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KITÜNTETETTJEINK

A vidék gyarapodása, a magyar gaz-
dák teljesítménye az ország fejlõdésé-
nek biztosítéka. Nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy — miközben Európában
nagy erõk dolgoznak azon, hogy az
unió népei alávetett nemzetiségek
szintjére süllyedjenek — Magyaror-
szág megmaradjon olyan nemzetnek,
amely képes saját életét, sorsát irá-
nyítani — hangsúlyozta Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából rendezett
kitüntetési ünnepségen.

Fazekas Sándor emlékeztetett: március
idusán múltunk egyik legfontosabb sors-
fordulója elõtt tisztelgünk. A világ ma-
gyarsága azokra a hõsökre emlékezik,
akik megteremtették a polgári modern
Magyarországot, és bátran vállalták a har-
cot az idegen önkénnyel szemben. Bi-
zonyságot tettek arról, hogy a magyarság
életrevaló nemzet, megvédi értékeit és
érdekeit. Így volt ez 1848-ban, és így van
ma is – mondta a miniszter.

Az ünnepségen Fazekas Sándor töb-
bek között Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje, Magyar Arany Érdemkereszt,
Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerése-
ket adott át.

Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést kapott

Beliczay István, a Kelebiai Erdészet
nyugalmazott vezetõje több évtizedes
magas szintû erdészeti szakmai mun-
kája, valamint az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékének ápolását
szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Sashalmi Miklósné, a KASZÓ Zrt.
kerületvezetõ erdésze, az erdõterület
gondos mûvelése és bõvítése érdekében
több évtizede lelkiismeretesen végzett
munkája elismeréseként.

Szalay Sándor, a volt Vidékfejlesz-
tési Minisztérium nyugalmazott kor-
mánytisztviselõje, erdészeti és vadgaz-

dasági szakmérnök, a tartamos erdõ-
gazdálkodás és a természetvédelmi cé-
lú erdõkezelés összehangolásában, va-
lamint a természetvédelmi elvárások-
nak megfelelõ körzeti erdõtervrendszer
kialakításában végzett szakmai munká-
ja elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst 
fokozata kitüntetést kapott

Muth Endre, a Mecsekerdõ Zrt. nyu-
galmazott személyzeti vezetõje hosszú,
eredményes erdészeti, személyzeti ve-
zetõi és szakoktatói pályafutása elisme-
réseként.

Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozata kitüntetést kapott

Genáhl Mátyásné, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vadász-
házi gondnoka öt évtizedes magas szín-
vonalú szakmai tevékenysége, a
Hajósszentgyörgyi Vadászház sikeres
mûködtetésében végzett munkája elis-
meréseként.

Pálmai István, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Sárospataki Erdészeti Igazgatóság nyu-
galmazott erdészeti igazgatója 25 éves

kimagasló színvonalon végzett szakmai,
vezetõi tevékenysége elismeréseként,
aki a kitüntetést késõbb veszi át.

Rengert István, a Mecsekerdõ Zrt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdésze
több évtizedes kiváló színvonalon vég-
zett erdészeti tevékenysége elismerése-
ként, aki a kitüntetést késõbb veszi át.

Szakács László, a Zalaerdõ Zrt. Za-
laegerszegi Erdészete nyugalmazott ke-
rületvezetõ erdésze a zalai erdõgazdál-
kodás múltjának egyedüli kutatójaként,

a Zalaegerszeg életének színteréül is
szolgáló különleges helyzetû erdõtömb
gazdájaként végzett kimagasló munká-
ja elismeréseként.

Szélessy György, a Földmûvelésügyi
Minisztérium volt Erdõrendezési Szolgá-
lat, Zalaegerszegi Erdõtervezési Iroda er-

dõtervezõje, a tartamos erdõgazdálko-
dásban, erdõtervezésben és a vadgaz-
dálkodásban végzett kimagasló szakmai
munkája elismeréseként.
Az Országos Erdészeti Egyesület gratu-
lál a kitüntetett kollégáknak!
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