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entáció. Erdõ- és élménypedagógiai
módszerekkel igyekszünk az erdei is-
kola programunkban résztvevõ gyere-
keket oktatni-nevelni. 

A programjainkon részt vevõ gyere-
kek megismerkedhetnek az erdõ- és
vadgazdálkodás alapjaival és hagyomá-
nyaival, az erdõ és az ember évszázados
viszonyával, megtanulják a természeti
környezetben való viselkedés normáit
és legfontosabb szabályait. Megismer-
kednek az õshonos háziállatokkal, és
megtanulnak felelõsséggel gondoskod-
ni róluk; megismerkednek az állatvédel-
mi kérdésekkel és a felelõs állattartással.
Feledhetetlen élményt nyújt a vadászku-
tya-bemutató, a vadaskert-látogatás lo-
vas kocsival, a cserkeléses vaddisznóles
és a kenyérsütés a sok egyéb érdekes és
hasznos program mellett.

Erdei iskolánk tagja az Országos Er-
dészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztályának, minõsített erdei isko-
la, együttmûködik a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesülettel és a
Nyíregyházi Állatparkkal. A Harangodi
Erdészeti Erdei Iskola a Nyíregyházi Fõ-
iskola hivatalos gyakorlóhelye, partne-
re, minden évben nálunk teljesítik a
környezetvédelem tanárszakos hallga-
tók a szakmai gyakorlatukat részben
vagy egészben. Ezen kívül szakmai to-
vábbképzéseket szervezünk óvodai és
iskolai pedagógusok részére. Évrõl évre
bõvítjük külföldi és hazai szakmai kap-
csolatainkat.

Az erdei iskola épülete – amelyben
38 fõt tudunk kényelmesen elhelyezni –

kétszintes, hõszigetelt, légkondicionált,
minden multimédiás eszközzel felsze-
relt gerendaház, amelyet az évszázados
erdélyi építészeti hagyományoknak
megfelelõen erdélyi mesterek építettek.
A ház építészet-biológiailag és ökoló-
giailag is megfelel a kor elvárásainak;
továbbá minden szükséges oktatási és
multimédiás eszközzel fel van szerelve.
Az intézményhez tartozik még: fedett fi-
lagória kemencével, dísztó, szabadtéri
tanterem, fa játszótér, háziállat-bemuta-
tó, arborétum, sportpálya, 2,8 km
hosszú Õzike tanösvény, 5,9 km hosszú
Pagony tanösvény.

A vadgazdálkodás és a vadászat a
részvénytársaságunk kiemelt jelentõsé-
gû tevékenysége. Vadászterületünk
mintegy 9 ezer hektár, amelyben egy
500 hektáros vegyes vadas és egy 350
hektáros vaddisznós kert is található.
Emellett évente 10 000 fácánt és 6000
tõkésrécét nevelünk. A vadászterüle-
tünket a Nyírség jellegzetes formavilága
és a változatos összetételû, mozaikos
szerkezetû élõhelyek jellemzik. Színes
és gazdag képet mutató telepített er-
deink idilli élõhelyet biztosítanak vadja-
ink számára, és eszményi környezetet
kínálnak vadászatainkhoz.

Területünkön kiemelkedõ minõségû
és nagyságú az õzállomány. Az évi
mintegy 70 elejtett õzbakunk 30%-a ér-
mes trófeájú. Vaddisznó-állományunkat
kiváló agyarminõség jellemzi. A dám-
szarvas-állományunk a Gyulaj és Tisza-
dob környéki minõséget mutatja, amely
szép formájú, széles lapátú és nagy sú-

lyú trófeákat eredményez. A Szlovákiá-
ból és Zemplénbõl származó muflon-
kosaink trófeái gyakran elérik, vagy
meghaladják a 95 cm-t. 

Nagy terítékû fácán-hajtóvadászata-
ink és keresõvadászataink iránt – ame-
lyeket egy évre elõre lekötnek vendé-
geink – nagy az érdeklõdés. Ugyanez
elmondható az élvezetes és színvonalas
vadászatot kínáló félvad tõkésréce- tár-
sasvadászatainkról is. Az õzbak, a muf-
lon és a dámvad vadászata a Nyírség
dombjai között hangulatos és különle-
ges élményt nyújt. A  nagy terítékû vad-
disznó-hajtóvadászatokra a korábbi
években sorban álltak a vendégek. 

Vendégeink Európa és a világ számos
országából érkeznek: János Károly spa-
nyol király is vadászott területünkön. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik a va-
dászíjászat iránt, erre a vadászati módra
szintén van lehetõség vadászterületünkön.

Vadászvendégeink részére a három
csillagos panziótól a luxus kivitelû va-
dászházig, különbözõ kategóriájú szál-
láshelyeket tudunk biztosítani.

A fentiekbõl látható, hogy cégünk
változatos tevékenységekkel próbál
megfelelni a kor kihívásainak és igénye-
inek, és folyamatos fejlesztéssel igyek-
szik jó példával elõl járni a szakmában és
a vidékfejlesztésben egyaránt. 

További információ, képek, videó elér-
hetõ a honlapunkon: www.naperd.hu 

Dobos Arnold
erdõmérnök

Domina Norbert
Erdei Iskola igazgatója

1. Magánerdõ-gazdálkodás fejlesztési
koncepció elkészítése.

2. Erdõtörvény-egyeztetésben való
folyamatos részvétel.

3. Az UMVP Monitoring Bizottságába
szavazati joggal bekerült a MEGOSZ.

4. Levél a miniszternek a 2007. évi
legfontosabb eseményeirõl és a további
teendõkrõl.

5. Körlevél a rendõrkapitányoknak
falopás ügyében. 

6. Levél a miniszternek az agráregyez-
tetési zöldkönyv véleményezésével. 

7. A MEGOSZ elnökségi feladatainak
újrafogalmazása.

8. Levél az MVH elnökének az erdõ-
telepítések ügyében.

9. Magánerdõk védetté nyilvánítása
kapcsán felmerülõ problémákról kétré-
szes tanulmány megjelentetése az Erdé-
szeti Lapokban.

10. Megjelenik az erdészeti potenciál
helyreállításával kapcsolatos rendelet
(2008. március 27.).

11. Elnökségi ülés a közgyûlés meg-
rendezésének és az Alapszabály módo-
sításának elõkészítése ügyében (2008.
április 28.).

12. Helyreigazító levél a WWF Ma-
gyarországtól (2008. április 15.).

13. Közgyûlés 2008. május 26.
14. Elnöki tárgyalás a Mezõgazdasági

bizottság tagjaival, illetve az FVM állam-
titkárával és az MVH vezetõivel (2008.
június 2.).

Tárgykörök: Integrátori hálózat, Er-
dõtörvény módosítás, de minimis rende-
letek, erdõtelepítési jogcím, Natura 2000.
magánerdészeti közmunkaprogram.

Az elmúlt év néhány fontosabb
eseménye a MEGOSZ életében

A MEGOSZ VEZETÕSÉGE NEVÉBEN MINDEN KEDVES TAGTÁR-
SUNKNAK, ERDÉSZKOLLÉGÁNKNAK ÉS VALAMENNYI MAGYAR 

ERDÕTULAJDONOSNAK EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!
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15. Látogatás a miniszternél a fenti
témakörökben (június 8.)

16. Megjelennek a magánerdõ-gaz-
dálkodást szolgáló, illetve az erdõk
közjóléti szerepével kapcsolatos de mi-
nimis rendeletek.

17. Az erdõtelepítések uniós tapaszta-
latairól vitafórum (2008. augusztus 13.).

18. Egyeztetés Forgács Barnabással
az UMVP erdészeti jogcímeirõl (2008.
június 5.).

19. A magánerdõ-gazdálkodás erdé-
szeti kutatással kapcsolatos igényeinek
megfogalmazása (2008. augusztus 28.
debrecen).

20. MEGOSZ nagyrendezvény Sop-
ronban (2008. szeptember 13.).

21. Somogyszobi rendezvény az er-
dõtelepítésekrõl (2008. október).

22. Az egylépcsõs erdõmérnök-képzés
melletti állásfoglalás (2008. november 7.).

23. Horvát magánerdõs csoport fo-
gadása Somogyszobon (2008. novem-
ber 8.).

24. Kerekasztal beszélgetés a Hír Tv-
ben a falopásokról (2008. november 10.) 

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

* * *
Mi lesz veled szaktanácsadás?

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a szaktanácsadási szol-
gáltatások igénybevételére (I tengely)
az 52/2007.(VI.28) FVM rendelet alap-
ján lehet támogatási kérelmet beadni.

A kezdeti nagy várakozás meg is

hozta a sikert, mert a három erdészeti
TSZK-val megkötött szerzõdések száma
a rövid határidõ ellenére nem várt ered-
ményt hozott. Mintegy kilencszáz szer-
zõdést kötöttek erdõgazdálkodókkal 96
millió Ft értékben.

2008-ban jelentõsen visszaesett a pá-
lyázók száma a 2007. évihez képest.  A
múlt évben 200  pályázóval kötöttek
szerzõdést 30 millió Ft értékben.

Ennek alapvetõ oka az, hogy a támo-
gatási és kifizetési kérelmek elbírálása
nagyon hosszú idõt vesz igénybe. Ez je-
lentõs bizalomvesztést eredményezett
az erdõgazdálkodók körében. Továbbá
problémát jelent, hogy csak egy alka-
lommal lehet szaktanácsadási szerzõ-
dést kötni alapesetben a 2007-2013-ig
tartó ciklus alatt.

Még mindig mintegy 120-130 pályá-
zó nem kapta meg a támogatást a 2007-
ben megkötött szerzõdésére. Ez tovább
rontja  az erdõgazdálkodók hangulatát.

2009. jan. 1-31-ig ismét lehet szakta-
nácsadási támogatásra pályázni minda-

zoknak, akik még nem vettek igénybe e
rendelet alapján támogatást, vagy e ren-
delet alapján igénybe vett támogatás, és
az elõzõleg benyújtott legutóbbi támo-
gatási kérelme benyújtási idõszakának
utolsó napját követõen gazdálkodási
körülményeikben jelentõs változás kö-
vetkezett be, amelyek az alábbiak:

– az erdészeti hatóság által az ügyfél
új erdõgazdálkodóként történõ nyilván-
tartásba vétele,

– az erdõgazdálkodó üzemi terüle-
tén új körzeti erdõterv érvénybe lépése,

– új erdõfelújítási kötelezettség ke-
letkezése, illetve

– az MgSzH erdészeti szakhatóságá-
nak bejelentett káresemény bekövetke-
zése esetén.

Felhívjuk figyelmét minden pályá-
zatra jogosultnak, hogy éljen a lehetõ-
séggel, ugyanis ez a jogcím 2013-ig él,
az éves fel nem használt keret pedig át-
csoportosításra kerül.

Dr. Somogyvári Vilmos
MEGOSZ

Felhívás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a magánerdõ-tulajdonosokat, hogy a
MEGOSZ ingyenes jogsegély szolgálata a továbbiakban is igénybe vehetõ
az alábbiak szerint:
M. Ügyvédi Iroda, dr. Mészáros Mátyás Zoltán, telefon/fax: 06-56-411-013,
mobil: 06-20-94-33-230, vagy 06-20-458-97-07.
Az ügyvédi iroda nemcsak az erdõgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel,
hanem cégjogi és büntetõ ügyekkel is foglalkozik.

A könyv egyszerûen gyönyörû. Ahogy a
szerzõ, Selmeczi Kovács Attila írja beveze-
tõjében, bepillanthatunk egy rég letûnt vi-
lágba. Egy feledésbe merült életformába,
az egykor rendkívül fáradságos életvitelbe.
Ízelítõt kapunk az emberek hajdani küz-
delmes, de a maguk számára fontos és
megbecsült munkájába. Bemutat egy sajá-
tos szemelvénysort, néprajzi mozaikot,
melynek a tematikáját maga az élet alakí-
totta, amit a szerzõ négy évtizedes nép-
rajzkutató munkájával tanulmányozott.

A gazdagon illusztrált kötetben ol-
vashatunk pákászokról, halászokról,
vadászokról, szilaj pásztorokról, régi
idõk mesterségeirõl. Megtudhatjuk
hogy kik voltak a cellérek, a sziksófõ-
zõk, a hamuzsírfõzõk, a himpellérek, a
vákáncsosok… és sorolhatnánk.

(A kötetet tanulmányozva elmélkedhe-
tünk, vajon miért nem találjuk a szósze-
detben az ideggondozó fogalmát.)

Kapható a CSER kiadónál (Tel.: 1-386-
9019) és a könyvesboltokban.

Elfeledett magyar mesterségek

Hamuzsír-fôzés. Ref. Pápai Gábor




