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Új Magyarország Vidékfejlesztési Program –
új támogatási lehetőségek
2007 és 2013 között több mint 1.300 milliárd forint fejlesztési forrást lesz lehetősége hazánknak a mezőgazdaság, a vidéki
környezet és a vidéki térségek fejlesztésére fordítani. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi
uniós agrár- és vidékfejlesztési források (SAPARD, AVOP, NVT) felhasználásával megindított
modernizáció és szerkezetváltás a mezőgazdaságban folytatódjon és felgyorsuljon a vidéki
térségek társadalmi-gazdasági felzárkózása. 2013-ig közel 3.000 milliárd forintot használhat fel
a magyar vidék és agrárágazat, ami az összes Magyarországra érkező uniós forrás egyharmada.
Magyarország az egyetlen tagállam, amely egyetlen centet sem hagyott bent az előcsatlakozási
forrásokból. Azt a csaknem 50 milliárd forintot ugyanis, amit nem tudtunk korábban
felhasználni, hozzáadták az újabb támogatásokhoz. A több mint 1.300 milliárd forinthoz
pályázati úton lehet hozzájutni, 1.500-1.600 milliárd forint pedig a közvetlen támogatás.
A, a magyar támogatások nagy részét, mintegy 47 százalékát a felzárkóztatásra fordítjuk mezőgazdaságnak ugyanis jelentős a
technikai lemaradása a többi uniós országhoz képest. A támogatások többsége állattenyésztési célokat szolgál.
Olvasható mindez a Földművelésügyi minisztérium honlapján Gráf József miniszter úr tollából. De vajon kik lesznek a valós
haszonélvezői mindezeknek a pályázati pénzeknek? Valóban a magyar gazdatársadalom felzárkózását segítik?
Ángyán József professzor véleménye erről amelynek a MAGOSZ küldöttgyűlésén az alábbi szavakkal adott hangot:
„Ha életképtelennek minősül a gazdaság, nem adhatja be a pályázatát. Nemhogy nem nyerhet, be sem adhatja a pályázatát. De
tudják barátaim, mit is jelent ez az 5 EUME életképességi határ? Mondok néhány példát. Kedves barátaim, ez például a
szarvasmarhánál korcsoporttól és hasznosítási típustól függően 74-104 db állat. Vagy például lótartásban 57 db állat. Hány
portán szédeleg ma 74-104 szarvasmarha vagy 57 ló Magyarországon a családi gazdálkodási kategóriában? Miniszter úr,
ennek a következménye – és ezt Ön is tudja, mert az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai Önnél is ott vannak, a
Statisztikai Hivatal adatai Önnél is ott vannak, pontosan tudja, hogy ennek a következménye – az, hogy pl. erre a műszakifejlesztési, megújítási támogatásra az összes gazdasági egységnek kb. az 5 %-a, a regisztrált, élethivatásszerűen
mezőgazdaságból élő gazdaságoknak pedig a 20 %-a képes egyáltalán pályázatot beadni.
Rendezvényeink:
Kiadványokkal, rendezvényekkel a szervezet, és egyben a város ismertségének
növekedését, próbáljuk segíteni, illetve a belső innovatív törekvések jobb
kihasználtságát várjuk. Rendezvényeinkkel nem csak érték és hagyományteremtés a
cél, de a város idegenforgalmi elképzeléseihez szeretnénk társulni

1. Hagyományok , ízek, régiók gasztronómiai kiállítás és verseny.
Az értékek bemutatása, és a megmaradás érdekében bemutatót és versenyt rendezünk Orosházán a tél végén. Mindenkit
szeretettel várunk aki nem csak bemutatni szeretné házi készítésű termékét, de is szívesen meg is méreti ezen a napon. Orosháza
legízletesebb házi kolbásza, szalámija, sonkája és saját főzésű kisüsti pálinkáját keressük meg ezen a rendezvényen. Nevezni
lehet a Gazdakör elnökénél e-mailben (gazdakor.oroshaza@orosnet.hu) vagy telefonon (30/ 598-2398)

2. Orosháza XVIII.- XIX. Századi szőlőkultúrájáról fotó kiállítás.
Az Orosházi Gazdakör hagyományőrző munkacsoportja, és a Mohácsi Mátyás Kertbarát Klub szervezésében
szeretnénk bemutatni a napjainkra már feledésbe merült szőlőtermesztési múltját a városnak és környékének.
3. Lovas és mezőgazdasági gépes felvonulás.
Orosházán hagyományosan augusztus 20-a körüli napokban megrendezésre
kerülő Kenyérünnephez kapcsolódóan, annak részeként ebben az évben is lovas
és gépes felvonulást szervezünk fúvószenekari felvezetés mellett.
4. Aratóünnep.
A mezőgazdaságból élők számára egy időszak, egy év lezárása az aratás. A
vetéstől-aratásig végzett munkájuk kerül ilyenkor mérlegre. Erről a
növénytermesztési munka legfontosabb időszakáról szeretnénk megemlékezni,
és mindenki számára ünneppé varázsolni ezt a napot.
5. Régiós szántóverseny.
Ha az aratás az egyik legfontosabb esemény a gazdák életében, amelyet ünnepléssel köszöntöttek minden évben,
akkor a vetés ugyan ilyen helyet kell, hogy kapjon. A vetés az év kezdete a gazdák számára, ahol a következő évet
megalapozzák. Mi egy szántóversennyel szeretnénk ezt a pillanatot emlékezetessé tenni, minden érdeklődővel együtt
ezen a szakmai napon.
Gazdakör további céljai:
A Gazdakör 2007-ben is törekszik minél szélesebb körű kapcsolat kiépítésére hasonló
gondolkodású szervezetekkel illetve mezőgazdasági intézményekkel. Éves programunk
alapján együttműködési megállapodást kívánunk kötni a Mohácsi Mátyás Kertbarát
Klubbal, Kossuth Lajos Közoktatási Intézménnyel, és a Bánsági Magyar Gazdák és
Vállalkozók Egyesületével.
Térségünk valamennyi településén szeretnénk megszólítani minden
hasonló gondolkodású embert, és számukra akár lakhelyükön fórumokat szervezni.
Szeretnénk együttműködést felajánlani minden a térségben működő szervezetnek, és közös munkára hívni a vidéki
életmód, a mezőgazdaság fejlődése érdekében.
Aktuális hírek:
2007. január 25-én 13 órai kezdettel az Orosházi Gazdakör a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületével
közösen kerekasztal megbeszélést tart meghívottak részvételével.

Orosházi Gazdakör elérhetősége:
Honlap: http://www.orosnet.hu/gazdakor-oroshaza
E-mail cím: gazdakor.oroshaza@orosnet.hu
Telefon: 30/ 598-2398
Iroda: Orosháza, Lehel u. 49. Tel/Fax: 68/419-377; Andréka Jánosné 30/ 399-7325;
Fogadó óra minden délelőtt 900-1200-ig.
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