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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




