„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
Most készen vár az igaz élet koronája,
melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró” (2Tim 4,7–8)

A Gyászoló Család,
a Magyar Tudományos Akadémia és
a Pannon Egyetem,
mély megrendüléssel és fájdalommal tudatja, hogy

Sáringer Gyula
a hazai növényvédelmi állattan és kísérletes rovarökológia nemzetközileg is kiemelkedı, iskolateremtı professzora,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pannon Agrártudományi Egyetem volt rektora, a Pannon Egyetem Georgikon Karának professzor emeritusa, honoris causa doktora,
az MTA Agrártudományok Osztályának, az MTA Veszprémi Területi Bizottságának tagja, a Balaton Akadémia kuratóriumi tagja, a Felzárkózás az Európai Felsıoktatáshoz Alap
szakértıje, a Magyar Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társasága tiszteletbeli elnöke, a Magyar Rovartani Társaság választmányi örökös tagja, a Szent István Akadémia, a
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, a Magyar Természettudományi Társulat, a Németh László Társaság, az International Union of Biological Sciences magyar nemzeti
bizottság, a Cultural Entomologist, a British Ecological Society tagsága és a Societas Scientiarum Savariensis tiszteletbeli tagsága mellett több nemzetközi tudományos szervezet,
valamint folyóirat szerkesztıbizottság elismert tagja,
a Széchenyi-díj, az 50 év a Mezıgazdaság Szolgálatában arany emlékérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, a Szent-Györgyi Albert-díj, az Ipolyi Arnold
tudományfejlesztési díj mellett számos hazai és nemzetközi elismerés kitüntetettje

életének 81. évében, 2009. február 17-én a betegek szentségével ellátva visszaadta lelkét Teremtıjének.
A Magyar Tudományos Akadémia és a Pannon Egyetem, saját halottjuknak tekintik.

Lelke üdvösségéért az engesztelı szentmise és hamvasztás elıtti beszentelése 2009. február 26-án délután 2
órakor lesz a keszthelyi Kis Szent Teréz bazilikában (Karmelita templom, Keszthely, Tapolcai u. 1.).
Hamvasztás után a temetés késıbbi idıpontban, szők családi körben történik.
Gyászolják felesége három gyermeke, menye, hat unokája, testvérei, barátai és tisztelıi.

Értesítési cím: 8360 Keszthely, Vásártér 6/c
Kérjük, hogy csak egy szál fehér virággal róják le kegyeletüket, illetve koszorúra szánt összeget a kihelyezett perselybe tegyék a szegények javára!

