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Közélet

Lehetőség a mezőgazdaságban és a turizmusban

Leállhat az önkormányzatok működése

Az ökomamáké a jövő

A MÖSZ figyelmeztetett!

A kisgyermekes szülőknek,
pontosabban az édesanyáknak
szóló projekt indult útjára Ökomama címmel, aminek célja a
kisgyermekesek ökoturisztikai
és ökogazdálkodási képzése,
valamint a munkaerőpiacon
történő elhelyezkedésük segítése a Közép-Magyarországi Régióban. A TÁMOP projekt majdnem két éven át segíti a hátrányos helyzetben élő kisgyermekes szülőket a munkába
való visszatérésben – tudtuk
meg azon a nyitórendezvényen, amire szeptember 13-án
került sor az Erzsébet Királyné
Szállodában.

A bankok úgy döntöttek, hogy a meglévő hiteleket ugyan nem
számolják föl, de újabb pénzeszközöket már nem helyeznek ki
a hazai önkormányzatokhoz. A probléma oka az, hogy az új önkormányzati törvény értelmében a települési önkormányzatok
2013. január elsejétől nem igényelhetnek folyószámlahitelt. Ez
a hazai önkormányzati rendszer leállásához vezethet.

A Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének adatai alapján Gödöllőn és környékén 2008 és 2010 között
csaknem duplájára nőtt a regisztrált
álláskeresők száma, köztük a női
munkakeresők száma is drasztikusan
megnőtt, jelenleg meghaladja a 2500
főt, miközben az álláslehetőségek
száma folyamatosan csökken.
A most indított, és az ehhez hasonló projektek nagy segítséget jelenthetnek a GYES-ről, GYED-ről visszatérők számára. A program során hatvan
kisgyermekes édesanyának nyílik lehetősége részt venni a Szent István
Egyetemen zajló képzésben, amelynek eredményeként ökogazdálkodási
és ökoturisztikai szakértői végzettséget szerezhetnek.
Az igényeket jól mutatja, hogy pályázatra kétszázötvenen jelentkeztek,
s ma is folyamatos az érdeklődés a
képzés iránt, amelybe a térség tizenhárom településéről érkeztek a résztvevők.
A háromszázhatvan órás képzés során két féléven át elméleti és gyakorlati oktatást végeznek, aminek során

A problémára a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége már korábban is felhívta a figyelmet, sajnos azonban, mindeddig a kormány nem fordított figyelmet a jelzésre.
Ezzel kapcsolatosan a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szeptember
17-én nyilatkozatot adott ki:

többek között ökológiai gazdálkodás
tervezését, ökogazdálkodási-, marketing-, és vállalkozási alapismereteket,
valamint régiós turisztikai ismereteket tanulnak.
A munkába való visszatalálás mellett, a projekt fontos célja, hogy az
otthon lévő édesanyáknak a kiskertek
műveléséhez is segítséget nyújtson,
hiszen ma már, sajnos, az a gyakorlat,
hogy a kerteket fű borítja, s nem veteményesként használják azt a tulajdonosok – hívta fel a figyelmet megnyitójában dr. Tasi Julianna, a Szent István Egyetem docense. Pedig, mint
mondta, egy család költségvetésén
sokat javíthat, ha nem a piacról szerzi
be az élelmiszereket, hanem megtermeli azokat. Felhívta a figyelmet arra,
felnőtt egy olyan generáció, akiknek a
kertművelés, a gazdálkodás már nem
képezte mindennapjaik részét, így az
ő oktatásukat az alapoktól kell kezdeni.
Dr. Roszík Péter, a projektben
részt vevő Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője bio termesztés
adta lehetőségekről beszélt, s felhívta
a figyelmet arra, hogy a biogazdálkodás milyen kiváló lehetőségeket

kínál az abba bekapcsolódóknak, hiszen Magyarország mezőgazdasági
területének mindössze 2,5 százalékát
művelik ilyen módon.
A program második részében többek között az ökogazdálkodásról, a
munkaerőpiaci helyzetről, valamint a
helyi lehetőségekről cserélték ki véleményüket a résztvevők. Mint elhangzott, Gödöllőn több szervezet is zászlójára tűzte már az ökogazdálkodás
népszerűsítését, így a résztvevőknek
a G7 csoport, és a Regina is segítséget
nyújthat.
A rendezvény egyik meglepetése
volt, hogy Dul Údóné, a COOP Zrt.
vezetője, aki szintén részt vett a tanácskozáson, kijelentette, szívesen
vállalnak partnerséget a projekttel, és
felajánlotta a program céljaira a
COOP Zrt. tulajdonában lévő, jelenleg nem művelés alatt álló, 20.000
négyzetméteres gödöllői területét.
A projektben a Szent István Egyetem partnereként a Kopernikusz
Egyesület, a Regina és a Kontakt
Alapítvány vesz részt.
A programról részletes információt
a www.okomama.eu honlapon találhatnak az érdeklődők.
(k.j.)

Együttműködést követel az aszály

Gödöllői Gazdanap
A hazánkban 617 ezer hektáron vetett napraforgóról két
tonnás termésátlag várható. Az
egymillió 144 ezer hektáron
termesztett kukorica 9 százalékán 3,5 tonna/ha az átlagtermés. Az ország belső kukorica felhasználása 4 millió tonna körüli, mondta Czerván
György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért
felelős államtitkára szeptember 11-én a Szent István Egyetem szántóföldi bemutatóján.
A több kontinenst sújtó szárazság és a
hazai gyenge termés következtében
az élelmiszerárak emelkedésével kell
számolni, fejtette ki az államtitkár a
gazdanapon. Az ország bruttó hazai
terméke az idei második negyedévet
nézve 1,2-1,3 százalékos csökkenést
mutat a tavalyi hasonló időszakhoz
viszonyítva. A mezőgazdaság teljesítménye a rekordhozamokat produkáló
múlt évvel összehasonlítva 10,4 százalékkal esett vissza. A gazdálkodókat ért aszálykárok enyhítésére a kormány 8,3 milliárd forintos alapot különített el. Segíthet az érintetteknek a
nemzeti költségvetési támogatások
előrehozása, bizonyos kereteinek növelése. Kedvezményes hitellel is szeretnék támogatni a bajba jutott gazdálkodókat, elsősorban a takarmányvásárlásban.
A GAK Kft. és a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézete által szervezett Növénytermesztési aktualitások című
gazdanap megnyitóján dr. Gyuricza
Csaba, a kar dékánja elmondta, hogy

az aszály miatt a következő év(ek)ben
400 milliárd forint fog hiányozni a
mezőgazdaságból.
Hangsúlyozta,
hogy a természeti csapásra már akkor
el kellett volna kezdeni a felkészülést,
amikor 2010-ben a sok csapadék okozott gondot. Ezzel arra hívta fel a figyelmet, hogy lévén a talaj a legfőbb
víztároló közeg, számos kihasználatlan lehetőség rejtőzik az agrotechnikában. Dr. Birkás Márta, a Növénytermesztési Intézet egyetemi tanára
Mentsük a menthetőt címmel a kárenyhítő talajművelési fogásokra hívta
fel a gazdák figyelmét.
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének
(GOSZ) ügyvezető titkára előadásában elmondta: a gabonatermesztőknek most kell először igazán elgondolkozniuk azon, hogy segíteni kell a
hazai állattenyésztőknek, ha azok
ugyanazon vagy majdnem ugyanazon
az áron szeretnének takarmányt vásárolni, mint amennyiért exportálni lehet a terményt. Ha az áru kikerül az

„A Magyar Önkormányzatok Szövetségét (MÖSZ) nem érte váratlanul a
bankok hitelezéssel kapcsolatos döntése, hiszen a mai napig nem ismert, hogy
az elfogadott új Önkormányzati Törvény alapján 2013-tól milyen bevétellel
számolhatnak a települések, és ennek hiányában nincsenek meg a hitel visszafizetésének a garanciái.
A MÖSZ sajnálattal állapítja meg:
- hogy, az iskolák államosítása és a járási hivatalok kialakítása után még
mindig nem ismert, hogy mennyi pénz marad az önkormányzatokhoz telepített kötelező feladatok ellátására;
- hogy teljes a bizonytalanság az önkormányzatok 2013. évi működésével,
működőképességével kapcsolatban;
- hogy a korábban beígért „feladatfinanszírozás”-ból a kormány kihátrált;
- hogy az átalakítással kapcsolatos folyamatos „kapkodás” miatt egyre nehezebb az állampolgárok által megszokott magas színvonalú szolgáltatások
biztosítása;
- hogy a döntéshozók nem figyeltek oda a MÖSZ által számos alkalommal
jelzett, így pl. a banki hitelezéssel kapcsolatos következményekre;
- hogy a banki hitelezés megszüntetésével leállnak az önkormányzati fejlesztések, egyben nem lesz lehetőség az újabb uniós pályázatok önrészének
biztosítására sem;
- hogy a banki hitelezés megszűnésével megszűnik a likvidhitel felvétel lehetősége is, ami az önkormányzatok működésképtelenségéhez vezethet.
A MÖSZ újra nyomatékosan kéri a kormányt, hogy vizsgálja felül az önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, érdemben konzultáljon az önkormányzati szövetségekkel, és módosítsa döntéseit annak érdekében, hogy a
tízmillió magyar állampolgárnak szolgáltató önkormányzatok működőképessége megmaradjon.
Gödöllő, 2012. szeptember 17.

Dr. Gémesi György
MÖSZ-elnök

Újabb sikeres képzés a Madáchban
országból, azt nagyon nehéz lesz
visszahozni, csak felárral lehet beszerezni. Az állattenyésztés közismerten
nem a legerősebb láncszeme a vertikumnak. A gabonatermesztőknek
meg kell mutatniuk, hogy jövőre is
szeretnének eladni a hazai állattenyésztőknek. Legnagyobb felvevőpiacuk ugyanis ez. Fontos, hogy vevőik túléljék a szezont. Nagy segítség
lenne számukra, ha bármilyen áron,
de a takarmányalapjuk meglenne.
Várható, hogy az élelmiszerárak
drasztikusan emelkedni fognak, jó
lenne, ha minél több állattenyésztő
meg tudná tartani az állatállományát.
Szükség lesz a húsra. Jobban jár, aki,
ha csökkenti is termelését, de megőrzi
az állatállományát.
A program a kukorica, napraforgó
és cirok fajták, a különböző növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási
technológiák valamint a fás- és lágyszárú energianövények termesztésének a bemutatóival folytatódott.
(l.t.)

Tanulás és biztos munkahely
Megkezdte a tanévet az a 15
diák, akik elsőként szerezhet
versenyképes szaktudást a
Siemens és a gödöllői Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium duális rendszerű szakképzésében.
A minőségi képzést a legmodernebb
technológiai ismeretek és a nyelvoktatás mellett a németországi duális
képzésben évszázados tapasztalattal
rendelkező Siemens anyavállalat
szakmai támogatása és csereprogramja biztosítja. A Siemens Professional
Education Hungary első évfolyama a
nemzetközi nagyvállalat szakképzésének első Németországon kívüli projektje.
Magyarországon az idei tanévvel
bevezetett duális szakképzésben a tanulók az elméleti ismereteket a szakképzésért felelős oktatási intézményben, a gyakorlati tudást viszont már a
valódi gyártási körülményeket szimu-

láló céges tanműhelyben sajátíthatják
el.
A 15 diák, aki a Siemens Zrt-vel
kötött tanulószerződés keretében
kezdhette meg a képzést, hegesztő
szakmát fog tanulni. A most induló 2
éves oktatás résztvevői olyan fiatalok, akik korábban szakmunkásképzőben, szakközépiskolában vagy
gimnáziumban végeztek. A szakképzés a legmodernebb technológia ismertek átadása mellett komoly hangsúlyt fektet a nyelvi oktatásra is. A tanulók az angol vagy német nyelvet
sajátíthatják el a szükséges szakmai
szókinccsel.
Az itt átadott technológiai ismereteknek, minőségi munkakultúrának,
nyelvi oktatásnak és a minősített képzésnek köszönhetően a tanulók jelentős versenyelőnyre tesznek szert a szakmájukban. A diákok felét a Siemens továbbfoglalkoztatja, de egy megállapodásnak köszönhetően a többiek elhe(b.z.)
lyezkedése is biztosított.

