
Erdészeti Lapok CLI. évf. 6. szám (2016. június)302

KITÜNTETETTJEINK

Magyarország Európa és a keresztény-
ség védõbástyája ma is, ahogy történel-
münk során számtalanszor — mondta
Fazekas Sándor a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Szent István napja alkalmá-
ból szervezett kitüntetési ünnepségén.

Beszédében Fazekas Sándor emlékezte-
tett elsõ királyunk maradandó, nemzet-
szervezõ mûvére, amelynek köszönhetõ-
en a szilárd, keresztény alapokra helyezett
magyar állam immáron több mint ezer
esztendeje stabil lábakon áll. Kitért arra is,
hogy a kontinensünkre áramló, más kul-
túrkörbõl érkezõ tömegek nagy kihívások
elé állítják a keresztény gyökerû Európát;
Szent István utódaiként több tíz emberöl-
tõ távlatából is meg kell védenünk elõde-
ink ránk hagyott jussát, meg kell óvnunk
önrendelkezési jogunkat, mert az a mi fe-
lelõsségünk is, hogy megtartsuk azokat az
értékeket, amelyeket örökül hagytak
ránk. Fazekas Sándor rámutatott, felelõ-
sek vagyunk az országért, nemzetünkért,
a nemzet sorsának alakításáért, az utá-
nunk következõ nemzedékek jövõjéért.

A földmûvelésügyi miniszter a ren-
dezvényen megköszönte a kitüntetet-
tek kimagasló szakmai munkáját, majd
elmondta: államalapításunk napját ün-
nepelve elismeréssel díjazzuk mindazo-
kat, akik hivatásuk lelkiismeretes gya-
korlásával hozzájárulnak a magyar vi-
dék sikeres jövõjének biztosításához,
gyarapítják Szent István örökségét.

Dr. Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter az államalapító
Szent István ünnepe, augusztus 20-a
alkalmából adományozott Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tést:

Dégi Zoltán Gézának, a szolnoki
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. ve-
zérigazgatójának, az erdõ- és vadgazdál-
kodás mellett a turisztikai és vadászati

szolgáltatások színvonalának emelése
iránt is elhivatott és eredményes szakmai
és vezetõi munkája elismeréseként.

Dr. Sándor Gyulának, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar,
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani In-
tézet egyetemi docensének, a hazai és ha-
táron túli erdõ- és vadgazdamérnökök
képzése érdekében végzett elkötelezett
oktatói munkája, valamint jelentékeny ku-
tatói tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést adott át:

Dr. Firbás Oszkár erdõmérnöknek,
a korábbi soproni Roth Gyula Erdészeti
Technikum és Szakközépiskola nyugal-
mazott tanárának, az erdészeti szakem-
berképzés területén több évtizeden át
végzett példaértékû és generációk
számára meghatározó oktatói munkája
elismeréseként.

Tóth Pálnak, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatóság
nyugalmazott vezetõjének, a magyar er-
dõkért több mint három évtizeden át

nagyfokú hivatástudattal végzett ered-
ményes szakmai és vezetõi munkája,
különösen a Jeli Arborétum fejlesztését
és népszerûsítését szolgáló tevékenysé-
ge elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Arany Foko-
zata kitüntetést adományozott:

Agócs János Ferencnek, a Gemen-
ci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. nyugalma-
zott vezetõ könyvelõjének, a Ha-
jósszentgyörgyi és az Érsekcsanádi Er-
dészetnél hosszú idõn át végzett kiemel-
kedõ munkája elismeréseként.

Dr. Roxer Egon egyetemi docens-
nek, a Nyugat-magyarországi Egyetem
nyugalmazott tanszékvezetõjének, a
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ,
gyakorlatorientált, fõként a matematika
és a statisztika tárgyak oktatása terén
elért eredményeiért.

Életfa Emlékplakett Bronz Foko-
zata kitüntetést adományozott:

Hegedûs Istvánnak, az Egererdõ
Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ erdé-
szének, az Egri Erdészet területén

Erdész kitüntetettek az államalapítás
ünnepe alkalmából

Elismeréseket vehettek át a kollégák a Földmûvelésügyi Minisztérium ünnepségén
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hosszú idõn át végzett szakmai és kö-
zösségi munkája elismeréseként.

Kovács Jánosnénak, az Ipoly Erdõ
Zrt. nyugalmazott könyvelõjének, a cser-
háti, nógrádi erdõkhöz kapcsolódó erdõ-
gazdálkodást segítõ adminisztratív mun-
kája, az Országos Erdészeti Egyesületben
végzett tevékenysége elismeréseként.

Merkel Gábornak, a volt Vidékfej-
lesztési Minisztérium Költségvetési Fõ-
osztály fõosztályvezetõ-helyettesének,
az erdészeti ágazat költségvetése terü-
letén hosszú idõn át végzett szakmai
munkája elismeréseként.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott:

Bakler Jánosnak, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazga-
tósága kerületvezetõ erdészének, a Vas
megyei állami erdõk kezelését szolgáló
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként.

Császár Györgynek, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójá-

nak, a természetközeli erdõgazdálkodást
szolgáló munkája, erdõfelújítás terén
elért eredményei, valamint az Iharosi Er-
dészet vezetõjeként végzett kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseként.

Dobos Lászlónak, a TAEG Tanul-
mányi Erdõgazdaság Zrt. kerületvezetõ
erdészének, a Fertõrákos-Szárhalom er-
dészkerülete területén hosszú idõn át
végzett kiemelkedõ munkája, közössé-
gi tevékenysége elismeréseként.

Donkó Károlynak, a NEFAG Nagy-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugal-
mazott erdészeti igazgatójának, az alföl-
di erdõgazdálkodásban végzett két és
fél évtizedes munkája, erdõvédelmi és
erdõtelepítési területen kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként.

Krizsány Lászlónak, a Gyulaj Erdé-
szeti és Vadászati Zrt. informatikai ve-
zetõjének, az erdõgazdaság könyvviteli
és informatikai rendszere mûködtetése,
fejlesztése területén végzett munkája
elismeréseként.

Sárközy György József nyugalma-
zott erdésznek, jászberényi helytörténe-
ti kutatónak, az erdészet területén
hosszú idõn át végzett szakmai munká-
ja elismeréseként, valamint egy jászsági
erdész gondolatait tartalmazó, az erdé-
szetrõl, az erdõrõl és saját életérõl szóló
Kit érdekel? címû könyvéért.

Szabó Péternek, a KEFAG Kiskun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti
igazgatójának, a több évtizeden át az al-
földi erdõkben végzett mûszaki tevé-
kenysége elismeréseként.

Takács Jánosnak, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. kerületvezetõ erdészé-
nek, a Gyõri Erdészet területén végzett
több mint három és fél évtizedes mun-
kája elismeréseként.

Tóth Jánosnak, a Nyírerdõ Zrt. Fe-
hérgyarmati Erdészete nyugalmazott
igazgatójának, a természetközeli erdõ-
gazdálkodást, a szatmár-beregi kocsá-
nyos tölgyesek természetes erdõfelújí-
tását szolgáló kiemelkedõ munkája,
szakmai szervezetekben végzett tevé-
kenysége elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület gratulál
a kitüntetett kollégáknak!
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