KITÜNTETETTJEINK

Kitüntetett erdész kollégák
A Nemzeti Ünnep és az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából
Március 15. nemzeti ünnepe alkalmából Magyarország köztársasági
elnöke, a miniszterelnök elõterjesztésére, a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta a vadgazdálkodás
és a természetvédelem területén
elért kiemelkedõ, nemzetközileg is
elismert egyetemi oktatói munkája,
kutatási eredményei és publikációs
tevékenysége elismeréseként
Prof. dr. Faragó Sándor okleveles
erdõmérnök, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rektora
részére.

Az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából a Földmûvelésügyi Minisztériumban, március 23-án, Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter és Bitay
Márton állami földekért felelõs államtitkár szakmai kitüntetéseket, illetve miniszteri elismerõ okleveleket adott át
erdész kollégáinknak, kiváló szakmai
teljesítményükért.

Keresztes György Lászlónak, a
Budapesti Erdõgazdaság Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettesének, a
természetközeli erdõgazdálkodást szolgáló több évtizedes kiemelkedõ munkája, a Pro Silva Közhasznú Egyesületben és az Erdészeti Egyesületben kifejtett tevékenysége elismeréseként;

Kovácsné Schulteisz Margitnak, a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettesének, az állami tulajdonú erdõk fejlesztése területén
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ munkája, az erdõgazdálkodás és az erdészek
munkájának népszerûsítése érdekében
kifejtett tevékenysége elismeréseként;

és tudományos munkája, az ültetvényszerû termesztés hazai megvalósítása terén elért eredményei elismeréseként;
Ruff Jánosnak, az Ipoly Erdõ Zrt.
Királyréti Erdészete erdészetvezetõjének, a természetszerû gazdaságos erdõkezelés megvalósítása területén végzett
kiemelkedõ munkája, az informatika és
térinformatika eszközeinek felhasználásával történõ fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;

Timár György címzetes egyetemi docensnek, a Bakonyerdõ Zrt. Farkasgyepüi
Erdészete erdészeti igazgatójának, a természetes erdõfelújítási módszerek alkalmazása terén három és fél évtizeden keresztül végzett kiemelkedõ munkája, az
erdõmérnök képzés területén kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Az Erdõk Világnapja alkalmából
Pro Silva Hungariae Díjat adományozott:
Bak Juliannának, az Északerdõ Zrt. vezérigazgató-helyettesének, a napi erdõmûvelési munkák forrásigényének biztosítása, a természeti károk és a fenyõszáradás okozta következmények felszámolása érdekében végzett kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseként;

Dr. Rédei Károly egyetemi tanárnak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete tudományos osztályvezetõjének,
a magyar erdõgazdálkodás, különösen
a fehér akác termesztésének fejlesztése
érdekében kifejtett kiemelkedõ szakmai

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozta:
Papp Gyulának, a Bakonyerdõ Zrt.
nyugalmazott erdõmûvelési osztályve-
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zetõjének, a balaton-felvidéki és a bakonyi erdõk gyarapítása, minõségi nevelése terén hosszú idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként.

természetes felújítási módszereinek
széleskörû alkalmazása, új szabványok
bevezetése terén elért eredményei elismeréseként;

téseinek elõkészítése érdekében végzett munkája elismeréseként;

Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozta:
Bóna Józsefnek, a Mecsekerdõ Zrt.
Sásdi Erdészete nyugalmazott igazgatójának, erdõmûvelési és fakitermelési területen hosszú idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként;

Dr. Tóth Aladárnak, a Mecsekerdõ
Zrt. nyugalmazott munkatársának, a baranyai erdészet történetének kutatása
területén elért eredményeiért, amellyel
elõsegített az erdészgenerációk közötti
folytonosságot.

Csiger Zsoltnak, az Északerdõ Zrt.
szakoktatójának, erdei iskolai programvezetõnek, az erdészeti szakképzés terén végzett kiemelkedõ munkája, a „Ba-

Hardi Lászlónak, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
nyugalmazott igazgatójának, a térség
erdõgazdálkodása területén hosszú
idõn át végzett kiemelkedõ munkája,
hatósági tevékenysége elismeréseként;

Bényei Sándor Gábornak, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága osztályvezetõjének, az erdõgazdálkodás területén
végzett két és fél évtizedes munkája, a
természetvédelmi elvárásokkal való
összehangolása terén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként;

goly-vár” erdei iskola magas színvonalú
mûködtetése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;
Decsák Tamásnak, Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Fõosztálya erdészeti vidékfejlesztési referensének, a 2014–2020-as
vidékfejlesztési támogatások új erdészeti jogcímeinek igénybevételérõl szóló elõadás-sorozat megszervezése területén végzett munkája elismeréseként;

Bódis Pálnak, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Állami Erdõgazdálkodási
Osztálya erdészeti referensének, az
ÚMVP jogcímeihez tartozó szakmai feladatok kiemelkedõ színvonalú ellátása,
valamint az Országos Erdõ Tanács dön-

Dienes Istvánnak, az Északerdõ
Zrt. kerületvezetõ erdészének, a JósvaTornai Erdészeti Igazgatóság területén
végzett négy és fél évtizedes kiemelke-

Az Erdõk Világnapja alkalmából
Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott:

Dr. Papp Tivadarnak, a Mecsekerdõ Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettesének, a hazai erdõk szolgálatában különbözõ munkakörökben végzett kiemelkedõ munkája, erdészgenerációk oktatása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként;

Simsay Istvánnak, Mecsekerdõ Zrt.
nyugalmazott igazgatójának, az erdõk
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dõ szakmai munkája, emlékhelyek gondozása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;

Matajszné Kása Erikának, az
Északerdõ Zrt. erdészeti igazgatójának, a Hernádvölgyi Erdészet területén hosszú idõn át végzett munkája, az
õshonos erdõállományok felújítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;

sági Hivatal Erdészeti Igazgatósága
munkatársának, erdõrendezési, erdészeti igazgatási munkája, nemzetközi
projektek megvalósítása, különösen az
ESZIR program és az erdõleltározás kidolgozása során végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként;
Vetlényi Dávidnak, a Baár-Madas
Református Gimnázium biológia tanárának, a biogeográfia és az ökológia értékeit hangsúlyozó tanári munkája, a
természeti értékek védelmét, az erdõk
megõrzését szolgáló kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként.

Justin Istvánnak, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ erdészének, négy
és fél évtizeden át az erdõgazdálkodás
területén végzett kiemelkedõ munkája,

különösen a homoktalaj erdõsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;
Káldi Lajos erdõtervezõnek, a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága munkatársának, a természetközeli erdõgazdálkodás megvalósítását szolgáló két és fél évtizedes erdõtervezési munkája, hatósági tevékenysége elismeréseként;

Dr. Pántya Nórának, a Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Fõosztálya jogi referensének, az erdõ- és vadgazdálkodáshoz
kapcsolódó monitoringprogramok, támogatási és vállalkozási szerzõdések,
jogszabályok elõkészítése során végzett
munkája elismeréseként;

Solti György Gábor fõerdõtervezõnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-

Kiss Tibornak, a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága hatósági igazgatóhelyettesének, az erdészeti igazgatásban, fõként a nyilvántartási és térképészeti területen végzett több
évtizedes munkája elismeréseként;

Magyarország Kormánya a belügyminiszter elõterjesztésére alapján életmentés során tanúsított hõsies magatartása elismeréséül

„Életmentõ Emlékérmet”
adományozott
Csiha Imre erdõmérnöknek, a NAIK
ERTI Püspökladányi Állomás igazgatójának, aki 2014. július 14-én egy, a félés fénysorompóval
is biztosított vasúti
átjáró tilos
jelzését figyelmen
kívül hagyó, a sorompót kikerülve a
vasúti átjáróba hajtó
férfi életét mentette meg, aki a síneken
elesett. Saját élete és testi épsége kockáztatásával lehúzta a sínekrõl a magatehetetlen férfit, alig 4-5 másodperccel a
nagy sebességgel haladó Rétköz IC érkezése elõtt.
Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton gratulál minden kitüntetett
kollégának!
Forrás:kormany.hu, FM Sajtóiroda
Fotó: Dr. Csóka György, Nagy László,
kormany.hu
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