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Erdészeti díjátadás az ágazati évzárón
A „Kétmilliomodik hektár magyar erdõ” emlékérmet az Országos Erdészeti
Egyesület és a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága a sajtó azon képviselõi teljesítményének elismerésére alapította, akik a
magyar erdõkkel, a magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos információknak
kellõ teret adnak, és azokat kellõ tárgyilagossággal közvetítik. Az emlékérmet az
írott és elektronikus sajtó azon munkatársai, újságírók kaphatják, akik munkájuk
A NÉBIH 2014-ben a „Szakszerû erdõsorán huzamosan és aktívan részt vettek
gazdálkodásért” díjat Virágh Pál erdéa magyar erdõkkel, a magyar erdõgazszeti szakirányítónak, az Országos Erdálkodással kapcsolatos kommunikációdészeti Egyesülettel közösen alapított
ban, legyen az a médiában megjelenõ hí„Kétmilliomodik hektár magyar erdõ”
radás, szakmai tartalmú mûsor szerkeszemlékérmet pedig Tremmer Tamás újtése, tényfeltáró újságírás, vagy erdész
ságírónak ítélte oda. A díjakat dr. Bitay
szakemberek kommunikációs oktatása.
Márton Örs állami földekért felelõs álA 2014. évi díjat Tremmer Tamás kapta.
lamtitkár, dr. Oravecz Márton, a NÉBIH
1990-ben lépett a fõállású újságírói
elnöke, Zambó Péter, az Országos Erpályára. Jelenleg a Veszprém
megyei Napló munkatársa. A
napló szerkesztõségében a
horgászat, halászat, vadászat,
természetvédelem témakörökre specializálódott. Kezdetektõl egyaránt kiváló kapcsolatot ápol a Veszprém megyei
erdészetekkel, vadásztársaságokkal és a nemzeti park
munkatársaival is. Hivatásánál
fogva részesévé lett a vadászok, természetvédõk és erdészek mindennapjainak. Jelen
van hajtóvadászatokon éppen
úgy, mint a széltöréseket köBalról: Tremmer Tamás, Oravecz Márton, Bitay Márton, Zambó Péter, Virágh Pál, Szabó Tibor
vetõ területbejáráson, favágódészeti Egyesület elnöke és Szabó Tibor informatika, az erdészeti információs versenyen vagy éppen a nemzeti park láJózsef, a Bács-Kiskun Megyei Kormány- rendszerek országos szinten is elismert togatóközpontjainak megnyitóján. A leghivatal Erdészeti Igazgatóságának igaz- szakembere. A volt Harkakötönyi Erdé- apróbb eseményekrõl is örömmel tudószet erdõtûzjelzõ rendszerének meg- sít, tudván, hogy ezzel értéket közvetít.
gatója adta át.
A „Szakszerû erdõgazdálkodásért” szervezése, valamint a Bugaci Erdészet Soraiból kiolvasható a természet, az erdõ
szakmai díjat a Nemzeti Élelmiszerlánc- szakmai, erdészeti bizonylatolásának iránti elkötelezettség. Évente százas
biztonsági Hivatal az erdészeti igazgatás elektronikus formában történõ megol- nagyságrendben jelennek meg írásai. Olszakmai munkáját segítõ, támogató, illet- dása a munkájának gyümölcse. Életútja vasói ezáltal bepillantást nyerhetnek az
ve a magyar erdõk fenntartása érdeké- során a homoki erdõgazdálkodás min- erdészek, vadászok, természetvédõk
ben végzett eredményes tevékenység den szegmensét megismerve, annak zártnak tûnõ életébe. Mindig a pontoselismeréseként alapította. A díj a szakmai teljes vertikumát mûvelve, a térség ságra, a szakmailag helyes fogalmazásra
életpálya értékmutatója, az erdészeti egyik legelismertebb szakemberévé törekszik e speciális szaknyelvet alkalmunkák szakmai irányítását végzõ azon vált. Hatékonyan segíti a térségben mû- mazó területen is. A megyében dolgozó
erdészeti szakszemélyzet tagjai számára ködõ erdészeti szakszemélyzet munká- kollégák befogadták, örömmel veszik éradományozható, akik közvetlenül vagy ját, különösen a jogszabályi, szakmai, deklõdését és tárgyilagos tudósításait,
közvetve az erdõk változatosságának mûszaki, technikai feltételek összehan- melyek az erdészeti, vadászati és termémegõrzése, az erdõk fenntartása és felú- golásában. A természet, az erdõ iránti szetvédelmi tevékenységek értelmét, érjítása, védelmi és közjóléti szolgáltatások elkötelezettség meghatározó szerepet tékét és szükségességét világítják meg és
biztosítása, és az erdõterület bõvítése ér- tölt be életében. Munkájával, szakmai teszik közérthetõvé.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
dekében fejtették ki tevékenységüket, és eltökéltségével kivívta környezete, kolForrás: NÉBIH Erdészeti
hozzájárultak az erdészeti igazgatási légái elismerését, megbecsülését. KerüIgazgatóság
munka színvonalának emeléséhez is. A letvezetõi, szakirányítói munkája melKép: Nagy László
lett a közösségért is dolgozik.
2014. évi díjat Virágh Pál kapta.

December 11-én az FM Állami Földekért Felelõs Államtitkársága, az FM
Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelõs
Államtitkársága és a NÉBIH közös
szervezésében erdészeti ágazati évértékelõ rendezvényt tartottak a Földmûvelésügyi Minisztériumban. A rendezvényen erdészeti szakmai díjak átadására is sor került.

A természet, az erdõ szeretetét és
tiszteletét apai örökségként hozta magával. A bugaci Nagyerdõben töltött
gyermekévek után középiskolai tanulmányait a Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti és Mezõgazdasági Szakközépiskolában folytatta. 1973 óta dolgozik gyakorló erdészként. Széles körû integrációs
tevékenységet végzett és végez a földés magánerdõ-tulajdonosok szolgálatában, úgy az erdõtelepítések kivitelezésben – több mint 600 hektáron –, mint a
faanyag felvásárlásában. Virágh Pál 300
erdõgazdálkodó 3200 ha erdõterületén
látja el az erdészeti tevékenységét, bejegyzett jogosult erdészeti szakszemélyzetként. Széles látókörû, innovatív, fogékony az új megoldásokra, a gyakran
változó erdészeti vonatkozású szabályzókban, törvényekben naprakész. Az
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