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A szlovák példa
Az idén már másodszor rendezték meg
Kassa szomszédságában az „Erdõ a tár-
sadalomért” címû konferenciát 2010.
március 9-10-én. A 100 fõt meghaladó
érdeklõdõ nagyon érdekes és tanulsá-
gos elõadásokat, vitákat hallhatott. Ki-
emelt témája volt a rendezvénynek a
Natura 2000 területek problémaköre.
Az alábbiakban csak vázlatosan, né-
hány fontosabb alapgondolat az el-
hangzottakból:

– a szlovák magánerdõ-gazdálkodás
is alulfinanszírozott, az uniós kifizeté-
sek akadoznak;

– szükséges ezért egy elõfinanszíro-
zási alap megnyitása, akár a természet-
védõkkel közösen;

– nagy problémát jelentenek a túlzó
mértékû kijelölések (Szlovákia területé-
nek 57 %-a! áll valamilyen szintû védett-
ség alatt);

– a Natura 2000 területek kijelölése
lóhalálában történt (ez volt az Unióba
való felvétel elõfeltétele); 

– eredetileg azzal hitegették a tulaj-
donosokat, hogy a kijelölések nem be-
folyásolják majd a gazdálkodást;

– a Natura 2000-et az átfedések a túl-
zó és felesleges kijelölések és az ano-
máliák tömege jellemzi;

– az eddigi tapasztalatok, brüsszeli vé-
lemények szerint is azt mutatják, hogy a
Natura 2000 hálózattal nem sikerült meg-
állítani a biodiverzitás csökkenését;

– a kijelölés metodikája alapvetõen hi-
bás volt (18 alapvetõ hibát soroltak fel);

– Nyugat-Európában a kontinens ke-
leti részével szemben a kicsi, pontszerû
területeken komoly korlátozás elve ér-
vényesül, míg nálunk sajnos nagy töm-
bökben történt a kijelölés, de nem ará-
nyosan kevesebb tervezett korlátozással;

– a Natura-területek teljes revíziója
és erõteljes csökkentése szükséges.

Végezetül egy számunkra is meg-
szívlelendõ gondolat „a Natura 2000 tá-
mogatást nem a korlátozások ellentéte-
lezéseként, hanem a kijelölés által oko-
zott gazdasági versenyhátrány kiegyen-

lítéseként kell felfogni és a természetvé-
delemmel elfogadtatni!”

A konferencián dr. Sárvári János a
MEGOSZ ügyvezetõ elnöke tartott elõ-
adást „Natura 2000 a magyar magáner-
dõkben” címmel és Támba Miklós alel-
nök szólalt fel a MEGOSZ képviseleté-
ben. Többek között felvetettük a Natura
2000 vonatkozásában a kelet-európai er-
dõtulajdonosok és gazdálkodók összefo-
gásának és egységes érdekképviseleté-
nek szükségességét, amivel kapcsolat-
ban egyértelmûen pozitív visszajelzése-
ket kaptunk. 

A megállapodást követõ egyeztetés
a minisztériumban

Az FVM-MEGOSZ tavaly decemberi
megállapodásának egyeztetõ tárgyalá-
sára került sor 2010. március 24-én,
amelyen a szaktárca részérõl Gõgös Zol-
tán államtitkár, dr. Sirman Ferenc szak-
államtitkár, dr. Márh András szakál-
lamtitkár, Margittai Miklós MVH elnök,
dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ, Lapos
Tamás fõosztályvezetõ-helyettes, míg a
MEGOSZ részérõl Luzsi József elnök,
Támba Miklós alelnök és dr. Sárvári Já-
nos ügyvezetõ elnök vettek részt.

A résztvevõk a kifizetésekkel kap-
csolatban megállapították, hogy a 2009.
évi determinációs erdõfelújítási és nem-
zeti erdõtelepítési pénzek átutalása
megtörtént, a nem ellenõrzött NVT-s és
EMVA-s erdõtelepítési támogatások
döntõ része esetében ez szintén el-
mondható (kérjük mindazon tulajdono-
sokat, gazdálkodókat, akik esetében ez
nem történt meg, hogy haladéktalanul
jelezzék a MEGOSZ titkárságának). Az
ellenõrzött, de speciális problémákkal
nem terhelt erdõtelepítési támogatások
kifizetését április végére ígérte a szak-
tárca. Az „Erdõk gazdasági értékének
növelése” jogcím vonatkozásában még
nem dõlt el, hogy melyik tengely kere-
tében nyitható meg. Az ezzel kapcsola-
tos PM állásfoglalás március végéig vár-
ható. Az erdõtelepítési egységárak fel-
emelésérõl szóló MEGOSZ javaslat egy

éves késéssel végre Brüsszelben van,
döntés fél év múlva várható. Az „Erdé-
szeti potenciál helyreállítása” jogcím tá-
mogatási igényeinek kifizetését az MVH
március végéig vállalja. Az erdészeti
szakirányítás támogatására az idén jelen
pillanatban csak 400 millió Ft áll rendel-
kezésre, aminek a tartalék terhére törté-
nõ felemelésével kapcsolatban a tárca
rövid idõn belül döntést hoz és arról
Szövetségünket tájékoztatja. Ennek
függvényében kerül kialakításra a sza-
kirányítási rendelet, ami reményeink
szerint, hasonlóan az „Erdészeti géptá-
mogatás” jogcímhez, május hó folya-
mán lesz pályázható, igényelhetõ. Az
erdõfelújítási (K-1) és nemzeti erdõtele-
pítési (K-2) támogatások determinációs
kifizetését a MEGOSZ a 2010. utáni idõ-
szakra is javasolja széthúzni, tekintettel
arra, hogy nem minden ebbe a körbe
tartozó erdõ jut el a befejezési stádium-
ba az idén. Az FVM álláspontja ebben
az ügyben még nem tisztázott.

MEGOSZ tagtoborzó road-show
Szombathelyen

Szövetségünk az elnökség határozata
alapján megindította országjáró tájékozta-
tó és tagtoborzó eseménysorozatát,
amelynek elsõ rendezvényére 2010. már-
cius 26-án, Szombathelyen került sor. A
kitûnõ szervezésért házigazdánkat, Szabó
Vendelt, a MEGOSZ alelnökét, az MgSZH
Erdészeti Igazgatóságát, partnerünket a
rendezvénysorozatban, pedig a rendkívül
színvonalas támogató részvételért illeti
köszönet e lapok hasábjain is. A megje-
lent több mint 170 Vas megyei erdõtulaj-
donos és gazdálkodó az alábbi hasznos
és értékes gyakorlati információkat tartal-
mazó elõadásokat hallgatta meg. 

1. Luzsi József elnök MEGOSZ: Az
országos tájékoztató körút megnyitója.
Mi a MEGOSZ és annak jelentõsége? 

2.  Ali Tamás igazgató-helyettes
(MgSzH Központ Erdészeti Igazgató-
ság): Tájékoztatás a nemzeti és uniós
társfinanszírozott erdészeti jogcímek ál-
lásáról.
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3. Dr. Somogyvári Vilmos projektveze-
tõ (MEGOSZ): Az erdészeti szaktanácsa-
dás és képzés nyújtotta lehetõségekrõl.

4. Nagy Imre igazgató (Vas megyei
MgSzH Erdészeti Igazgatósága): Az új
Erdõtörvény és végrehajtási rendelete
alkalmazásának elsõ tapasztalatai. 

5. Szabó Vendel alelnök (MEGOSZ):
Mit jelent az erdészeti szakirányítás, mi-
lyen elõnyöket nyújt a MEGOSZ-tagság? 

Az elõadásokat követõen a jelenlévõk
által feltett kérdésekre válaszoltak az ille-
tékesek. Reméljük, az év elsõ felében a
nyugati, míg második felében a keleti or-
szágrészben tervezett további mintegy
10 rendezvény is ilyen hasznosan szol-
gálja majd a magánerdõ-tulajdonosok és
gazdálkodók ismereteinek bõvítését, a
MEGOSZ és ezzel a magánerdõs érdek-
képviselet további erõsödését. 

Sárvári János

Egy kicsike országban, ahol egyszer
van, máskor meg nincs, de inkább
nincs, egy pici faluban éldegél-sírdogál
egy öregasszony: özvegy Vidéki Lajos-
né született Magyar Mária.

Mari néni – ahogy a faluban minden-
ki szólítja – vízkeresztkor bizony már a
nyolcvanhetet töltötte. Sajnos a tavalyi
év nagyon megviselte, többször ki kel-
lett hívnia az orvost, mert vagy a vérnyo-
mása ment fel, vagy a vércukra, vagy
mind a kettõ.

Az az orvos ám nagyon okos ember,
nemhiába tanult olyan sokat a nagyvá-
rosban. Egykettõre rá is jött, Mari néni
rosszullétei és a postás látogatása között
bizony szoros összefüggés van. Ezért azt
tanácsolta az öregasszonynak, hajítsa a
sparheltba olvasatlanul a leveleket.

De Mari néni nem tenne olyat. Istenfé-
lõ, törvénytisztelõ asszony õ. Viseli, amit
rámért a sors, míg csak fel nem bukik.

A legnagyobb sorscsapás mégis az,
ha jön a kézbesítõ, ilyenkor görcsbe
rándul a gyomra, elsötétül elõtte a világ.
Dehogyis igazít már a keceléjén meg a
haja cakkján a snájdig fiatalember érke-
zésére, mint ahogy azt még egy-két éve
tette. 

Bezzeg a Bodri õrjöngve tépi a lán-
cot, ha meghallja az utca végén a köze-
ledõ postásautót. Jól tudja, mindig ak-
kor szomorú a gazdája, mikor piros-fe-
hér-zöld virágos levelet kap. Gyakran
sír, néha még rosszul is lesz. Amibõl pe-
dig az következik, uram bocsá’neki bi-

zony néha elmarad a vacsorája. Hát
ezért utálja annyira Bodri a postást.

Amíg Mari néni reszketeg ujjaival
egymás mellé rendezi a neve betûit a
postáskönyvben, a szomszédos ablako-
kon meg-megrebben a függöny, vagy
épp akkor támad sürgõs söpörhetnékje,
kapálhatnékja valakinek az utcán. Érzi,
ilyenkor mindenki õt vizslatja.

Az öregasszonynak annyira még fut-
ja, hogy a külvilág felé pókerarcot mu-
tasson, de belül egyre jobban gyötrõ-
dik, mert nem érti, öregségére és önhi-
báján kívül, hogyan kerülhetett ilyen
szerencsétlen helyzetbe. Ráadásul foly-
ton összesúgnak a háta mögött a sok le-
vél miatt. Elõször csak irigyelték a falu-
beliek, mert valami amerikai örökségre
gondoltak. Hisz emlékeztek még rá, a
férje rokonságából ’56-ban többen ki-
vándoroltak Dél-Amerikába. De most
már egyre gyanakvóbban méregetik:
biztos valami nagyon rosszba kevered-
hetett, ha állandóan irkálnak neki. Sõt
néha kisírt szemmel vesz fel a takarék-
ból a temetésre félretett pénzébõl. Bez-
zeg ha tudnák, hogy minden piros-fe-
hér-zöld virágos levél az MVH-tól jön!

Hanem egyszer csak Mari néni na-
gyon megelégelte, hogy õérte jár a pos-
tásautó a faluba. Elhatározta, valahogy
véget kéne vetni ennek a nagy levélára-
datnak. Csak azt nem tudja még, hogy. 

– No, majd a Józsi erdész segít – gon-
dolta. – Annak még kinyithatós tévéje is
van, azzal járkál mindig. Hátha ki tud ol-

vasni belõle valami okosságot. Azzal be-
pakolta vulkánfíber bõröndjébe a levele-
ket, tett mellé egy kis pogácsát, s útrakelt.

Elment az erdész irodájához egyszer,
kétszer, háromszor, de biz csak ne-
gyedjére találta ott. Akkorára már a po-
gácsák mind kõvé dermedtek.

– Hál Istennek kisfiam, hogy megta-
láltalak. Azt hittem, már sose jössz visz-
sza a városból. Azt beszélik a népek,
hogy az a autód már magától megáll a
hivatalok elõtt, mint régen a favágók
lova a kocsma elõtt.

Józsi erdész illendõen köszöntötte
Mari nénit, majd megkérdezte, talán
megint azzal a kicsinyke földjével van
valami probléma.

Válasszul Mari néni kiborította a
kofferbõl a leveleket. De a férfi pillan-
tást sem vetett a papírhalomra, hanem
valami kódot kezdett emlegetni.

Erre aztán felcsattant az öreg-
asszony. Pedig akárki megmondhatja,
jámbor teremtés volt õ világéletében.
Csak mióta az a sok levél jön, azóta vál-
tozott meg valahogy.

– Kisfiam, sehogy sem értem, mit
kell olyan nagy kínt látni azzal a kis er-
dõvel? Nem tudok másra gondolni, csak
arra, hogy kell a sok zsíros állás a jólöl-
tözött irodistának. Akiknek az a munká-
ja, hogy minket cseszegessenek. Azt is
ki kéne már egyszer számolni, mennyi
erdõt kell kiirtani azé’ a sok papíré’,
amin írogatnak. Gondolom, nem én va-
gyok az egyedüli nyomorult, akivel ezt

Mari néni és a holdfénykép 
(nagyon is mai magyar mese)




