Kitüntetett erdészek
Schmitt Pál köztársasági elnök
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-e alkalmából a
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata
kitüntetést adományozott:

Rakk Tamás István erdõmérnöknek,
a hazai erdõ és vadgazdálkodást szolgáló több évtizedes tevékenységéért, a
„vállalkozó erdész” rendszerének életre
hívásáért és kidolgozásáért.

Schrõdl Lászlónak, az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának, erdészeti szolgálataiért.

Rumszauer János erdõmérnöknek, a
Kereszténydemokrata Néppárt Somogy
megyei választmánya örökös tiszteletbeli elnökének.

Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést kapott:
Hilke Höhn, a Türingiai Mezõgazdasági, Erdészeti, Természetvédelmi és Környezeti Minisztérium osztályvezetõje,
egy évtizeden át a magyar-türingiai kétoldalú együttmûködés területén, különösen a környezetvédelem, az erdészet
és a vidékfejlesztés érdekében végzett
kiemelkedõ munkájáért.

Pro Silva Hungariae-díjat
adományozott
Barátossy Gábornak, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Hivatal nyugalmazott fõosztályvezetõjének, az erdõvagyon megõrzése, fej-

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter
a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést adta át:
Zambó János Péter erdõmérnöknek,
a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazgatójának, az Országos Erdészeti Egyesület
elnökének, a természetszerû erdõgazdálkodási módszerek részeként a természetes felújítások technológiáinak
színvonalas és hatékony alkalmazásáért, az erdõvagyon-gazdálkodás lehetõségeinek mind jobb kihasználásáért.
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Som László, az Állami Erdészeti Szolgálat zalaegerszegi Igazgatósága nyugalmazott osztályvezetõje, az erdõgazdálkodás,
különösen az erdõtelepítések koordinációja területén hosszú idõn át végzett
munkájának elismeréseként.

lesztése, az erdészeti kultúra megismertetése érdekében végzett munkájáért.
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Dr Ódor József egyéni vállalkozónak,
a Bácska Erdõszövetkezet, a Tilia Kft.,
valamint a Magyar Erdõgazda Szövetkezet elnökének, az erdõgazdálkodási
vállalkozások fejlesztése érdekében
végzett munkájáért.

Takács Zoltánnak, az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának,
az erdõgazdálkodás, erdõtervezés területén hosszú idõn át végzett munkájáért.

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter
a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából, a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést adta át:
Dr. Kosztka Miklósnak, a Nyugatmagyarországi Egyetem professor emeritusának kimagasló színvonalú munkája elismeréseként.

Balról jobbra: Barátossy Gábor, dr. Ódor József, dr. Fazekas Sándor miniszter, Hilke Höhn, Som László, Zambó Péter.
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A kitüntetetteket baráti beszélgetésre hívta meg Wisnovszky Károly, az MGSzH igazgatója.
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