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Kitüntetések
Az erdõkezelés népszerûsítése, az erdõk természetes élet-
közösségét támogató gazdálkodás megvalósítása érdeké-
ben hosszú idõn át végzett tevékenysége elismeréseként

Varga Béla, 
a Mátra-Bükki Erdõgazdaság nyugalmazott erdõmérnöke a

Pro Silva Hungária Egyesület vezetõje
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 

LOVAGKERESZTJE (polgári tagozat)
kitüntetést kapott.

A szerény kitüntetettek, mint amilyen Varga Béla is, álta-
lában igyekeznek megosztani az elismerést munka-
hellyel, kollégákkal, barátokkal, családdal. Való igaz, a
kiemelkedõ teljesítményekhez kell termékeny munka-
helyi légkör, a kollégák és barátok segítsége, a nyugal-
mat, támogatást, ösztönzést sugárzó családi háttér, a
megértõ, okos feleség (aki maga talán Nobel-békedíjra
lenne érdemesült). Támasz, biztatás, megerõsítés nélkül
nehéz, hacsak nem lehetetlen eredményeket, sikereket
elérni. Persze mindez, ha szükséges is, azért önmagában
nem lenne elegendõ. 
Az elismerést kiváltó, eredményes életpályához jól jön a
páratlan mértékû, a több mint fél évszázad után sem csor-
buló szakmai elhivatottság is. Meg a 30-40 évvel fiatalab-
bakat is megszégyenítõ munkabírás. A 75. életév után sem
csökkenõ, szinte csillapíthatatlan szakmai érdeklõdés. A
tudás, az új információk megszerzésének és továbbadásá-
nak igénye és képessége. Az a bölcsesség, ami a kudarco-
kat csupán megtanulandó leckeként kezeli. Az ellenszol-
gáltatást nem váró, puritán jellem. Mindaz, amit összefog-
lalóan akár Varga Bélának is nevezhetünk.
Tudom, nagyon sokan osztják meggyõzõdésemet: ez a Lo-
vagkereszt aligha kerülhetett volna méltóbb helyre. Szív-
bõl gratulálunk, jó egészséget, további hosszú alkotó kor-
szakokat kívánunk családod, barátaid, kollégáid és tiszte-
lõid körében! Köszönjük, hogy nyugdíjazásod óta nem
csak rózsáid metszegetésével töltöd az idõt!

Csóka György

Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
PRO SILVA HUNGARIAE, 

Magyar erdõkért díjat adományozott

Az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás és vadászat, az
erdészeti természet- és környezetvédelem területén

kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül
Czebei Sándor úrnak,

a Balatonfelvidéki EFAG (Keszthely) nyugalmazott
vezérigazgatójának;

Csachné Rubint Etelka asszonynak,
az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és

Halászati Osztálya vezetõjének;
Gémesi József úrnak,

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. ügyvezetõ
igazgató-helyettesének;

Hajdu Tibor úrnak,
a Zala Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

igazgatójának.

Pro Natura Emlékplakettet adományozott a Pilisi Parkerdõ
Zrt. részére tavasszal a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter. Az indoklás szerint az addig egyedülálló elismerést
a társaság a természetvédelem és az erdõgazdálkodás
összhangjának megteremtése és a természetközeli erdõ-
gazdálkodás bevezetése terén végzett munkájával érde-
melte ki. A Pilisi Parkerdõ Zrt. által kezelt erdõterület két-
harmada természetvédelmi oltalom alatt áll. Az 1997-ben
alakult Duna-Ipoly Nemzeti Park is részben a társaság ad-
digi természetvédelmi munkájának alapjaira építhetett. A
Pilisben azóta
is hagyomány
és alapvetõ
szakmai köve-
telmény a ter-
mészetközeli
módszerek al-
kalmazása az
erdõgazdálko-
dásban.  A
h e g y v i d é k i
bükkösök leg-
nagyobb ré-
szét szálaló
üzemmódban
kezelik, és ko-
moly eredmé-
nyeket értek
el a tölgyesek
folyamatos er-
dõborítást biz-
tosító felújítá-
sa terén is.
Külön kihívásként jelentkezik a fõváros környéki erdõte-
rület fenti alapelvek szerinti kezelése, ahol a városi lakos-
ság egyre tudatosabban várja el a természetközeli gazdál-
kodást, ugyanakkor pont a város közelsége, az igen magas
látogatottság akadályozza a természetes folyamatok érvé-
nyesülését. Ebben a kiélezett helyzetben létfontosságú az
erdõgazdálkodó és a természetvédelmi szervezetek
együttmûködése. A miniszteri elismerés nagyban segíti az
eddigi jó kapcsolat további elmélyülését.

Kimagasló szakmai tevékenységük elismeréseként, Hajdú-
Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérmét vehette át a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. két munkatársa, 

Juhász Lajos, 
a Debreceni Erdészet igazgatója és 

Szabó Béla, 
a Halápi Erdészet vezetõje. A kitüntetéseket Rácz Róbert, a
Megyei Közgyûlés elnöke nyújtotta át az államalapító
Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából ren-
dezett ülésen, ahol együtt ünnepelt Hajdú-Bihar megye és
Debrecen képviselõtestülete. Az indoklások szerint mind
Juhász Lajos, mind Szabó Béla esetében az erdõspusztá-
kon, hosszú idõn át végzett kimagasló szakmai munkát is-
merték el. A kitüntetések odaítélésében kiemelkedõ szere-
pet játszott a két szakembernek a 2005-ös pusztító vihar ál-
tal okozott károk felszámolása, és az újraerdõsítés terén ki-
fejtett tevékenysége.

Az OEE vezetése és tagsága nevében gratulálunk a
kitüntetetteknek.



A harmadik oldal

M i jöhet még? Csak néhány héttel vagyunk túl a
2007-es esztendõ felén, de elmondhatjuk, hogy
ennyi kár régen nem érte az erdõket, és így az

erdészeket is, mint mostanság. Ha csak a hazai eseménye-
ket tekintjük, kaptunk hideget, meleget egyaránt. Olykor
túl meleget is. Mindez kezdõdött a tavaszi, helyenként re-
kordot döntögetõ fagyokkal, ami különösen a keleti végek
erdeit fagyasztotta. Az ezt követõ aszályos hõség úgyszin-
tén közel száz éve mért értéket adott át a múltnak. Ezután
nem csoda, hogy a kiszáradt erdõsítéseket, a felsült cserje-
szintû erdõket a tûz kezdte marcangolni. Mintegy 2500
hektáron kukorékolt a vörös kakas. Olaszországban 8000
hektár erdõ lett a tûz martaléka. Úgy hírlik, ott az egyház
kitagadja a szándékos gyújtogatót. Szicíliában az erdõtü-
zeket a maffiával hozzák összefüggésbe, mert hogy a felper-
zselt föld szállodák és egyéb objektumok építésére, vagy az
újratelepítés során EU-s pénzek felvételére ad lehetõséget.
Sajnálatos, hogy egy erdész is lebukott szándékos gyújtoga-
tásával. (A maffiáról jut eszembe: idehaza olykor maffia-
módszerekkel kialakított vadászterületek elmaradt bevételei
károsítják hosszú távon a magyar államerdészetet.)

Európa-szerte – a legutóbbi adatok szerint – 3500 km2 er-
dõ égett meg. Ebben az adatban nincs benne a lapzártakor
még lángtengerben úszó görög erdõk területe, mely tüzekben
közel száz ember lelte halálát. A szándékosság itt is tetten ér-
hetõ, nem csoda, ha a görög kormány 1 millió euró (250
millió forint) vérdíjat tûzött ki a tettesek felkutatására.

Olvasva a magyar tûzoltók erdõtûzoltással kapcsolatos
technikai nehézségeit, valószínûleg a fenti összeg fedezné
mindazokat a kiadásokat, melyek az – utóbbi években
cseppet sem ritka – erdõtüzek oltásakor szükséges techni-
kák beszerzéséhez kellenének. Ettõl függetlenül hasznos
lenne, ha ez ügyben az állami és magánerdõ-tulajdono-
sok összefognának. De egyéb összefogás is elkelne, hiszen
az utóbbi években már világjelenség a szélsõséges idõjárás
okozta, eleddig még nem tapasztalt természeti katasztrófa,
okozza azt szél, tûz vagy víz, vagy a mérhetetlen emberi
kapzsiság, butaság.

Mert azt, hogy mindezek az ember természetromboló
tevékenysége nélkül is bekövetkeznének, nem tudom, de
bizton állíthatom, hogy valamicske közünk van hozzájuk. 

De, kedves erdész kollégák, van egy jó hírem is! A NASA
szakemberei a Mars légkörét fenyõcsemetékkel való erdõsí-
téssel akarják az ember számára is élhetõvé tenni, ahol –
reményeim szerint – az erdész szakember nélkülözhetet-
len lesz. De vigyázzunk, mert valószínûleg a szicíliai kol-
léga is oda igyekszik!

Pápai Gábor 
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