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Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek. 

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép. 

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét. 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget. 

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek! 



Zemplén fõvárosának fejlõdését segítõ
munkájáért, példaértékû és odaadó te-
vékenységéért Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata Díszpolgári címet adomá-
nyozott Cserép János (jobbról) erdõ-
mérnök, az Északerdõ Zrt. vezérigazga-
tója részére.

„Mindig talált és talál ma is idõt szü-
lõvárosának és korábbi munkaterülete-
inek látogatására, a felmerülõ gondok,
a fejlesztõ kezdeményezések támogatá-
sára. Sokat segített és jelentõs mérték-
ben mûködött közre a Sátoraljaújhely-
ben jelenlegi is folyó nagy beruházá-
sok, attrakciók és a térség felzárkóztatá-
sát szolgáló programok megvalósításá-
ban. Egyénisége, kiváló emberi tulaj-
donságai méltán tették Zemplén fõvá-
rosának elismert polgárává.”

A díjat Szamosvölgyi Péter polgár-
mester adta át.

Kitüntetések

P. Kiss Zsuzsa szerkesztõ-riporter kapta
a 2009. évi Kétmilliomodik hektár magyar
erdõ emlékérmet. A kitüntetett évek óta
szerkesztõje, mûsorvezetõje a Kossuth rá-
dió Hajnaltájt, Napközben és a „zöld” mû-
sorainak, melyekben tényszerûen foglal-
kozik az erdészek munkájával. Résztvevõ-
je az OEE szervezte éves sajtókirándulá-
soknak, melyekrõl számtalan tudósítást,
riportot hallhattunk. A díjátadáskor megje-
gyezte, hogy nem célravezetõ az erdészek
gazdaságieredmény-orientált kommuni-
kációja, mert a társadalom nagy részének
az erdõ nem elsõsorban pénzforrás. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a nagy nyilvános-
ság két témára fogékony, éspedig a falo-
pásokra és a tarvágásra. Hangsúlyozta,
hogy  nagy megtiszteltetés számára ez a
kitüntetés.

A Szent László Szarvasgomba Lovagrend új tagjai

Dr. Bach István (balról) évek óta dolgozik együtt a triflás kutatási munkákban.
Felismerte, hogy a szarvasgomba nemcsak gasztronómiai alapanyag, hanem annak
elsõdleges haszna az erdõvel rendelkezõk javára fordítható. Ezt tudományos tevé-
kenységével és elhivatottságával igazolja, miközben bízik abban, hogy az erdészek
is kezükbe veszik a szarvasgomba ügyét, hiszen a mikorrhizakapcsolat az erdõ meg-
újulásának fontos része.

Németh Jenõ erdõmérnök országos üzlethálózatával és európai kapcsolataival
bizonyította, hogy miként lehet sikereket elérni egy üzletágban. Mikorrhizált cse-
meték sokaságával megteremtette az alapot ahhoz, hogy a szarvasgomba-termesz-
tésben hívõk garantált szaporítóanyaghoz jussanak.

Szívbõl reméljük, hogy az új lovagok munkássága hozzájárul ahhoz, hogy a magyar
szarvasgomba-kultusz újra az elmúlt évszázad elejéhez méltóan tündököljön.




