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Erdészeti Albizottság alakult az
erdészeti vidékfejlesztési jogcímek hatékonyabb kihasználása
érdekében
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) elsõ felében,
2007–2010 között a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek forráskihasználása,
a jogcímek megnyitása akadozott, illetve sok esetben háttérbe szorult más jogcímekhez képest. Ennek orvoslására és
azért, hogy a hátralévõ, mintegy hároméves idõszakban az eredetileg is az erdészeti jogcímekre szánt keretek ágazatunkban kerüljenek hatékony felhasználásra; a MEGOSZ kezdeményezte,
hogy az ÚMVP Monitoring Bizottságán
belül – élve az ügyrend adta lehetõséggel – Erdészeti Albizottság alakuljon. A
Monitoring Bizottság 2011. február 03-i
ülésén elfogadta a javaslatot, és az Erdészeti Albizottság március 11-én megtartotta alakuló ülését. Ennek során elfogadták az ügyrendet és tájékoztatást
hallgattak meg az erdészeti jogcímek jelenlegi állásáról. Az Albizottság elnökének dr. Sárvári János ügyvezetõ elnököt (MEGOSZ), alelnökének Lapos Tamás fõosztályvezetõ-helyettest (VM
EHV) választották meg. A következõ albizottsági ülés május elsõ felében lesz,
mindenkitõl várjuk az ezzel kapcsolatos
javaslatokat, észrevételeket a MEGOSZ
titkárságára.

Benyújtották a magánerdõs közfoglalkoztatási pályázatokat
Az igen rövid határidõvel kiírt magánerdõs közfoglalkoztatási program pályázatait március 11-ig kellett benyújtani. A rendelkezésre álló alig tíz munkanap alatt a MEGOSZ rendkívüli erõfeszítéseket tett annak érdekében, hogy
a potenciálisan szóba jöhetõ erdõgazdálkodó pályázók minél szélesebb körét szólítsa meg és konkrétan segítse is
pályázatuk elõkészítését, megírását.
Ennek érdekében – mindössze három
nap leforgása alatt – az ország tíz különbözõ pontján tartottak rendezvé-

nyeket az illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatóságai segítségével és
támogatásával, amelyeken összesen
közel 200 fõ vett részt. Sajnos sokan
kevésnek találták a rendelkezésre álló
idõt a pályázat megfelelõ összeállításához és/vagy a több erdõgazdálkodó
összefogását feltételezõ projektek
megindításához. Mindezek ellenére,
információink szerint, mintegy 900
közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtottak be pályázatot a magánerdõsök,
ami – figyelembe véve a körülményeket – jó eredménynek tekinthetõ. Reméljük a pályázatok elbírálását követõen gyorsan megindulhatnak a szerzõdéskötések, és reméljük, még lehetõség nyílik egy második lépcsõben is
pályázatok benyújtására az idén. A
MEGOSZ továbbra is segíti és nyomon
kíséri a nyertes pályázatokat.

A magánerdõ-gazdálkodók is
igénybe vehetik az Agrár Széchenyi Kártya Programot
2011. február 23-án örömmel értesültünk
a médiából arról, hogy a kormány döntött az Agrár Széchenyi Kártya bevezetésérõl. Kérésünk itt meghallgatásra talált.
A kormány a hazai agrárgazdasági szereplõk pénzügyi helyzetének javítása érdekében, valamint a gazdasági válság és az
elemi károk által leginkább sújtott õstermelõk, családi gazdaságok megsegítéséért kiterjesztette a Széchenyi Kártya Programot az agrárágazatban mûködõ kis- és
középvállalkozásokra is. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel az agrárágazat egészét felöleli (mezõgazdasági
termelés, feldolgozás, forgalmazás, valamint vadászat, halászat, erdészet).
dr. Sárvári János
dr. Somogyvári Vilmos

Bírság falopásért
Százötvenezer forint pénzbírságot szabott ki tegnap a bíróság egy 19 éves kazáni férfira falopás miatt. A fiatalemberhez nyomkövetõ kutya vezette el a rendõröket a fakitermelés helyszínérõl. A 16 500
forint értékû ellopott akácfát lefoglalták

és visszaadták az erdészetnek. Egy másik
fatolvajt is elfogtak Nógrád megyében,
Szécsénke községben. Itt egy 48 éves férfit állítottak elõ, aki 45 000 forint értékû
akácfát lopott el.
(MTI)

Felhívás
Várom a jelentkezését azon osztálytársaknak, akik 1966. évben végeztek Ásotthalmán a Bedõ Albert Erdész Szakközépiskolában.
A 45 éves osztálytalálkozót szeretnénk ez évben megrendezni.
A további részleteket telefonon egyeztetnénk.
Telefonszámom: mobil: 06-30 99-49 304
vezetékes: 06-92-351-451
Várom jelentkezéseteket.
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