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Név: Dr. Fehér Sándor
egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes
Fehér Sándor 1961-ben született Tiszaszentimrén.
- Tanulmányait a Tiszafüredi Gimnáziumban, majd a soproni Egyetem Erdő és Faipari
Mérnöki Karain folytatta.
- 1986-ban okleveles erdőmérnöki és faipari üzemmérnöki diplomát szerzett.
- 1986. szeptember 1-től az Egyetem Faanyagtudományi Intézetének munkatársa.
Végigjárva a ranglétrát PhD doktori fokozatot szerez, ma egyetemi docens és az intézet
tudományos igazgató helyettese.
- Szakmai munkássága szorosan kötődik az alföldi régióhoz és az ott tenyésző fafajokhoz.
Így együttműködve Molnár Sándor professzorral részt vett az akáctermesztés és faanyag
minőség kapcsolatát vizsgáló kutatásokban. Jelentős munkát végzett a különböző nemesnyár
fajták fatechnológiai vizsgálatában, a szürkenyár gesztesedési problémáinak feltárásában és a
síkvidéki tölgyesek pusztulásának kutatásában. Programvezetőként vizsgálta a síkvidéki
fenyvesek sajátos faanyag tulajdonságait. Nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredményt
ért el a nyárak és a fenyők göcsösségének összehasonlító vizsgálatában. Megállapítva, hogy a
faanyag szilárdságát az egészséges göcsök kevésbé befolyásolják a nyáraknál, mint a
fenyőknél.
- Kutatási eredményeiről az elmúlt évtizedben több alkalommal tartott előadást az Alföldi
Erdőkért Egyesület Kutatói Napján.
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Név: Kara Miklós
okleveles erdőmérnök, erdészeti igazgató

Kara Miklós 1951. augusztus 04-én, Apostagon született, kötődése az alföldi tájhoz egész
eddigi szakmai pályafutását végigkísérte.
- A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett.
- 1975-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán erdőmérnökként végzett
jeles minősítéssel.
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- 1978-ban a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen növényvédelmi szakmérnöki
másoddiplomát szerzett.
- 1975 és 1978 között a Békés és Csongrád megyei Állami Gazdaságok Szakszolgálati
Állomásán dolgozik erdészeti szakirányítóként Szegeden.
- 1978 és 1979 között a Délalföldi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Vésztői Erdészeténél
dolgozik erdőművelési műszaki vezetőként.
- 1979. október 1-től a mai napig folyamatos munkahelye a KEFAG Zrt. és jogelődje, ahol
33 éve szinte példátlanul egy munkahelyen 1989-ig a Kiskőrösi, majd 1990-től a Császártöltési
Erdészetnél dolgozik. Beosztását tekintve a 33 évből ez éven a 30. éve megszakítás nélkül
erdészetvezető!
- Négy leánygyermek édesapja.
Szakmai tevékenysége, munkahelyi minősítéseiből néhány lényeges gondolatot idézve:
- Kara Miklós szakmailag jól képzett, kellő gyakorlati ismerettel rendelkező szakember.
Munkaköri feladatait ismeri, s fiatal kora ellenére önállóan dolgozik. Szerény, csendes
alaptermészetű, úgy a feletteseivel, mint a dolgozókkal szemben a megfelelő hangnemet
megtalálja. Szakmailag elismert vezetője munkaterületének (Zsíros István igazgató, DEFAG)
- Munkatársaival és feletteseivel is jó a viszonya. Alapálláspontja, hogy megbeszéléssel
mindent el lehet érni, ezért jó tárgyaló partner mindenkivel. Tulajdonságainál és képzettségénél,
magatartásánál fogva már alkalmasnak tartom magasabb munkakör betöltésére.
Intézkedéseiben felelősségvállaló, határozott. (Nagy Mihály erdészetvezető, Kiskőrösi
Erdészet).
- Jól képzett erdőmérnök. Irányítása alatt az Erdészet gazdálkodása jelentősen javult. Az
állandósult jó színvonalon való eredmények elérésében döntő szerepet kapott a munkák
szervezettsége, irányítása, amely magában foglalta a biztonságos munkavégzés feltételeiről
való gondoskodást és azok szigorú betartatását. (Barányi László igazgató, Kiskunsági Erdő-és
Fafeldolgozó Gazdaság)
- A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetősége Kara Miklósnak a
részvénytársaságnál ez idáig végzett kimagasló szakmai munkája alapján példa értékű, több
évtizedes folyamatos kimagasló teljesítményéért, az ezen idő alatt a homokhátsági tájért,
szűkebb értelemben Császártöltés és környékének erdeiben végzett elkötelezett
erdőgazdálkodói tevékenységéért az Alföldi Erdőkért emlékérem odaítélését javasolja!
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Név: Sebők Miklós
okleveles erdőmérnök, erdőgazdálkodási vezető
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Sebők Miklós Kunhegyesen született az Alföld szívében 1963. augusztus 16-án.
- Az erdészpályát a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában kezdte, a szakmai
érettségi vizsgák letétele után egy évig a NEFAG Abádszalóki faipari üzemében dolgozott fizikai
munkásként. Az egyetemi felvételt követően Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetemen
tanult 5 évig és okleveles erdőmérnökként zárta le tanulmányait.
- Első munkahelyén a NEFAG Szolnoki Erdészeti Üzeménél töltötte gyakornoki idejét, majd
a szükséges mértékű gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve a Központ állományába került
1988. év elején fahasználati előadói beosztásba. Hamar elsajátította a fahasználat és primer
faanyag kereskedelem fortélyait, olyannyira, hogy 1990. szeptemberétől, mint alapanyag
ellátási ágazatvezető, idejének jelentős részét Sremska Mitrovicában töltötte. 1992-től azonban
már igazi szenvedélyének, az erdőművelésnek hódolhatott, mert erdőgazdálkodási
ágazatvezetői beosztást kapott. Ettől az időponttól kezdődően neve szorosan összefonódott a
NEFAG erdőgazdálkodásával. Munkájának és szakmai tudásának bélyegét számos
erdőtelepítés, erdőfelújítás, vállalkozásban végzett erdősítés hordozza.
- Igazi erdőművelőként dolgozott a terepen, de ugyanolyan intenzitással és precizitással állt
helyt az adminisztrációs feladatok végrehajtásában is.
- A magán erdőgazdálkodás megerősödése a NEFAG Rt. vállalkozási tevékenységének
szükségszerű kiszélesítését eredményezte, mely munkában jelentős részt vállalt, a magánerdő
tulajdonosok szakirányításával, erdőgazdálkodási és vállalkozási osztályvezető helyettesként.
Később vállán hordozta szinte az egész - földtulajdonosok részére vállalkozásban végzett uniós támogatású erdőtelepítések koordinációját és elszámolását.
- Jelentős érdemei voltak a NETIR bevezetésében a digitális erdőtervi tervezések
nyilvántartások rendszerének a ”DIGI Terra”- használatának társasági szintű elterjesztésében.
- A birokpolitika és a hozzá tartozó ezer problémás ügy és feladat soha sem tudta
kizökkenteni nyugalmából és a hatalmas adatbázis talán egyetlen igazi ismerőjévé vált az
elmúlt évek során.
- Nevéhez fűződik számos a NEFAG által elnyert nagy ívű pályázat, (Vésztározók
erdősítése, Nemzeti Parkos LIFE projektek végrehajtása, nemzeti és uniós erdészeti tárgyú
projektek koordinálása stb.), de az ő feladatát képezte az egyéb szakmai támogatások „néhány
tízmilliós” összegeinek NEFAG kasszába terelése is.
- Hosszú évek óta a közmunka pályázatok szakmai tervezésének és irányításának felelőse,
mely feladatot kifogástalanul, maximális szakmaisággal végzi jelenleg is.
- Jelenlegi beosztásában a tőle megszokott alapossággal, precizitással, szakmai
hozzáértéssel 25 év tapasztalataival irányítja a társaság szakmai munkáját erdőgazdálkodási
vezetőként.
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Név: Vass Sándor
okleveles erdőmérnök, vezérigazgató

Vass Sándor Abádszalókon született 1951. április 12-én.
- 1976-ban vehette át erdőmérnöki diplomáját a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem
Erdőmérnöki Karán. Végigjárva a szakma ranglétráját, az alföldi, ezen belül kiemelten a Tisza
és mellékfolyói hullámterén végzett erdőgazdálkodás területén mindvégig az állami
erdőgazdálkodásban dolgozik.
- 1980-1982 között másoddiplomát szerzett az erdészeti és Faipari Egyetem Erdészeti
Technológus szakmérnöki szakán.
- 1987-től a Szegedi Erdészet vezetője, 1993-tól a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
vezérigazgatója.
- Szakmai munkája során kiemelt feladatként elvégezte az erdőgazdaság Maros
hullámterén felgyülemlett felújítási hátralékának felszámolását, illetve az 1970 és 1980 közötti
árvizes időszak helytelen erdőművelési technológiája miatt keletkezett, rossz minőségű
nemesnyárasok újraerdősítését. Szeged város zöldövezetének kialakításában – új erdők
telepítésének közvetlen irányításával – nagy részt vállalt. Munkája során folyamatosan azon
dolgozik, hogy a hullámtéri területek speciális erdőgazdálkodási problémái, és a társadalom
természeti környezettel szemben támasztott elvárásai között megteremtse az összhangot.
Mottója a mértéktartó természetvédelem mellett, értéktartó erdőgazdálkodást kell folytatni.
- Kiemelt feladatként kezeli az ország legkevésbé erdősült területén, a más módon
gazdaságtalanul hasznosítható állami földterületek erdőtelepítését. Vezérigazgatóként mintegy
1500 ha új erdő telepítésének kivitelezését vezette. Takarékos élőfa és költséggazdálkodás
mellett a piaci követelményekhez igazodva, az értékkihozatal javításával az erdőgazdaság
gazdálkodása stabillá vált a csökkenő kitermelési lehetőségek ellenére. Az erdőgazdaság
gazdálkodási területén levő szakmai szervezetek, önkormányzatok és egyéb állami, társadalmi
szervezetekkel kialakított jó kapcsolat lehetővé teszi a szakmai, társadalmi konszenzus
optimális szinten tartását. Munkássága folyamán az erdőgazdaság gazdasági és szakmai
pozíciója, társadalmi megítélése folyamatosan erősödött.
- 2012. március 15-én Pro Silva Hungariae miniszteri kitüntetésben részesült.
- 2012. augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetésben részesült.
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