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KITÜNTETETTJEINK

Államalapító Szent István ünnepe, au-
gusztus 20-a alkalmából állami és mi-
niszteri kitüntetéseket adott át dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
aki elsõ királyunk intelmeit mai napig
ható útjelzõnek nevezte a Kárpát-me-
dencében élõk számára. Az ünnepséget
a Hagyományok Háza zsúfolásig meg-
telt dísztermében rendezték. Örömmel
számolhatunk be róla, hogy ismét szá-
mos erdész kollégánk, egyesületi ta-
gunk vehetett át rangos elismerést.

Az államalapításhoz kapcsolódó ün-
nepségsorozat részeként, Pálinkás József
az MTA elnöke, augusztus 21-én az Aka-
démia Székházában további tizenhét tu-
dósnak adta át a Magyar Érdemrend Tisz-
ti- és Lovagkeresztjét, illetve Magyar Arany
és Ezüst Érdemkeresztjét, köztük az erdé-
szet tudományok képviselõjének is.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést vehette át Fazekas Sándor
minisztertõl:

Dr. Bondor Antal, professor emeri-
tus, az OEE tiszteletbeli tagja, a magyar
erdõk szolgálatában végzett hat évtize-

des munkássága elismeréseként, 80.
születésnapja alkalmából.

Luzsi József, a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos

Szövetsége elnöke, a magyar magá-
nerdõ-gazdálkodás fejlesztése érdeké-
ben végzett munkája, a kapcsolódó
jogszabályok, és a vidékfejlesztés erdé-
szeti jogcímeinek elõkészítése során ki-
fejtett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Somogyi Zoltán, az Erdészeti
Tudományos Intézet tudományos
igazgatója, a magyar nemzeti erdésze-

ti kutatás területén végzett munkája
elismeréseként.

Vass Sándor, a Délalföldi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatója, az erdõ-
és vadgazdálkodás területén végzett

több évtizedes kiemelkedõ szakmai
munkájáért, az erdõgazdálkodás és a
vadgazdálkodás összhangjának meg-
teremtéséért, a természeti értékek vé-
delméért végzett munkája elismerése-
ként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést vehette át Pálinkás Józseftõl,
az MTA elnökétõl:

Dr. Führer Ernõ tudományos ta-
nácsadó, az erdei ökoszisztémák víz- és
tápanyagforgalma, valamint a klímavál-
tozás erdõkre gyakorolt hatása terüle-
tén elért kiemelkedõ kutatási eredmé-
nyeiért, a kutatás feltételeinek biztosítá-
sához és fejlesztéséhez való hathatós
hozzájárulásáért és a Sárvári Kísérleti

Állomáson lévõ kutatóbázis létrejötté-
ben való közremûködéséért.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetést vehette át Fazekas Sándor minisz-
tertõl:

Homoki-Nagy István, az Ipoly Er-
dõ Zrt. Királyréti Erdészet nyugal-
mazott kerületvezetõ erdésze, erdõ-

és vadgazdálkodási területen hosszú
idõn át végzett munkája, a természeti
értékek védelme érdekében kifejtett te-
vékenysége elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést vehette át, 90 éves korában:

Dr. Jereb Ottó, a soproni Roth Gyu-
la Gyakorló és Szakközépiskola és Kol-

Erdész kitüntettek augusztus 20-i 
állami ünnepünk alkalmából
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légium nyugalmazott tanára, az erdé-
szeti szakoktatás területén végzett hat
és fél évtizedes munkájáért,

Dr. Kondor Antal, a soproni Roth
Gyula Gyakorló és Szakközépiskola és

Kollégium nyugalmazott tanára, az er-
dõgazdálkodás és az erdõfelújítás terü-
letén hosszú idõn át végzett munkájá-
ért,

Dr. Mollay Jánosné, a TEAG Zrt.
nyugalmazott erdõmérnöke, a Sopron
környéki erdõkben végzett munkájáért

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokoza-
ta kitüntetést vehette át, 80 éves korá-
ban:

Deák István, A Gyulaj Zrt. nyugal-
mazott igazgatója, szakmai és közéleti
tevékenységéért.

Az Életfa Emlékplakett Bronz foko-
zata kitüntetést vehette át, 70 éves korá-
ban:

Halász Gábor, az Állami Erdészeti
Szolgálat nyugalmazott vezetõje, az er-
dõk ügye érdekében végzett szakmai és
társadalmi munkájáért.

Dr. Pethõ József, az OEE korábbi
elnöke, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

nyugalmazott vezérigazgatója, szakmai
és közéleti tevékenységéért,

Steiner József, az ÁESZ Miskolci
Igazgatóságának nyugalmazott igazga-
tója, az erdõvagyon, az erdõ értékeinek

megõrzése érdekében végzett munká-
jáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet vehe-
tett át:

Szalai Károly, a VM Erdészeti, Halá-
szati és Vadászati Fõosztálya erdészeti
referense, a fenntartható erdõgazdálko-

dás keretfeltételeinek kidolgozása terü-
letén végzett munkájáért.

Egyesületünk nevében minden ki-
tüntetett tagtársunknak, kollégánknak
szívbõl gratulálunk!

Fotók: Pápai Gábor, VM Sajtó

Magyar Ezüst Érdemkereszt Magyar Érdemrend Lovagkereszt




