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Virágh Pál szakmai irányultsága kerületvezető erdész édesapja mellett már kisgyermek korában eldőlt. A természet, az erdő
szeretetét és tiszteletét apai örökségként hozta magával. Édesapja 36 éven keresztül kerületvezető erdészként, majd
nyugdíjba vonulását követően 13 éven át az Alföldfásítási Múzeum gondnokaként tevékenykedett a Bugaci Erdészetnél.
Édesanyja 14 évig volt különböző fizikai munkakörökben az erdészet alkalmazásában. Így, a bugaci Nagyerdőben töltött
gyermekévek után nem volt kérdéses Virágh Pál számára, hogy középiskolai tanulmányait 1969-ben a Szegedi Kiss Ferenc
Erdészeti és Mezőgazdasági Szakközépiskolában kezdje meg. 1973-ban érettségizett, majd 1974-ben technikusi oklevelet
szerzett.
Szakmai munkáját 1973 júliusában kezdte a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál, majd 1981 júliusától a
Kiskunmajsai Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet erdésze, később erdészeti üzemvezetője lett. Munkája
elismeréseként többször részesült „Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó” kitüntetésben. 1991 februárjában visszatért az
erdőgazdasághoz, és jelenleg is a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. munkavállalója. A kömpöci 1.150 hektáros
kerület irányítása mellett feladatát képezi a kiskunmajsai MÁV rakodó üzemeltetése is, ahol évente több száz vagonnyi
faanyag feladása történik különböző, főként export piacokra. Munkaköre, kerülete, feladatköre nem változott, azonban a
költségcsökkentés miatt bekövetkezett többlépcsős erdészeti összevonások hatására már a harmadik (Harkakötönyi, Dél-
Kiskunsági, majd a Bugaci) Erdészet kollektíváját erősíti.

Széleskörű integrációs tevékenységet végzett és végez a magán föld- és erdőtulajdonosok vonatkozásában, mindig szem
előtt tartva munkáltatója, a KEFAG Zrt. érdekeit. Ez főként a kivitelezéses erdőtelepítésekben, mintegy 650 hektáron, és a
faanyag felvásárlásokban 10.000 m3-es nagyságrendben testesült meg. Több mint 300 erdőgazdálkodó 3.200 ha
erdőterületén bejegyzett erdészeti szakszemélyzet.

Széles látókörű, innovatív, fogékony az új megoldásokra, a gyakran változó erdészeti vonatkozású szabályzókban,
törvényekben naprakész. Az informatika, az erdészeti információs rendszerek országos szinten is elismert szakembere. A
volt Harkakötönyi Erdészet erdőtűz jelző rendszerének megszervezése, valamint a Bugaci Erdészet szakmai, erdészeti
bizonylatolásának elektronikus formában történő megoldása az Ő munkájának gyümölcse.

Nagymestere a szakmát érintő problémák felvetésének, elemzésének, ugyanakkor hiányzik a szótárából a nem, a lehetetlen,
a megoldhatatlan kifejezés. Nem lehet olyan feladattal megbízni, amit ne tudna, ne próbálna megoldani. Önképzéssel
elsajátította a számítógép és a modern helymeghatározó és földmérő eszközök használatát és alkalmazását munkájában.
Már a kiadáskor megszerkesztette azon nyomtatványok digitális változatát, amelyeket az Állami Erdészeti Szolgálat csak
papír alapon és kézi kitöltésre alkalmas formában bocsájtott a gazdálkodók és a szakirányítók rendelkezésére.
A szakmánkat érintő problémákat, anomáliákat észreveszi és megfelelő fórumokon a javítás szándékával felveti.
Az Egyesület Kecskeméti Helyi Csoportjának már 41 éve, 1973 óta tagja. Aktív résztvevője a csoport
rendezvényeinek. Rendszeresen részt vesz az egyesületi feladatként megjelenő szakmai jogszabály előkészítési
munkálatokban, értékes javaslataival jelentősen hozzájárul a gyakorlatias, jól alkalmazható eljárásrendek kialakításához.
Hatékonyan segíti a térségben működő erdészeti szakszemélyzet munkáját, úttörő munkát végez a jogszabályi, szakmai,
műszaki, technikai feltételek összehangolásában, mely ismereteit kollégái rendelkezésére bocsájtja.

Gyakran tart a Bugaci Erdészethez látogató diákok és más csoportok számára szakmai vezetést, előadást az erdőről, az
erdőgazdálkodásról, a homokhátság természeti viszonyairól, értékeiről.

A természet, az erdő iránti elkötelezettség meghatározó szerepet tölt be életében. Munkájával, szakmai eltökéltségével
kivívta környezete, kollégái elismerését, megbecsülését. Kerületvezetői, szakirányítói munkája mellett a közösségért is
dolgozik. 12 éve tagja a részvénytársaság üzemi tanácsának, ahol véleményével segíti a vezetőség döntéseit.

Ezzel a kitüntetéssel – Decrett József díj - az OEE Kecskeméti Helyi Csoportja, valamint a KEFAG zrt. kollektívája
szeretné az országos szakközönség előtt is kifejezni Virágh Pál erdőkért és a közösségért végzett munkájának elismerését.


