
A szabadság, a bátorság, az élni akarás ünnepe október huszonharmadika - mondta Fazekas 

Sándor az 1956-os forradalom ünnepén tartott beszédében. A földművelésügyi miniszter 

kiemelte: immár negyed százada adózhatunk a forradalom és szabadságharc tiszta emlékének, 

illetve mindazoknak, akik mertek bátrak lenni, akik megmutatták, hogy nincs kis nemzet, csak 

kis hit, akik alig két hét alatt fordítottak a 

világ tengelyén. 

Fazekas Sándor rámutatott: két vesztes és 

céltalan háborút, valamint országcsonkítást 

követő megaláztatás és megnyomorítás után is 

fel tudott állni ez az ország. Egy méltóságától 

megfosztott nemzet kelt fel elnyomói ellen. A 

budapesti események hatására az egész ország 

öntudatra ébredt és reményt talált. A háború 

után sikerült a hatalomnak a nemzet derekát, a 

legjobb paraszti családokat elfojtani. A 

kuláklisták, a padlássöprés, a vidék 

megfélemlítése, az erőszakos téeszesítés 

megbecsülhetetlen károkat okozott az 

országnak. 1956-ban a magyar vidék 

parasztsága nem a háború előtti 

nagybirtokrendszert szerette volna vissza, de nem is az erőszakkal létrehozott téeszekben 

akart dolgozni. A magyar vidék parasztsága a saját földjén kívánt gazdálkodni. 

1956. október 23-a nemcsak nekünk, hanem a világ számára is ünnep - emlékezetett Fazekas 

Sándor és úgy folytatta: minden évben számos országban megemlékeznek hőseinkről és nem 

csak a külhoni magyarok körében. 1956 egyszerre felemelő és gyászos napjaiban ugyanis 

hazánk volt a világ lelkiismerete. Ez a csodálatos október fényt hozott a világnak és reményt 

ad ma is nemzetünknek. Mint már sokszor a történelem folyamán, 1956-ban is mi voltunk 

Európa és a nyugati értékek védőbástyája.A forradalom és szabadságharc megrengette a 

világot. Sehol sem lehetett figyelmen kívül hagyni a magyar nép hősiességét. Bár 

szabadságharcunkat leverték, de elődeink áldozata mégsem volt hiábavaló. Ettől kezdve a 

világ már nem olyan volt, mint azelőtt, a kommunista világrendszer nem tudta ezt a 

megrázkódtatást már sosem kiheverni. Felelősséggel tartozunk elődeinknek azzal, hogy 

emlékezünk dicső tetteikre és megtartjuk azokat az értékeket, amikért életüket adták, ezért 

sose felejtsük el '56 októberének üzeneteit: a szabadságvágyat, a függetlenséget és a 

hazaszeretetet. 

  

 



  

 

  

  

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetést adományozott 4 személynek, 

köztük: 

  

Dr. Erdős Lászlónak, a volt Állami Gazdasági Központja nyugalmazott ágazatvezetőjének, 

az erdő- és vadgazdálkodás területén végzett sok évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája 

elismeréseként. 

  

 

  

 

  

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozat kitüntetést adományozott 6 személynek, 

köztük: 

  

Dr. Illyés Benjaminnak, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott 

állomásigazgatójának, a piacgazdasági erdőgazdálkodás kialakítása, az erdészeti gazdaságtani 

kutatások, terén elért eredményei, nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenysége, szakírói 

munkássága elismeréseként, 

  



 

  

Dr. Kassai Imrének, a volt Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal nyugalmazott 

főosztályvezetőjének, a Mecseki Erdő- és  Fafeldolgozó Üzem nyugalmazott 

osztályvezetőjének, az erdőgazdálkodás és a faipar üzemszervezési és kereskedelmi területein 

elért kimagasló eredményeiért, 

  

 

  

Zádor Oszkárnak, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének, az 

erdőgazdálkodás, különösen a Bajnai Erdészet területén végzett kiemelkedő szakmai 

munkája, szakmai szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként. 

  



 

  

 

  

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést adományozott 9 személynek, 

köztük: 

  

Ecsedy Tamásnak, a volt Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugalmazott 

osztályvezetőjének, a Magas-Bakony erdeinek infrastrukturális fejlesztése során, továbbá 

külkereskedelmi területen végzett közel négy évtizedes munkája elismeréseként, 

  

 

  



Pétervári Gábornak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdás Zrt. nyugalmazott vadgazdálkodási 

osztályvezetőjének, a világhírű gemenci vadállomány szolgálatában végzett kiemelkedő 

munkája elismeréseként, 

  

 

  

Dr. Szikra Dezsőnek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgató-

helyettesének, az OEE volt főtitkárának, a hazai erdők és természetvédelmi területek 

szolgálatában végzett több évtizedes munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként, 

  

 

  

Szombathelyi Mihálynénak, a volt Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 

nyugalmazott kerületvezető erdészének, a devecseri Széki erdőben végzett négy évtizedes 

kiemelkedő munkája elismeréseként, 



  

 

  

Török Józsefnek, az Északerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetőjének, az 

erdőművelés gyakorlati megvalósítása terén végzett közel öt évtizedes munkája, az erdőt 

népszerűsítő tevékenysége elismeréseként, 

  

 

  

Varga Rudolfnak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető 

erdészének, a Wittneri parkerdő és a Bajai Vadaspark létrehozása érdekében végzett munkája, 

erdő- és vadgazdálkodási tevékenysége elismeréseként. 

  



 

  

  

 

  

A "Kétmilliomodik hektár magyar erdő emlékérem" kitüntetettje 2015-ben 

  

Dr. Király Pál erdőmérnök, szakújságíró, szerkesztő, az emlékérmet mintegy negyvenöt éves 

újságírói, lapszerkesztői, tudományos, szakirodalmi munkássága, életútja elismeréseként, 

közel kétezer szakcikk önálló könyv, könyvrészlet megírásáért kapja; a magyar erdészeti 

szaksajtó történetében a legtöbbet publikáló szakíró - gratulálunk. 

  

 



  

  

 

  

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 49 személynek, köztük: 

  

Dudás Bélának, Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészete erdészetvezetőjének, az Erdészeti Erdei 

Iskolák létrehozása, működtetése és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége 

elismeréseként, 

  

 

  

Horváth Ernőnek, a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészete Erdei Művelődés Háza és Erdészeti 

Erdei Iskola vezetőjének, a természet szeretetére irányuló, környezettudatos, az erdei 

környezet megismertetését szolgáló pedagógiai munkája elismeréseként, 

  

 



  

Lapos Tamásnak, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadászati Főosztálya 

közigazgatási főtanácsadójának, az erdészeti ágazat területén végzett kiemelkedő munkája, a 

Vidékfejlesztési Program megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként, - 

később veszi át az elismerést 

  

Mikle Tibornak, az Ipoly Erdő Zrt. műszaki főmunkatársának, a Börzsöny és a Cserhát 

területén végzett, a magyar erdőket és az erdőgazdálkodást szolgáló három és fél évtizedes 

munkája elismeréseként, 

  

 

  

Szalai Károlynak, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadászati Főosztály 

szakmai tanácsadójának, az erdőről, az erdőgazdálkodásról szóló ágazati jogszabályok 

kidolgozása területén végzett kiemelkedő munkájáért, 

  



 

  

Szarvas Istvánnak, az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének, a Salgótarjáni 

Erdészet területén végzett, az erdőfelújítást és az állománynevelést, vadgazdálkodást szolgáló 

több mint négy évtizedes munkája elismeréseként, 

  

 

  

Tóth Péternek, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kerületvezető erdész-vadászának, erdő- 

és vadgazdálkodási területen végzett kiemelkedő munkája, ökoturisztikai, környezeti nevelési 

munkája elismeréseként. 

  



 

  

  

 

  

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr Miniszteri Dicséret Elismerést adományozott 21 

személynek, köztük: 

  

Bajdik Péternek, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztálya 

főosztályvezető-helyettesének, a vadgazdálkodási ágazat érdekében kifejtett kiemelkedő 

teljesítménye, az új vadgazdálkodási törvény előkészítése során végzett munkája 

elismeréseként. 

  



 

  

 

  

Csoportkép az erdészeti kitüntetettekről: 

  

 

Forrás:  Fatáj; kormany.hu, oktober23.kormany.hu 

 

  

 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-szabadsag-a-batorsag-az-elni-akaras-unnepe-oktober-huszonharmadika
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