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1956 volt az az év, amikor Magyarország
be tudott avatkozni a politika fõsodrá-
ba, amikor szüleink, nagyszüleink ge-
nerációja egy példátlan zsarnoksággal,
egy világhatalommal szemben is vállalta
a forradalmat, a fegyveres harcot – fo-
galmazott a földmûvelésügyi miniszter.
Hangsúlyozta: az 1956-os forradalomra
és szabadságharcra emlékezéskor azt is
kutatjuk, honnan van a magyarságban
az a hihetetlen ragaszkodás a szabad-
sághoz, a függetlenséghez, a nemzeti
önrendelkezéshez, amely azokban a le-
gendás napokban is testet öltött. Az ün-
nepi megemlékezést követõen Fazekas
Sándor miniszteri kitüntetéseket és elis-
merõ okleveleket adott át.

Életfa Emlékplakett Arany 
fokozata kitüntetést kapott: 

Domján György, a Vértesi Erdészeti
és Faipari Zártkörûen Mûködõ Rt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdésze,
aki kitüntetésben részesült hosszú évti-
zedeken át a Mezõföldtõl a Vértesen át
a Gerecse domborulatáig a sikeres er-
dõsítésben, az erdõgazdálkodásban vég-
zett kiváló tevékenységéért, életútja elis-
meréseként. 

Szörényi Miklós, a Mecsekerdõ
Zrt. nyugalmazott szakellenõre ki-
tüntetésben részesült a mecseki erdõk
szolgálatában végzett kimagasló erdé-

szeti munkájáért, vezetõi tevékenysé-
géért, életútja elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst 
fokozata kitüntetést kapott: 

André Béla, a Zalaerdõ Rt. nyugal-
mazott osztályvezetõ-fõmérnöke,
aki kitüntetésben részesült a hazánk-
ban elsõként megvalósuló erdõgazda-
sági gépüzemi teljesítmények számító-
gépes feldolgozásában, a mélyépítésû
beruházásokban végzett kiváló tevé-
kenységéért, szakoktatói munkájáért. 

Balsay Endre, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. nyugalmazott erdé-
szetigazgatója, aki kitüntetésben ré-
szesült több évtizedes Dél-Hanságban
végzett vezetõi tevékenységéért, közé-
leti szerepvállalásáért, társadalmi szer-
vezetekben kifejtett munkájáért, hely-
történeti kutatásaiért, erdészettörténeti
kordokumentumok megírásáért. 

Bende György, az Északerdõ Zrt.
Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság
nyugalmazott kerületvezetõ erdé-

sze, aki kitüntetésben részesült négy
évtizede az erdõgazdálkodásban vég-
zett kiváló munkájáért. 

Varga Tibor, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
désze, aki kitüntetésben részesült hat
évtizede a Bátaszéki Erdészet dombvi-
déki, mórágyi kerületében az országos
fenyvesítési programban, az erdõsíté-
sek természetes úton történõ felújítá-
sában végzett kiváló tevékenységéért,
közjóléti munkájáért.

Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozata kitüntetést kapott: 

Fliszár Aladár, a Zalaerdõ Zrt. Lenti
4. sz. erdészete nyugalmazott erdõ-
mûvelõ mûszaki vezetõje, aki kitün-
tetésben részesült a zalabaksai erdé-
szetben az erdei fenyõvel kapcsolatos
természetes felújítási kísérletekben
végzett kiváló eredményeiért, kiemel-
kedõ fahozam elérésében végzett
munkájáért. 

Kovács András Sándor, a Gemen-
ci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. nyugal-
mazott mûszaki elõadója, aki kitün-
tetésben részesült segédüzemági
tevékenységéért, a szakmai feladatellá-
tás gördülékeny, zökkenõmentes biz-
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Ágazati elismerések a 
nemzeti ünnep alkalmából

A magyarság nemzettudatát év-
századok szabadságküzdelmei
formálták a Kárpát-medencében.
Forradalmak, szabadságharcok
kovácsolták azokat a nemzetállami
kereteket, amelyek ma is megtar-
tanak minket — mondta Fazekas
Sándor az 1956-os forradalom és
szabadságharc 61. évfordulója tisz-
teletére rendezett minisztériumi
ünnepségen.
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tosításáért, munkakörének magas szín-
vonalú ellátásáért. 

Takács Sándor Péter, a Mecseker-
dõ Zrt. nyugalmazott fahasználati
ágazatvezetõje, kitüntetésben része-
sült a baranyai állami erdõk tartamos
és felelõs használatában, erdõtervezés-
ben, erdõgazdálkodásban végzett kivá-
ló tevékenységéért, vezetõi munkájá-
ért. A kitüntetését késõbb veszi át. 

Várady János, a Duna–Dráva
Nemzeti Park nyugalmazott erdé-
szeti referense,kitüntetésben részesült
az állami erdõ- és vadgazdálkodásban,
a természetvédelmi erdõkezelésekben
végzett kimagasló munkájáért.

Vicsek János, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
désze, aki kitüntetésben részesült évti-
zedeken át az erdõ- és vadállomány
védelmében, kármegelõzésben és kár-
felszámolásban végzett kimagasló te-
vékenységéért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
kapott: 

Berger Andor, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Erdészeti és Vadgazdálko-
dási Fõosztály vadászati közgazdasá-
gi referense, aki kitüntetésben részesült
a vadgazdálkodási törvény és a végre-
hajtási rendelet módosításában, a va-

dászterületek kialakításában, a vadgaz-
dálkodási tevékenység szakszerû mû-
ködtetésében végzett munkájáért. 

Galbavi József, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. Gödöllõi Erdészet kerületvezetõ
vadásza, aki kitüntetésben részesült a
Nyugat-Cserhátban élõ egyetlen rétisas-
pár biztonságos és eredményes költése,
a fokozottan védett ragadozó madárfaj ál-
lománygyarapodása érdekében nyújtott
példaértékû tevékenységéért, Magyaror-
szág természeti értékeinek megóvásáért. 

Hefler László, a VADEX Mezõföl-
di Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt.
szakmai kontrollerje, aki kitüntetés-
ben részesült három és fél évtizede a
Fejér megyei erdõk gondozása, gyara-
pítása érdekében kifejtett tevékenysé-
géért, az erdõ- és vadgazdálkodási fel-
adatok magas színvonalon végzett
ellenõrzési munkájáért. 

Molnár Erika Csilla, a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága mûszaki ügyintézõ-

je, aki kitüntetésben részesült az erdésze-
ti monitoring és erdõkár-nyilvántartási
rendszer mûködtetése és a hozzá kapcso-
lódó kiadványok megjelentetése területén
kifejtett magas szintû tevékenységéért, a
nemzetközi projektek sikeres lebonyolí-
tásában való közremûködéséért. 

Pintér Csabáné, a Kisalföldi Er-
dõgazdaság Zrt. számviteli csoport-
vezetõje, aki kitüntetésben részesült
négy évtizede kiválóan végzett szám-
viteli tevékenységért, vezetõi munkájá-
ért, nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Szamonek Zoltán, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. erdõmûvelési
ágazatvezetõje, aki kitüntetésben ré-
szesült a Barcsi Erdészetben a folyama-
tos erdõborítás biztosításában, az erdei
fenyõ-állományok természetes felújítá-
sában, a fenyõtörések felszámolásában
végzett kiváló tevékenységéért.

Gratulálunk a kitüntetett kollégáknak!
Forrás: FM

Képek: Pelsõczy Csaba/FM


