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Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter államalapító Szent István
ünnepe, augusztus 20-a alkalmából
állami és miniszteri kitüntetéseket
adott át. 

Országunk megtartó ereje egy évezre-
de a határt mûvelõ, termelõ magyar
emberben rejlik – mondta a miniszter
ünnepi beszédében. Ma nemcsak Szent
Istvánt, az államalapítást, az új kenye-
ret ünnepeljük, hanem azokat a kitün-
tetetteteket is, akik kitartásukkal, szor-
galmukkal példát állítanak elénk. Akik
megmutatják Magyarországnak, hogy
személyes útjukat járva tudnak tenni a
közösségért, képesek hatással lenni
másokra. A most kitüntetettek kitartá-
sukkal, szorgalmukkal példát mutatnak
mindannyiunknak – fogalmazott Faze-
kas Sándor.

Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott

Biró Ferenc, a Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. gazdasági igazgatója kitüntetés-
ben részesült az erdõgazdálkodás terü-

letén végzett több mint négy évtizedes,
magas színvonalú szakmai és vezetõi
munkájáért.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést kapott

Tóth Pál, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
nyugalmazott fõmérnöke, a Vasvári Er-
dészet volt vezetõje kitüntetésben ré-
szesült hat évtizedes kiváló erdészeti

tevékenységéért, vezetõi munkájáért,
életútja elismeréseként. A kitüntetését
fia, Tóth Gábor vette át. 

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata
kitüntetést kapott

Molnár József, az Ipoly Erdõ Zrt.
Diósjenõi Erdészete nyugalmazott fa-
használati mûszaki vezetõje kitüntetés-

ben részesült négy évtizedes kiváló er-
dészeti tevékenységéért, vezetõi
munkájáért, életútja elismeréseként.

Szommer József, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. erdõmûvelési ágazatvezetõje kitün-
tetésben részesült öt évtizede az erdõ-
mûvelés irányításában, jelölõversenyek

szervezésében, a nevelõvágások érté-
kelésében végzett kimagasló tevékeny-
ségéért.

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata
kitüntetést kapott

Szalontay Mária Julianna, a Mecsek-
erdõ Zrt. nyugalmazott bérszámfejtõje

kitüntetésben részesült több évtizedes
kiváló számviteli, belsõ ellenõri tevé-
kenységéért, elhivatottságáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet 
kapott

Fehér Lajosné, a KASZÓ Zrt. munka-
ügyi-, társadalombiztosítási ügyintézõ-
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je kitüntetésben részesült négy évtize-
de a munkaügy és a bérszámfejtés te-
rületén végzett magas színvonalú tevé-
kenységéért, a hatósági ellenõrzéseket
segítõ kiváló munkájáért.

Kovács László, az Egererdõ Zrt. va-
sútüzem-vezetõje kitüntetésben része-
sült az erdei vasutak üzemeltetésében

és a hazai kisvasutak mûködését érin-
tõ ágazati jogszabályok kidolgozásá-
ban végzett tevékenységéért.

Kövecses Andrásné, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt. pénzügyi csoportve-
zetõje kitüntetésben részesült négy év-

tizede a költségvetés és gazdálkodás
területén kifejtett kiváló tevékenységé-
ért, vezetõi munkájáért.

Monostori Miklós, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója kitün-
tetésben részesült három és fél évtizedes

erdészeti munkájáért, kimagasló gazda-
sági eredmények elérésében végzett te-
vékenységéért, vezetõi munkásságáért.

Vaspöri Ferenc, a Budapesti Erdõ-
gazdaság Zrt. erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõje kitüntetésben részesült az
erdõprivatizációban és a magán-erdõ-
gazdálkodás területén, valamint a fenn-
tartható erdõgazdálkodás elõsegítésé-
ben végzett tevékenységéért.

Virágh Pál, a KEFAG Kiskunsági Er-
dészeti és Faipari Zrt. kerületvezetõ er-
désze kitüntetésben részesült három

évtizede a homoki erdõgazdálkodás-
ban, a kömpöci kerület irányításában,
a MÁV-rakodó üzemeltetésében vég-
zett kiváló tevékenységéért.

Magyar Nemzeti Vadászrend 
kitüntetést kapott

Dr. Jámbor László, a Tanulmányi Er-
dõgazdaság Zrt. vezérigazgatójaként,
valamint az Országos Magyar Vadász-
kamara elnökeként a vadgazdálkodási

ágazat fejlõdési irányaiért végzett ki-
emelkedõ és céltudatos munkájáért,

valamint az Országos Magyar Vadásza-
ti Védegylet és az Országos Magyar Va-
dászkamara berkein belül végzett pó-
tolhatatlan munkájáért.

Dr. Székely István, az Országos Ma-
gyar Vadászkamara jogi tanácsadójaként
az Országos Magyar Vadászkamaránál,

valamint az Országos Magyar Vadászati
Védegyletnél végzett kiemelkedõ szín-
vonalú jogi segítségnyújtásáért, valamint
a vadászati ágazati jogszabályok kialakí-
tásában végzett tevékenységéért.

Szabó Ferenc, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálko-
dási Fõosztály fõosztályvezetõjeként az
új vadászati törvény megalkotásában

végzett fáradhatatlan munkájáért, a va-
dászati, vadgazdálkodási ágazat fenn-
tartható mûködéséért, fejlesztésért, a
vadászati hagyományok ápolásáért
végzett áldozatos munkájáért.

Az Országos Erdészeti Egyesület gra-
tulál a kitüntetetteknek!
Forrás: Földmûvelésügyi Minisztérium,

kormany.hu
Fotók: Pelsõczy Csaba/FM
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