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Pro Silva Hungariae Díjat 
adományozott

Béres Attila erdésznek, Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Városgondnok-
sága munkatársának, négy és fél év-
tizeden át lelkiismeretesen végzett
szakmai munkája, az élhetõbb városi
környezet, a várost körülvevõ erdõk
fenntartása, és a vadállomány megõrzé-
se érdekében kifejtett tevékenységéért;

Dr. Gerencsér Kinga egyetemi do-
censnek, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Faipari Mérnöki Kara mun-
katársának, a magyar erdõk fáinak mi-
nél értékesebb termékké való feldolgo-
zása, a fûrészüzemi értékkihozatal, és e
tevékenység hatékonysága növelése ér-
dekében hosszú idõn át végzett oktatói,
kutatói tevékenysége elismeréseként;

Kisteleki Péternek, a VADEX Me-
zõföldi Zrt. vezérigazgatójának, a
Mezõföld erdeinek fenntartása és fenn-
tartható hasznosítása érdekében végzett

negyvenéves tevékenysége elismerése-
ként;

Dr. Marosi Györgynek, az Erdé-
szeti Tudományos Intézet állomás-
igazgatójának, a többcélú erdõgazdál-
kodás finanszírozásának, a támogatá-
sok felhasználásának, jövedelemterme-
lõ képességének kutatása terén végzett
munkája elismeréseként;

Sípos Istvánnak, a Fanyarka Er-
dészeti Kft. ügyvezetõ elnökének, a
térség erdészeti szakirányításában vég-
zett két évtizedes munkája, és az alföldi
magán-erdõgazdálkodás fejlesztése ér-
dekében kifejtett tevékenysége elisme-
réseként;

Vasas Ernõnek, az Északerdõ Zrt.
Répáshutai Erdészeti Igazgatósága
igazgatójának, két évtizeden át vég-
zett szakmai munkája, különösen a tér-
ség lucfenyõ állományának szerkezet-
átalakítása, és az õshonos lombos er-
dõk felújítása érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Arany Foko-
zata kitüntetést adományozott

Varga Lászlónak, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Szentpéterfai Erdé-
szete nyugalmazott fõmérnök-he-
lyettesének, Szentpéterfa és környéke
erdeinek kezelése, termelésirányítói
munkája, és a fiatalok pályaszeretetre
nevelése terén elért eredményei elis-
meréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst Foko-
zata kitüntetést adományozott

Bakonyi Lajosnak, a Bakonyerdõ
Zrt. nyugalmazott fõerdészének, a
Balaton-felvidék erdeinek fejlesztése,
Iharkút helyreállítása, emlékparkjának
megvalósítása érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként;

Lenchés Imrének, a VADEX
Mezõföldi Zrt. Mecsérpusztai Erdé-
szete nyugalmazott erdészetvezetõ-
jének, az erdõgazdálkodás területén
hosszú idõn át végzett lelkiismeretes
munkájáért, a társaság hírnevének
öregbítése érdekében kifejtett tevé-
kenységéért;

Dr. Polner Antalnak, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
nyugalmazott fõfelügyelõjének, az
alföldi erdõgazdálkodás fejlesztése ér-
dekében hosszú idõn át végzett munká-
ja elismeréseként.

Erdész kitüntetettek az Erdõk Világnapja
alkalmából

A víz és az erdõ szoros kapcsolatban áll egymással, és nélkülük
nem létezhet civilizáció, ezért védeni, óvni kell mind a vízkészle-
teket, mind pedig az erdõvagyont – hangoztatta a vidékfejlesz-
tési miniszter a Víz Világnapja és az Erdõk Világnapja alkalmá-
ból tartott minisztériumi rendezvényen. Fazekas Sándor erdész
szakmai kitüntetéseket adott át az ünnepségen, melynek
szervezésében az Egyesület is részt vett. A dekorációt az Ipoly
Erdõ Zrt. fotópályázatának képei alkották.
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Életfa Emlékplakett Bronz Foko-
zata kitüntetést adományozott

Bognár Ernõnek, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. nyugalmazott kerü-
letvezetõ erdészének, az erdõgazda-
ság területén hosszú idõn át végzett
munkája, és a fa szeretetét sugárzó fa-
faragó mûvészi tevékenysége elisme-
réseként;

Dr. Gõbölös Antalnak, a Bács Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatósága nyugalmazott
igazgatójának, a dél-alföldi erdõk, a
Duna-Tisza közi homokhát természeti
értékeinek megõrzése, az Ópusztaszeri
Emlékpark és a Kecskeméti Arborétum
fejlesztése terén végzett munkájáért;

Kadlecsek Jánosnak, az Észak-
erdõ Zrt. Vadászati és Idegenforgal-
mi Osztálya nyugalmazott osztály-
vezetõjének, az erdõ vadászati és ide-
genforgalmi célú hasznosítása területén
hosszú idõn át végzett munkája, és a
vadászkamarában kifejtett tevékenysé-
ge elismeréseként;

Kelemen Zoltánnak, az ÉSZA-
KERDÕ Zrt. nyugalmazott termelési
fõmérnökének, az erdõmûvelés és fa-
feldolgozás területén hosszú idõn át
végzett munkájáért;

Dr. Leskó Katalinnak, az Erdésze-
ti Tudományos Intézet nyugalma-
zott tudományos munkatársának,
erdészeti rovartani és erdõvédelmi té-
mavezetõi, kutatói munkájáért, a vilá-
gon egyedülálló Erdészeti Fénycsapda
Hálózat kifejlesztéséért;

Dr. Tóth Sándor Lászlónak, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium nyugal-
mazott vezetõ-fõtanácsosának, a

Faipari Tudományos Egyesület el-
nökhelyettesének, az erdõgazdasá-
gok finanszírozása, valamint a Balaton
környéki és az egri erdõk védelme ér-
dekében végzett munkája, és egyesüle-
ti tevékenysége elismeréseként;

Zachar Miklósnak, a Bakonyerdõ
Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-he-
lyettesének, az erdõ- és fafeldolgozás
gazdasági megalapozása területén vég-
zett munkájáért, az Agrárkamarában ki-
fejtett tevékenységéért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Balogh Csaba Gyõzõnek, a Vas Me-
gyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság igazgatóhelyettesének,
a folyamatos erdõborítást biztosító át-
alakító és szálaló üzemmód alkalmazá-
sa érdekében végzett munkája, vala-
mint az erdõmérnök képzésben kifejtett
oktatói tevékenysége elismeréseként;

Balogh Lajosnak, a Baranya Me-
gyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága igazgatóhelyettesé-
nek, erdõtervezési, erdõgazdálkodási
területen végzett munkája elismerése-
ként;

Biróné Marton Zsuzsannának, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósága
osztályvezetõjének, az erdõgazdálko-
dók vidékfejlesztési és erdészeti támo-
gatásokhoz jutása érdekében végzett
munkájáért;

Dr. Bordács Sándor osztályveze-
tõnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Növénytermesz-
tési és Kertészeti Igazgatósága mun-

katársának, az erdészeti fajtakísérlete-
zés és erdészeti szaporítóanyag-felü-
gyelet területén végzett munkájáért;

Nádas Editnek, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága pályázatkezelési
ügyintézõjének, az erdészeti ágazat
támogatási pályázatainak kezelése so-
rán végzett munkájáért;

Nagy Bozsoky Péternek, a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal Erdészeti Igazgatóság erdõ-fõfe-
lügyelõjének, az Erdészeti Szakigaz-
gatási Rendszer moduljainak mûködte-
tése, és az erdõtelepítések ellenõrzése
terén kifejtett tevékenységéért;

Dr. Sárvári Jánosnak, a Magán
Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége ügyvezetõ el-
nökének, az uniós vidékfejlesztési tá-
mogatások erdészeti jogcímeinek haté-
kony mûködtetése érdekében végzett
munkájáért, a minisztérium és a magán-
erdõgazdálkodói szektor közötti haté-
kony együttmûködés kidolgozásáért,
folyamatos fejlesztéséért;

Szepesi Andrásnak, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti, Ha-
lászati és Vadászati Fõosztály erdõ-
védelmi és erdészetpolitikai refe-
rensének, az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottság erdõ egészségi monitoring
rendszer és a FAO Erdõleltár mûködé-
séhez szükséges magyar javaslatok ki-
dolgozásáért, nemzeti szintû koordiná-
lásáért;

Turai Zsoltnak, a Pest Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgató-
sága erdõtervezõjének,  erdõtervezõi
és erdészeti igazgatási területen végzett
kiváló munkájáért. 


