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Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozta dr. Kárpáti Lászlónak, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét dr. Németh Károlynak, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanárának.
Az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás és vadászat, az
erdészeti természet – és környezetvédelem területén
kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül Pro
Silva Hungariae Magyar Erdõkért – díjat vehetett át (a
képen balról) Sódar Pál a Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Rt. vezérigazgatója (mellette Dr. Németh Imre
minisztertõl). Steiner József az Állami Erdészeti Szolgálat miskolci igazgatóság igazgatója és Halász Aladár
kandidátus nyugalmazott erdõmérnök.

Fotó: Magyar Mezôgazdaság

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatot kapott Prof.
dr. Somkúti Elemér, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Kar nyugalmazott egyetemi
tanára.
A kitüntetetteknek sok szeretettel gratulálunk.

A Szeniorok Tanácsának névsora helyesen

Álló sor balról jobbra: Tollner György, Haják Gyula, Köveskuti György,
dr. Járási Lôrinc, Németh Ferenc, Tokodi Mihály, dr. Balogh Ferenc,
Mitnyik László, dr. Jereb Ottó, dr. Király Pál, Varga Béla, dr. Ghimessy
László, Zathureczky Lajos. Ülô sor balról jobbra: Halász Aladár, Pandura Zoltán, dr. Szász Tibor, Cserép János, az OEE elnöke, S. Nagy
László, dr. Erdôs László, dr. Madas László. Fotó: Zágoni István

Fotók: Detrich Miklós, Ormos Balázs, Roland Migende

A harmadik oldal

T

éli délelõttökön a rádiót hallgatva, egyre szomorúbban kell megállapítanom, hogy a magyar nyelv
mint válik egyre silányabbá, hogyan romlik szemlátomást és mennyire hiábavaló az a halvány erõlködés,
amit néhány ember vagy szervezet ez ellen tenni próbál.
Csaknem hobbi szinten figyelem pl. a délelõtti „napközben” c. rádióadást, lesve, hogy akad-e olyan félóra, melyben
a nyögés, „õ”-zés, mint napjaink legszembetûnõbb és legelterjedtebb beszédhibája, nem, vagy alig fordul elõ. A jórészt
riportokból álló adásban színmûvészek, politikusok, pedagógusok, riporterek, többdiplomás vezetõ emberek nyögnek,
néha 3-4 szótagot nem képesek „ö”-zés nélkül kimondani, s
ez a jelenség szemlátomást terjed, anélkül, hogy remény
lenne visszaszorítására, netán kiirtására.
Ugyanakkor aggódó figyelemmel, de bizakodó reménységgel vadászom szakmánkat, az erdészetet érintõ – sajnos
fehér hollóként fellelhetõ – mûsorokat, riportokat, s dagadó
kebellel ülök ilyenkor a rádió vagy tv elõtt, mert szerencsére
az erdészek, vadászok nem nyögnek, magyarul beszélnek!
Legyen az munkás, technikus, vezetõ beosztású mérnök, tapasztalataim szerint nem nyög, nem mond minden 3-4
szótag után õ betût, hanem folyamatosan, egyszerû szavakkal fejezi ki mondanivalóját. Ugyanúgy, mint az 50–60 évvel ezelõtt Amerikába vagy más földrészre szakadt hazánkfia, vagy az erdélyi, bánáti kisebbségi magyar, aki nem a
szocializmusban tanult magyarul beszélni.
A jobbítás érdekében szeretnék szót emelni e sorokkal, s
ha még nem késõ, a romlást javulássá változtatni, de legalább fékezni! Mi, a szerény, háttérbe szorult – vagy szorított
– ágazat emberei, figyelmeztessük a „nagyokat”, az ipart, az
egészségügyet, oktatást; próbálják követni, esetleg versenyezni az erdészekkel? Ki tud szebben magyarul beszélni?!
Kezdjük a magunk háza táján, ha eredményt akarunk!
Iskoláinknak, tanintézeteinknek legyen kiemelt célja a mostani jó hírnév, (s ha van ilyen) tekintély megõrzése, javítása.
Szervezzünk versengést elõbb saját, alsó, közép és felsõ oktatóintézményeink között, tûzzünk ki díjakat, szabjunk feltételeket azok elnyerésére, hogy azután más ágazatok hasonló intézményeit is versenyre hívhassuk. Közismert, hogy
egyik szakmunkásképzõ iskolánk milyen szép eredményeket
ért el a rádió „beszélni nehéz” mozgalma során, mely mozgalom jelenleg is folyik az egész Kárpát-medencében.
Ha fiataljaink a rossz példák, az elektrotechnika, számítástechnika beszéd- és irodalomellenes hatása mellett is megtanulják élvezni a szép magyar beszéd örömét, ebben egyre
több társra lelnek, egy idõ múlva a divatos tv-csatornák, illetve a sport „csillagai” között is egyre többen beszélnek majd
érthetõen magyarul, s talán elkerülhetõ lesz az a nagyon is
valós veszedelem, hogy 2-3 generáció múltán a Duna-Tisza
(folytatás a 272. oldalon)
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