2015. augusztus

Kettesfogathajtó Világbajnokság Fábiánsebestyénen
2015. szeptember 9-én kezdődik az év legjelentősebb Csongrád megyei
sporteseménye, a 16. Kettesfogathajtó Világbajnokság. A verseny a megye
számára azért és jelentős, mert ez a harmadik olyan település, mely felnőtt
világbajnokságnak ad otthont. Eddig csupán Szeged és Hódmezővásárhely
rendezett felnőtt világversenyt (kajak-kenu, búvárúszás), most pedig a 2032
főt számláló Fábiánsebestyénben található Kinizsi Park nyerte el a
kettesfogathajtó világbajnokság rendezési jogát. A Kinizsi Park évtizedek
óta biztosít helyszínt országos fogathajtó versenyek számára, de otthont
adott már 2012-ben a Duna-Alpesi Kupának is, amelynek rendezési jogát
akkor 20 év után nyerte el Magyarország.
Program
2015. szeptember 9. (szerda)
16:00 Ünnepélyes megnyitó
(ötösfogatokkal, volt világbajnokokkal,
fúvószenekarral, lovashuszárokkal és
huszár karusszellel)
2015. szeptember 10. (csütörtök)
10:00 Díjhajtás
2015. szeptember 11. (péntek)
10:00 Díjhajtás
utána Lókötő show – korábbi világbajnokok
csapataival
20:00 Díjhajtás eredményhirdetés

2015. szeptember 12. (szombat)
10:00 Maratonhajtás
19:00 Mága Zoltán és sztárvendégei (Malek Andrea, Sasvári Sándor, Nyári Károly)
20:30 Lovas Show (dámalovasokkal, díjlovasokkal, kishuszárokkal, trükklovasokkal és lovas
tornászokkal)
közben Maratonhajtás eredményhirdetés
2015. szeptember 13. (vasárnap)
10:00 Akadályhajtás
16:00 Eredményhirdetés, bajnokavatás
A versenyszámokat a látogató közönség szórakoztatására gasztronómiai bemutatók,
színes programok és kézműves vásárosok egészítik ki. Legendás vendéglátásunk helyben
készült házias ízekkel, egész nap frissen készült ételekkel, esténként pedig „csárdás”
talpalávalóval és igazi lakodalmas hangulattal kényezteti a vendégeket.

Elfogadták a Vidékfejlesztési Programot
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó
Vidékfejlesztési Programját. Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára szerint nehéz és küzdelmes egyeztetetéseken
vagyunk túl, de a legfontosabb kérdésekben sikerült megvédenünk a magyar gazdák, a
magyar vidék érdekeit Brüsszellel szemben.
A Vidékfejlesztési Program (VP) legnagyobb eredménye, hogy a nagygazdaságok helyett a
kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztését helyezi a középpontba.
Ezzel történelmi lépést tett a magyar kormány az agrár-társadalompolitikában, hiszen a
beruházási források 80 százalékát az új időszakban már ezek a vállalkozások fogják kapni,
megtörve ezzel a nagyüzemek támogatás-koncentrációját.
Az államtitkár az egyeztetések fontos magyar sikerei közül kiemelte még, hogy az Európai
Bizottság, szigorú feltételek mellett, de lehetőséget adott az öntözött területek növelését célzó
új öntözési beruházások támogatására. Brüsszel elfogadta az agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) program esetében is a kormány birtokpolitikai szempontjainak érvényesítését, azaz
hasonlóan a területalapú támogatásokhoz, a nagyüzemek támogatásai méretüktől függően
csökkennek. Továbbá sikerült elérnünk, hogy a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti
beruházások a többi uniós tagállaméhoz képest kiemelkedően magas arányban, több mint 40
százalékkal részesedjenek a VP forrásaiból. Ezzel a VP jelentősen hozzájárulhat a
mezőgazdaság, élelmiszeripar és faipar versenyképességének növekedéséhez, új munkahelyek
létrejöttéhez.
A VP összforrása – a nemzeti társfinanszírozással és a nagyüzemektől átcsoportosított
területalapú támogatással együtt – mintegy 1300 milliárd Ft. A VP legfontosabb célja a vidéki
munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A program középpontjában éppen
ezért a jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,

családi gazdaságok fejlesztése áll, mégpedig a munkaigényes ágazatok, különösképpen az
állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszer-feldolgozás kiemelt támogatásával.
A meglévő állattenyésztő telepek modernizációjára, újak létesítésére, ill. az állattenyésztéshez
szükséges gépek beszerzésére mintegy 75 milliárd Ft fog jutni. Ültetvények, üvegházas
kertészet létesítésére, a meglévő kertészetek technológiai korszerűsítésére a kertészeti
ágazatnak 72 milliárd Ft fog a rendelkezésére állni.
A beruházási források egy jelentős része energiahatékonyságot, a megújuló energiák
használatának támogatását szolgálja. Ezzel nemcsak az érintett ágazatok versenyképessége
növelhető, hanem csökkenthető az üvegházhatású-gáz kibocsátásuk és a – többnyire importált
– fosszilis energiafüggőségük is.
Az élelmiszeripar fejlesztésével nemcsak új – főleg vidéki – munkahelyek hozhatók létre,
hanem biztos felvevőpiac teremthető a mezőgazdasági alapanyagoknak, amely hozzájárul a
gazdák jövedelembiztonságához. Fontos cél továbbá a mezőgazdasági és élelmiszeripari
exporton belül a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának 80 százalékra növelése
2020-ig.
Az egyre forróbb nyarak és az egyre kiszámíthatatlanabb csapadék eloszlása miatt hazánkban
jelentősen megnőtt az aszályveszély, ezért alapvető igény a gazdák részéről az öntözött
területek bővítése. A program hozzájárul a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, és ezzel
a termelés biztonságának növeléséhez is. A kertészeti ágazatban pedig hatékony jég- és
fagykárelhárító rendszerek kiépítésére is lehetőség nyílik.
A kormány továbbra is jelentős forrásokkal – mintegy 79,5 Mrd Ft-tal – támogatja a fiatal
gazdák indulását és megerősödését, és ezzel a generációváltást a mezőgazdaságban.
2016. január 1-jével újraindul a – jelentősen megváltozott, környezeti szempontból
célzottabbá és hatékonyabbá váló – agrárkörnyezet-gazdálkodási és ökogazdálkodási
támogatási program.
A vidéki önkormányzatok számos fejlesztési, beruházási forrásból választhatnak, így többek
között lehetőségük lesz a külterületi utak felújítására, helyi termelői piac kiépítésére, valamint
épületek energetikai korszerűsítésére.
A következő időszakban a LEADER programra a teljes forrás 5 százaléka jut, ezzel
biztosítható a LEADER program országos lefedettsége.
A Vidékfejlesztési Program forráslehetőségei a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjait is
érintik, így fontosnak tartja, hogy a lehető legtöbb tagja hozzájuthasson ezekhez a
forrásokhoz. Ezért készített egy olyan kézikönyvet, ami több mint 100 ezer példányban
jelenik meg, és az országban elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a gazdálkodók
számára.
(Forrás: NAK)

Napelemes energiatermelés Derekegyházán
Derekegyház Község Önkormányzata újabb beruházást valósított meg: elkészültek a „Napelemes
energiatermelés Derekegyházán” című, KEOP pályázat kivitelezési munkálatai.

A napelemek úgynevezett visszatápláló rendszer részét képezik, amely az elektromos
hálózatra táplálja a megtermelt áramot.
Összesen 17 millió 840 ezer forintot, 100 százalékos támogatást nyerte a művelődési ház napelemes
rendszerének kiépítésére, ami 24 kilowatt energia előállítására lesz képes.A derekegyházi
községházát, egészségházat és óvodát is napelem látja el árammal. Jelenleg éves szinten mintegy
másfél millió forintot spórol a település. A községházánál a fűnyírót és a sövénynyírót is elektromosra
cserélték. Az előállított energia ezek működését is fedezi.
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