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A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, idõsko-
rúak gondozása.

Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálkodás területén dolgozók és
családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minõsül, a fele-
ség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves,
e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése,

esélyegyenlõségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.
2. Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és családjuk hely-

zetének javításához.
3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a
szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány
1027. Budapest, Fõ u. 68. címre.
A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport,
vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett
megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és a szük-
séges adatokat ismeri (adatlap).
A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött „Adatlap”-ot az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével.
Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság
körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb szempontjai
A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma szeptember 30-ig elbírálja
és döntésérõl értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi
csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat
vizsgálja:
· A közös háztartásban élõk  egy fõre esõ havi jövedelmének és a

mindenkori minimálbérnek viszonya,
· a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi

kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset, stb.
· a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges

változások,
· eltartottak, gyermekek száma,
· árvaság,
· az igény gyakorisága,
· helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló szabályozás
és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indo-
kok súlyossága és az igénylõk száma befolyásol.

/: Gémesi József :/
a kuratórium elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására.

Munkaterv szerinti kihelyezett szakosz-
tályi ülést tartott Lovasberényben a
MÚOSZ Erdészeti, Természetvédelmi és
Vadászati Szakosztálya. A HM Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt. vezérigazgató-
helyettese, Keresztes György és a helyi
erdészet igazgatóhelyettese, Domján
György fogadta az újságírókat.

Az erdõgazdaságról vetített képekkel
szemléltetett tájékoztatót tartott a vezér-
igazgató-helyettes. A szakosztály tagjai egy
valóban speciális gazdaság munkájába te-
kinthettek be: a negyven évnél idõsebb
erdõgazdaság – a budapesti központon túl
– öt erdészettel rendelkezik – Buják,
Lovasberény, Süttõ, Táborfalva, Uzsa –,
amelyek profilja a különbözõ adottságok
miatt részben eltérõ és tevékenységük az
elmúlt idõben jelentõsen módosult,
bõvült, egészült ki új szolgáltatásokkal, a
jövõt illetõen pedig további változások lát-
szanak, új ágazatok jöhetnek létre. Keresz-
tes György szerint a mai nemzetközi, gaz-
dasági és társadalmi körülmények váltják
ki a kényszerû több lábon állást.

A 32 ezer hektáron folyó erdõgazdál-
kodás alapvetõen honvédelmi, azon be-
lül a gazdasági célokat 12 ezer hektár

szolgálja, a terület többi része természet-
védelmi és honvédelmi célokat lát el;
éves fakitermelésük 70 ezer köbméter (a
fakészlet 4 millió köbméter). A rekultivá-
ciós tevékenységük a felhagyott külszíni
bányaterületek rendezésére, újrahaszno-
sításuk alkalmassá tételére szolgál; ez
komplex munka, szervezési, irányítási és
elméleti-szellemi tevékenységek össze-
hangolását igényli. Vadgazdálkodás 24
ezer hektáron folyik 250 hektáron mûvel-
nek vadföldet, évente közel 40 millió fo-
rint a takarmány-felhasználás és a vad-
földmûvelés költsége. Négy erdészetnél
nagy-, egynél – Táborfalván – apró-
vadgazdálkodás a jellemzõ, a nagyvadte-
ríték 1500 darab, a kerti vadászat további
eredménye 200 darab vaddisznó, az ap-
róvadteríték – fácán, mezeinyúl, réce –
250 darab. Vendégeik fele külföldi, fele
magyar vadász. A vidékfejlesztés és öko-
turizmus – ma a különbözõ szolgáltatá-
sok és azok összekapcsolása az üdülési,
turisztikai és szórakozási igények kielégí-
tésére irányul – fejlesztése pedig további
ígéretes lehetõségeket kínál. A mai ener-
giaproblémák – a csökkenõ tartalékok és
növekvõ áraik – új források felkutatására,

feltárására kényszerítenek. Az erdõ meg-
újuló és környezetbarát energiaforrást kí-
nál, erre épül az erdõgazdaság hõener-
gia- és villanyáramtermelése – hõköz-
pontja a szentendrei Katonai Szakképzõ
Iskola energiaellátását biztosítja. Gazda-
ságuk jövõbeli fejlesztési elképzelései –
energetikai faültetvények létesítése és ke-
zelése, biomassza-termelés, erdõtele-
pítések, különbözõ szolgáltatások – ga-
ranciát kínálnak a fennmaradásra, a jöve-
delemtermelésre – fejezte be a vezérigaz-
gató-helyettes.

Domján György a Lovasberényi Erdé-
szet munkájáról, jellemzõirõl beszélt. A
négyezer hektáron folyó erdõ- és vadgaz-
dálkodás eredményes tevékenység, sike-
resen használják ki helyi adottságaikat;
7500 köbméter fát vágnak ki évente, 530
vadat ejtenek szabad területen, további
100 vaddisznót vadaskertben. Büszkék jó
dámállományukra ésnéhány kimagasló
minõségû gímbikájukra. A tájékoztató
alapján nem gondmentes, de eddig is
eredményes, a jövõt illetõen pedig re-
ményteljes erdõgazdaság képe tárult az
újságírók elé.  
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Vendégségben a HM erdõgazdaságnál


