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KITÜNTETETTJEINK

2014. augusztus 19-én a Vajdahunyad-
várban dr. Fazekas Sándor földmûvelé-
sügyi miniszter az Államalapító Szent Ist-
ván ünnepe alkalmából állami kitünteté-
seket és elismeréseket adományozott.

Magyar Érdemrend Tisztike-
resztje kitüntetést adott át

Dr. Bartha Dénes Árpádnak, az Õrsé-
gi Nemzeti Parki Tanács elnökének, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Kara intézetigazgatójának a
természet védelme iránti mély elkötele-
zettségét tükrözõ oktatói, kutatói tevé-
kenysége, valamint a hazai erdõk és nö-
vényzeti örökség felmérése, értékelése
területén végzett kiemelkedõ munkája
elismeréseként. (A kitüntetést édesapja
vette át.)
Dr. Vancsura Rudolfnak, a Nyugat-
magyarországi Egyetem nyugalmazott
egyetemi docensének az erdészeti felsõ-
oktatásban töltött közel öt évtizedes ki-
emelkedõ, példaértékû pályafutása, vala-
mint a magyar erdõk védelme, és a sop-
roni botanikus kert európai színvonalra
emelése érdekében végzett munkája elis-
meréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adott át

Dr. Rónai Ferencnek, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskola és Kollégium
igazgatójának az erdészeti és vadgaz-
dálkodási szakoktatás területén végzett
kiemelkedõ munkája, valamint a fiata-
lok nevelése és jövõképük meghatáro-
zása érdekében folytatott tevékenysége
elismeréseként.

Szabó Zoltánnak, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Földmûvelésügyi Igazga-
tósága igazgatójának, az OEE Gödöllõi
Helyi Csoport tagjának kiemelkedõ kö-
zigazgatási hatósági munkája, vadászati
szakterületen végzett tevékenysége, va-
lamint a jövõ vadászgenerációinak kép-
zése terén elért eredményeiért.

Életfa Emlékplakett Arany foko-
zata kitüntetést adományozott

Haják Gyulának, a Földmûvelésügyi
Minisztérium volt Erdészeti és Faipari
Hivatala nyugalmazott osztályvezetõ-
jének, az Országos Erdészeti Egyesü-
let örökös tagjának az erdõfeltárás te-
rületén hosszú idõn át végzett iskola-
teremtõ munkássága, és az erdei vas-
utak fenntartása érdekében kifejtett
kiemelkedõ tevékenysége elismerése-
ként.

Életfa Emlékplakett Ezüst foko-
zata kitüntetést adományozott

Dr. Ott Jánosnak, az EGEREDÕ Zrt.
nyugalmazott üzemigazgatójának erdõ-
gazdálkodási területen hosszú idõn át
végzett munkája, valamint a fejlesztési
koncepciók kidolgozása terén kifejtett
tevékenysége elismeréseként.

Skerlanicz Sárának, a Vas Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
nyugalmazott erdõfelügyelõjének az er-
dõgazdálkodás területén hosszú idõn
át végzett lelkiismeretes munkája, kö-
zösségi tevékenysége elismeréseként.

Holdampf Gyulának, a Földmûvelé-
sügyi Minisztérium volt Erdészeti Hiva-
tala nyugalmazott elnökhelyettesének,
a hazai erdészeti politika formálása, va-
lamint az ágazat szakmai irányítása te-
rületén hosszú idõn át végzett kiemel-
kedõ munkájáért.

Sódar Pálnak, a KEFAG Kiskunsági Er-
dészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott ve-
zérigazgatójának, az Alföldi Erdõkért
Egyesület elnökének a faipari területen
hosszú idõn át végzett szakmai munkája,
az erdõgazdálkodók együttmûködését
szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton fejezi ki õszinte elismerését
és egyben gratulál a kitüntetett kol-
légáknak!
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