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A március 15-i nemzeti ünnepünk alkal-
mából magas rangú állami elismeréseket
és minisztériumi kitüntetéseket vehetett
át több erdész kollégánk.

A miniszterelnökségi elismerések átadá-
sára az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából a Várkert
Bazár Rendezvénytermében, 2016. márci-
us 11-én került sor. Orbán Viktor minisz-
terelnök javaslatára, Áder János, Magyar-
ország köztársasági elnöke állami kitünte-
téseket adományozott, melyeket megbí-
zásából Lázár János, a Miniszterelnöksé-
get vezetõ miniszter adott át.

A Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je polgári tagozatát adta át az ültet-
vényszerû fatermesztésben alkalmazott
technológiai eljárási rendszerek kor-
szerûsítését is magába foglaló, nemzet-
közileg is nagyra becsült tudományos
munkája, illetve jelentõs oktatói tevé-
kenysége elismeréseként dr. Rédei Ká-
rolynak, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktorának, a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ Erdészeti Tudo-
mányos Intézete tudományos tanácsadó-
jának, a Debreceni Egyetem Mezõgazda-
ság-, Élelmiszertudományi és Környezet-
gazdálkodási Kara Természetvédelmi Ál-
lattani és Vadgazdálkodási Tanszéke
egyetemi tanárának, az MTA Erdészeti
Bizottsága elnökének.

Ismét példát keresünk 1848 világra-
szóló magyar tündöklésében – kezdte
ünnepi beszédét Fazekas Sándor föld-
mûvelésügyi miniszter az agrártárca ki-
tüntetési ünnepségén, március 16-án, a
minisztérium Darányi Ignác termében.

Az emlékezés sokféle lehet, amint
nemzetünknek ebbõl a dicsõ korszaká-
ból is sok példát tudunk kiemelni. Van,
aki a heves és igazságszomjas Petõfire
tekint, van, akinek a harcos és hajthatat-
lan Kossuth a példa, és van, aki a min-
dig kimért Széchenyi lenyûgözõ böl-

csességét és elõrelátását emeli ki. De
ezernyi példát találhatunk családi törté-
neteinket vagy szülõhelyünk, szûkebb
pátriánk akkori hõseit kutatva. Több tíz-
ezren áldoztak ugyanis a haza oltárán
1848–49 felemelõ és drámai napjaiban
– fogalmazott Fazekas Sándor.

A miniszter emlékeztetett: bárki pél-
dájára is tekintsünk, egyben biztosak le-
hetünk, azokban a napokban volt egy-
ség és volt közös akarat. És az is biztos,
hogy ez az egység a független és szabad
Magyarország kívánalmán alapult.

Fazekas Sándor az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést adományozta:

Csóka Péternek, az ENSZ Élelme-
zésügyi és Mezõgazdasági Szervezete
Erdészeti Részlege osztályvezetõjének,
a hazai erdõrendezés modernizálását és
az erdõk megõrzését célzó munkája,
valamint széles körû nemzetközi tevé-
kenysége elismeréseként.

Dimény Györgynek, a Berecki Ma-
gánerdészet vezetõjének, az erdészet és
vadászat szakterületén végzett értékes
munkája, valamit Erdély és az anyaország
közötti szakmai együttmûködés és segít-
ségnyújtás terén végzett tevékenységéért.

Dr. Jánoska Ferencnek, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Kar oktatási dékánhelyettesének, a Vad-
gazdálkodási és Gerinces Állattani Inté-
zet egyetemi docensének, az erdõmér-

nök, vadgazda- és természetvédelmi
mérnökhallgatók képzése terén végzett
értékes oktatói és kutatói munkája elis-
meréseként.

Kovács Lászlónak, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-he-
lyettesének, a somogyi erdõk védelme,
valamint a faipari társaság hatékony
mûködtetése és piaci lehetõségeinek ja-
vítása érdekében végzett példaadó ve-
zetõi munkájáért.

A Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést kapott:

Lutonszky Zoltán, a volt Mezõgaz-
dasági és Élelmezésügyi Minisztérium
nyugalmazott fõosztályvezetõ-helyette-
se, hazánk erdei és erdészeti úthálózatá-
nak kialakítása, parkerdei sétautak terve-
zése, illetve jelentõs kirándulóközpontok
megvalósítása során végzett kiváló szak-
mai munkája elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesült:

Szarvas István, az Ipoly Erdõ Zrt. Sal-
gótarjáni Erdészet nyugalmazott kerület-
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vezetõ erdésze, a gondjaira bízott erdõk
természeti, gazdasági és turisztikai értéke-
inek gyarapítása iránt elhivatott szakmai
és közösségi tevékenységéért.

A miniszter Fasching Antal Díjat
adományozott:

Maksa József Zsolt térinformatikus-
nak, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Földmûvelésügyi és Erdõgazdálko-
dási Fõosztály erdõtervezõjének, az erdé-
szeti térképezés területén hosszú idõn át

végzett szakmai tevékenysége elismeré-
seként.

A Magyar Agrárgazdasági Minõség
Díjat és emléktáblát adományozott:

Mecsekerdõ Zrt.-nek, az 55000
hektáron erdõ- és vadgazdálkodással,
erdõkezeléssel, turisztikával, vendéglá-
tással és erdei melléktermékek elõállítá-
sával foglalkozó társaságnak. A díjat
Keszi László vezérigazgató vette át.

Életfa Emlékplakett Arany foko-
zata kitüntetést adományozott:

Dr. Keresztes Józsefnek, a Ge-
menci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. nyu-
galmazott kerületvezetõ erdészének,
közel öt évtizedes, fõként a rezéti erdé-
szet területén végzett munkája elisme-
réseként. (a díjat késõbb vette át.)

Életfa Emlékplakett Ezüst Foko-
zata kitüntetést adományozott:

Kalmár Lajosnak, a Mecsekerdõ
Zrt. nyugalmazott üzemvezetõjének, a
hosszúhetényi fûrészüzem termelésé-
nek irányítása terén végzett munkája,
technológiafejlesztõ tevékenysége elis-
meréseként. (A díjat késõbb vette át.)

Életfa Emlékplakett Bronz Foko-
zata kitüntetést adományozott:

Józwiak Bernardnak, a Taxus
Józwiak és Fia Bt. ügyvezetõjének (az
OEE Zalaegerszegi Hcs elnöke – a
szerk.), a szövetkezeti erdõgazdálkodás
területén hosszú idõn át végzett mun-
kája, az új típusú gazdálkodás területén
elért eredményei elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton fejezi ki elismerését a kitüntetet-
teknek!

Forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda
Kép: kormany.hu, Pelsõczy Csaba/FM 
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Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• Ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• Ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még szá-

mos kiemelt ügy az érdekeink képviseletében,

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat hálásan köszönjük!
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