
Helyben termelt élelmiszert 
a piacra
Hiába vagyunk jók a mezőgazdasági termelésben, ha nincs élelmiszer-feldolgozás 
és megfelelő értékesítés; e nélkül kiszolgáltatott marad a somogyi agrárágazat. A 
legfontosabb feladat tehát visszaállítani az egykor virágzó élelmiszer-feldolgozó 
ipart és kidolgozni egy hatékony értékesítési stratégiát. Így foglalhatóak össze a 
lengyeltóti fórum legfőbb tanulságai.

Nagy érdeklődés jellemezte a nov-
ember 16-i, a térség növény- és 
gyümölcstermesztéssel foglal-

kozó gazdálkodóinak fórumát, melyet 
a megyei agrárkamara, a Magyar Piac 
Szövetkezet, a házigazda önkormányzat, 
valamint Móring József Attila ország-
gyűlési képviselő karöltve rendezett meg 
Lengyeltótiban. A megye és a környék 
szakértői mellett Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter is részt vett és felszó-
lalt a rendezvényen. 

Zsombok Lajos József, Lengyel-
tóti polgármestere köszöntője után dr. 
Gombos Sán-
dor, a Nemzeti 
Agrárgazdasági 
Kamara Somogy 
megyei elnöke 
helyzetelemzé-
sében kifejtette: 
a megyében a 
rendszerváltás 
óta több ezer 
hektárral csök-
kent a szántóföl-
di és kertészeti 
növénytermesz-
tés, különösen 
igaz ez a burgo-
nya, a dohány 
és a bogyósok 
termőterületére. 

E rossz szerkezet átalakítására terveket 
dolgoztak ki, melyek megvalósításában a 
helyi szereplőkön túl a Start munkaprog-
ramra, a Piac Szövetkezetre és a Balaton 
Ker-Tész Szövetkezetre építenek. A ha-
gyományokra alapozva a térségben külö-
nösen a dió, a csonthéjasok, a szőlő és a 
burgonya termesztésének látják a jövőjét. 
Készítettek egy helyzetértékelést, melyet 
az elnök a fórumon át is adott a miniszter-
nek. Hosszú távú terveik között szerepel a 
Kaposvár környékén épülő gyümölcsfel-
dolgozó termelői hátterének kialakítása, 

Folytatás a 2. oldalon

Kétszázezren veszneK részt 
A téli közmunkAprogrAmbAn

Minden eddiginél többen, összesen 
kétszázezren vesznek részt közfoglal-
koztatási programban idén a novem-
ber elsejétől április végéig tartó téli 
időszakban. A résztvevők közül 100 ezren 
dolgozni fognak, további 100 ezren pedig 
olyan képzést kapnak, amellyel a nyílt 
munkaerőpiacon történő elhelyezke-
dési esélyeik növekedhetnek.  Miután a 
legnagyobb munkáltatók az önkormány-
zatok lesznek, nagy felelősségük lesz a 
program megvalósításban, aminek bér- 
és járulékterhei az idei költségvetésben 
nagyjából 20 milliárd forintot tesznek ki.

CsAládpolitikA: A szülők 
döntHetnek

Több mint száz bölcsődét nyitottak meg 
az elmúlt három évben országszerte, és 
a kormányzati ciklus végéig még közel 
száz bölcsődét adnak át a családpolitikai 
program részeként (összesen 6 ezer új 
férőhellyel, ezer új munkahellyel). Ismét 
3 év a gyes időszaka, ezzel az édesanyák 
kezébe került annak eldöntése, hogy 
visszamennek-e dolgozni vagy otthon 
maradnak a gyermekkel.
A gyed extra 2014-es bevezetésével a 
szülők dönthetik el: egy összegben vagy 
három éven keresztül kívánják-e felvenni 
a támogatást. A gyes és gyed folyósítása 
mellett újra vállalható munka a gyermek 
egyéves kora után. Testvér születése ese-
tén a korábbi ellátások megmaradnak, 
így az érintettek egy időben két gyedre 
vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak.
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egy malom, illetve egy növényolaj feldol-
gozó üzem építése, de szövetkezeteket is 
létre kívánnak hozni.   

Dankó József, a Juglans Hungária 
Kft. ügyvezetője a térségi diótermesztés 
helyzetét összefoglalva megállapította, 
hogy a kereslet növekedése miatt Euró-
pa-szerte termékhiány alakult. Ez még in-
kább indokolja, hogy kihasználjuk a hazai 
adottságokat, fejlesszük a technológiát 
– ehhez azonban elengedhetetlen a célori-
entált ágazati támogatás. Szerinte a kettős 
hasznosítás jegyében az önkormányzato-
kat is be lehetne vonni a diófa-telepítésbe 
a közfoglalkoztatáson keresztül. A cégve-
zető üdvösnek tartaná azt is, ha kiemelve 
kedvező élettani hatásait, programszerű-
en népszerűsítenék a diófogyasztást, mi 
több, az iskolai étkeztetésbe is bevonnák.   

Máté Józsefné, a Balaton-Ker-Tész 
Szövetkezet elnöke a szövetkezet te-
vékenységét mutatta be, amely főként 
bogyós gyümölcsök értékesítését végzi 
termelő tagjai számára fióktelepes rend-
szerben.  A 10 éve alakult szövetkezet ezen 
túl szakmai tanácsadást, segítséget is nyújt, 
eredményességét pedig mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy mára másfél milliárd 
forintos éves árbevételt tud elérni.

Légli Ottó borász, a Légli Szőlőbir-
tok és Borászat tulajdonosa arra a kedve-
zőtlen helyzetre hívta fel a figyelmet, hogy 
a térségben termelt bor kétharmad része 
kikerül innen; ezen változatni kellene. Ki-
emelte a szakképzés fontosságát.

Konrád Istvánné, a Magyar Piac 
Szövetkezet elnöke arról beszélt, hogy or-
szágszerte – minisztériumi pénzügyi tá-
mogatással – különféle mintaprogramok 
megvalósításával igyekeznek elősegíteni 
a mezőgazdasági háztáji termelést, illetve 
e termékek számára piacot is keresnek. 
Egyik idei programjukban 960 település 
között 31 somogyi is kapott a tavaszi ve-
tőburgonyából. A közeljövőben az állatte-
nyésztést is bevonják a mintaprogramokba.     

Fazekas Sándor 
v idékfe j lesztés i 
miniszter a felve-
tésekre válaszolva 
elmondta, 2010-
ben találkoztak 
azzal a problémá-
val, hogy a vidéken 
élők elveszítették a 
háztáji termelésből 
származó korábbi 
kiegészítő jövedel-
müket, a gazdálko-
dók el voltak zárva 
saját piacuktól; 
ez is hozzájárult 
a vidék elszegé-
nyedéséhez. Mint 
mondta, egész ágazatok vesztették el a 
feldolgozóipart. Ezért azt a célt tűzték ki, 
hogy ésszerű szabályozással lebontsák az 
akadályokat, és a kistermelők lehetőséget 
kapjanak a közvetlen, tágabb értelemben 
vett piaci értékesítésre, beleértve akár a 
külföldi piacot is. Számos intézkedés mel-
lett így született meg például a Start mun-
ka és a háztáji program, valamint a Min-
ta-menza program étkeztetés programja. 

A szaktárca vezetője kiemelte, fon-
tos, hogy meggyőzzék a vásárlókat arról: 
külföldi áru helyett magyar terméket vá-
sároljanak, „mert az jobb”, friss, bizton-
ságos, ellenőrzött. Megemlítette, hogy az 
összfogyasztásban a magyar élelmiszerek 
aránya 2011-ről 2012-re 70 százalékról 
75 százalékra nőtt, amit jelentős előrelé-
pésnek nevezett. Szerinte az arány még 
fokozható 80-85 százalékra. További ked-
vező változásnak ítélte, hogy a helyben, 
térségben termelt élelmiszerek értékesí-
tése a korábbi 6-8 százalékról mára 10-
12 százalékra nőtt. Mindez azt jelzi, van 
érdeklődés a hazai élelmiszerekre, ám 
kulcskérdés az értékesítés. Magyarázat-
ként hozzáfűzte: „mert termelni jól tud a 
magyar ember, termelni a konkurenseink 
is nagyon jól tudnak, csak jobban tudnak 

eladni”. Ebben segít a minap megalakult 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. is, 
amely régi hiányt pótolva a kis- és közepes 
termelők termékeit juttatja el új, elsősor-
ban a keleti piacokra. Összegezve hang-
súlyozta, továbbra is fontos célkitűzés a 
magyar élelmiszer-termelés megerősítése, 
az értékesítés és kereskedelem fejlesztése.

A jelenlévők közül jó páran hozzászól-
tak az elhangzottakhoz, amiből egyértel-
műen kitűnt, az ágazat felemelkedéséhez 
nélkülözhetetlen a szabályozás további 
egyszerűsítése, az átgondolt támogatási 
rendszer kialakítása, az élelmiszer ÁFA 
csökkentése, valamint a szakképzés és ér-
tékesítés fejlesztése. 

Móring József Attila úgy vélte, a fó-
rum, amelyre régóta készültek, tartalmas 
és tanulságos volt. Egyrészt megmutatta, 
mely gondokkal találkoznak az ágazatban 
tevékenykedők, másrészt bepillantást en-
gedett elért eredményeikbe. Ugyanakkor 
támpontot kaphattunk arra nézve, mik 
a további fejlesztési irányok. Kifejtette: 
képet kaptunk arról is, a látszat ellenére 
mégis sokan élnek a mezőgazdaságból, 
és példájuk nyomán remélhetően mások is 
meglátják az ágazatban rejlő lehetőségeket. 

-SP-

Ha javaslata, ötlete, problémája, 
véleménye van, kérem, keressen meg!

móring józsef AttilA
e-mail: morig.fogadoora@gmail.com

telefon: +36 20/947-9770

somogy megye 3. sz. országgyűlési egyéni 
választókerülete 72 településsel. 
székhely: marcali.

Advent 2013: december 01– 24. Pilinszky János: A várakozás szentsége (részlet)
„Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.” „Az 
ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél 
valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.”

Folytatás az 1. oldalról

Fazekas Sándor: meggyőzzük a vásárlókat arról, hogy külföldi áru 
helyett magyar terméket vásároljanak

egyperces hír
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 11 
bankra rótt ki 9,5 milliárdos büntetést, 
amiatt, hogy összehangolt magatartásuk-
kal akadályozták az ügyfeleiket abban, 
hogy éljenek a végtörlesztés lehetőségé-
vel. Ugyan nem fogja megrengetni a  bankok 
helyzetét, hisz  profitjuk sokszorosa a kisza-
bott bírságnak, de intő jel lehet számukra.



3

A parlamenti pulpitusról jelentem…

Az ország főtere

Hónapok óta nem kis feladatot 
– és nem kevés bosszúságot – 
jelent a dolgozók, képviselők 

számára az Országgyűlés épületének 
megközelítése, hiszen a Kossuth tér 
egészét, valamint a környező utcá-
kat a nyár óta alaposan feltúrták, 
föld- és törmelékhalmok vannak 
mindenütt, munkások és gépek 
hada nyüzsög szinte éjjel-nap-
pal. Az építkezés gyakran 
szóba kerül a Házban is – 
kiváltképp a stadionépíté-
sek kapcsán, és ilyenkor az 
ellenzék minden térburkoló 
követ „átkonvertál”, most 
éppen gyerekgyógyszerre. 
Jól emlékszünk még arra 
a bizonyos „Nem-lesz-gázáremelés!” 
időszakra, amikor a lélegeztetőgép volt 
a mértékegység. Ezek a demagóg, álsá-
gos támadások azonban figyelmen kívül 
hagyják azt a tényt, hogy az effajta fej-
lesztési források az ország költségvetésé-
ben külön soron szerepelnek – az állami 
vagyon működtetéséből befolyó bevé-
telből finanszírozzuk –, tehát az adófize-
tőknek közvetlenül egyetlen fillérjükbe 
se kerül a tér átalakítása. Tudjuk, féliga-
zságok kimondásával, illetve hangzatos 
hazugságokkal lehet irigységet gerjesz-
teni, az indulatokat felkorbácsolni, hogy 
aztán a mindannyiunk javát szolgáló fej-
lesztéseket bűnös cselekedetként lehes-
sen feltüntetni. Ne dőljenek be nekik!

De miért is volt szükség a Kossuth 
tér átépítésére? Be kell látnunk, az utób-
bi időkre a tér – 2011 vége óta ráadásul 
Kiemelt Nemzeti Emlékhely – egy zsú-
folt, repedezett aszfalt burkolatú hatal-
mas parkolóvá silányult. A bejutásra 
várakozó magyar és külföldi turisták 

sokszor órákig voltak kénytelenek vára-
kozni a tűző naptól izzó betonon vagy 
éppen a szakadó esőben. Az egykor a 
teret díszítő szobrokat évtizedekkel ez-
előtt elszállították az ország különböző 

pontjaira. Mindent egybevetve el-
mondhatjuk, a tér teljesen méltat-
lan volt a festőien szép, és lassan 
kívülről teljesen megújuló, meg-

fiatalodó parlamentünkhöz. 
Indokolttá vált tehát egy 
nagy befogadóképessé-
gű mélygarázs, egy kor-
szerű látogatóközpont 
és múzeum kialakítása, 
amely a Ház északi ol-
dalán kap helyet. De 
maga a tér is megújul, 

a díszburkolatot virágágyások övezik, a 
növények telepítése gőzerővel folyik. A 
hatalmas terület, ahol az elmúlt évszá-
zadban oly sokan és sokszor emelték 
fel szavukat a szabadságért, magának a  
szabadságnak a jelképe is lesz, hiszen 
nem lesznek kordonok, a látogatók egé-
szen közel mehetnek majd az épülethez 
a március 14-i átadás után.

Véleményem szerint az országunk 
parlamentje és az épületnek otthont 
adó tér is jelkép; honfiaknak és honleá-
nyoknak, de a világ minden tájáról ide-
látogató turistáknak is. Erősíti bennünk 
a magyarságtudatot, egyúttal kiváltja 
vendégeink elismerését is. És ezért min-
denképpen megéri egy darabig a sóder-
kupacokat kerülgetni. Többen vagyunk 
azok, akik elégedettséggel és kellő türe-
lemmel várjuk március idusát, az épít-
kezés végét, hiszen akárhogy is nézzük, 
a Kossuth tér a Nemzet Főtere, a miénk, 
minden magyaré!

MórING JóZSEF ATTILA

Új szemétszállító 
társaság  
a balatonnál
BALATONFENyVES. Jövő év elejétől 
kezdi meg működését a Pelso-kom Kft., 
a 71 települést összefogó Dél-Nyugat 
Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 
(DBHT) szolgáltató cége. Lombár Gá-
bor, a társulás elnöke, Balatonfenyves 
(független) polgármestere arról tájékoz-
tatott, hogy a DBHT-ben egy éves elő-
készítő munka eredményeként született 
meg a térségi hulladékgazdálkodás meg-
oldásáról szóló társulási tanácsi döntés és 
keretmegállapodás. A DBHT a közszol-
gáltatási engedéllyel rendelkező cégének, 
a Pelso-kom Kft.-nek (korábbi nevén 
ZöŐD Kft.), valamint a szolgáltatás tár-
gyi és részben szakmai feltételeit biztosító 
Nyír-Flop Kft.-vel arra szerződött, hogy a 
71 település közigazgatási területén olcsó 
és hatékonyan működő hulladékgazdál-
kodási rendszert hozzon létre. Az új szol-
gáltató cég menedzsmentje a következő 
hetekben áll fel, a társaság központja Len-
gyeltótiban lesz.                       FOrrÁS: MTI

élelmiszerosztás 
bodrogon
BODrOG. EU-élelmiszersegélyt osz-
tottak Bodrogon a rászoruló nagycsa-
ládosoknak és kisnyugdíjasoknak, akik 
összesen 150 csomagot kaptak. Minden 
csomag 4 kg lisztet, 2,5 kg durum spa-
gettit, 1 kg xilit édesítőszert és 15 db cit-
romos kekszet tartalmazott. Az országos 
program keretében az EU-s forrásból elő-
állított élelmiszereket a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal a vele – nyer-
tes pályázat alapján – szerződött segély-
szervezetek közreműködésével juttatja 
el a magyarországi rászorulók részére. 
Az Ökumenikus Segélyszervezet hatodik 
éve vesz részt az EU-élelmiszersegélyek 
kiosztásában, s tevékenysége kiterjed az 
ország összes megyéjére.

rADIcS NATÁLIA

ingyenes tűzifa a rászorulóknak
Marcali térségébe is érkezett szociális tű-
zifa-támogatás, amely lehetővé teszi, hogy 
a legrászorultabbak is meleg lakásban vé-
szeljék át a téli fagyos időket. Választóke-
rületünkben 47 település kap összesen 38 
millió Ft értékű tűzifa-támogatást, amely 
ugyancsak a rezsicsökkentés részét ké-
pezi. A jogosultak körét az önkormány-
zatok határozzák meg. Az idén kétszer 

annyi pénzt – 2 milliárd Ft-ot – fordít a 
kormány a programra, mint tavaly. A 
november 1-jével életbe lépett újabb re-
zsicsökkentéssel (11,1 %-kal csökkent az 
áram, gáz, távhő ára) összesen 20%-kal 
lesz kevesebb e szolgáltatások ára a tavaly 
decemberihez képest. Egy család átlago-
san évi 100 E Ft-ot takarít meg az eddigi 
rezsicsökkentéssel.                                  -SP-
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tavasszal kezdik 
az akadémiai 
központ építését
BALATONBOGLÁr. A kormány által 
ingyenesen önkormányzati tulajdonban 
adott korábbi MÁV üdülő közel 24 ezer 
négyzetméteres területén és egy köze-
li másik telken alakítják ki a Nemze-
ti Kézilabda Akadémia központját és a 
nemzetközi versenyek lebonyolítására is 
alkalmas új sportcsarnokot. Ennek meg-
valósulása érdekében 50 évre szóló va-
gyonkezelői szerződést kötött november 
14-én a boglári önkormányzat képvise-
letében Mészáros Miklós polgármester 
és Vígh László, a Nemzeti Sportközpon-
tok főigazgatója Balatonbogláron. 

A tavasszal kezdődő beruházás nettó 
3,8 milliárd forintba kerül, és várhatóan 
2015-ben fejeződik be. A vagyonkezelői 
megállapodás ünnepélyes aláírásán töb-
bekkel együtt részt vett Móring József 
Attila országgyűlési képviselő, aki örö-
mét fejezte ki a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia beruházás megvalósulását illetően 
és úgy vélte, az akadémiának köszönhető-
en a kézilabda sport Balatonboglár jelké-
pévé válhat.                                              -SP-

képviselői határidőnaptár

Időpont Nap Esemény Helyszín

November 26. 09:00 kedd Országgyűlési nap Budapest

November 27. 15:00 szerda Egyházügyi Konferencia Somogyvár

November 29. 11:00 péntek Szennyvízcsatornázás 
projektnyitó

Nagybajom

November 30. 13:00 szombat 25 éves az Osztopáni 
Nyugdíjasklub

Osztopán

világszínvonalú 
pet-centrum 
a kaposvári 
egyetemen
KAPOSVÁr. Hárommilliárd forintból 
épül meg a Kaposvári Egyetemen az a 
korszerű, ötven embernek munkát adó 
kutatóközpont, melynek segítségével 
eredményesebben gyógyíthatják majd a 
rákos betegeket is. A központban a kom-
putertomográfia (cT) és a mágneses re-
zonancia (Mr) technológiájára épülő, 
úgynevezett PET (pozitronemissziós to-
mográfia) képalkotó diagnosztikai eljá-
rást alkalmazzák, amelynek segítségével 
képesek a szervezet biokémiai folyamatait 
ábrázolni. 

Így lehetővé válik számos genetikai, 
sugárbiológiai és molekuláris biológiai 
kutatás elvégzése, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztártól is kértek már 
évi kétezer vizsgálatra szóló lehetőséget. 
Egyelőre nem sok ilyen központ létezik 
világszerte, Amerikában 14, Ázsiában 11, 
Európában pedig a kaposvári lesz a 19. 
Az október végén kezdődött beruházás a 
jövő év első negyedévében fejeződik be.

FOrrÁS: FIDESZ.HU

egészség- és 
szépségközpont 
készül 
balatonmárián
BALATONMÁrIAFürDŐ. Már hozzá-
láttak a máriai központhoz közeli, egyko-
ri konzervgyári üdülő átépítéséhez, amely 
egy korszerű, hotelszerűen kialakított 
szépség- és egészségcentrumnak fog he-
lyet adni. 

Dr. Tripkovics Zsolt, a beruházó 
cég ügyvezetője a projektindítón ismer-
tette a részleteket. Eszerint az egészség-
központ 3 fő területen fog szolgáltatást 
kínálni: plasztikai sebészet, fogászat és 
szájsebészet, valamint egészségturisztika, 
rekreáció. Összesen 31 főt tudnak majd 
fogadni 18 családias szobában. 

Az eseményen részt vett Móring Jó-
zsef Attila országgyűlési képviselő is, 
aki szerint jelentős hatással lehet a létesít-
mény a település fejlődésére, hiszen szol-
gáltatásai nem szezonálisak, ennél fogva 
fontos munkahelyteremtő szerepe lesz. 
Nem mellékes az sem, hogy ezáltal fejlőd-
het a minőségi turizmus is. A jövő őszre 
elkészülő magánerős beruházás 370 mil-
liós uniós támogatással valósul meg.   -SP-

segítség pályázóknak
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 
irodái többek között ingyenes segítsé-
get nyújtanak az Európai Uniós források 
terhére megvalósított projektek elkészí-
téséhez, a hozzájuk kapcsolódó képzési 
programok megszervezéséhez és lebonyo-
lításához. részt vesznek a munkavállalók 
munkaerő piaci helyzetének javításában, 
a hazai kis- és közepes vállalkozások fej-
lődésének elősegítésében. A Marcali iro-
dában (rákóczi u. 19.) Lábodi Laura 
tanácsadó várja az érdeklődőket kedden, 
szerdán, csütörtökön délelőtt. Tel.: 20/615-
9725, e-mail: labodi.laura@szpi.hu.
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folytatódik a szennyvízberuházás
közmeghallgatást tartott november 
22-én a látrányi önkormányzat, melyre 
többek között meghívást kapott mó-
ring józsef Attila országgyűlési képvi-
selő, aki két éve kinevezett miniszteri 
biztosként koordinálja a térség 2006 
óta húzódó szennyvízelvezetési pro-
jektjének megvalósulását. 

LÁTrÁNy. Farkasné Szabó Ildikó 
tankerület vezető arról biztosította a nagy 
számban megjelent helybélieket, hogy – 
tekintettel a tanulói létszámra – nem kell 
bezárni az általános iskolát. Schmidt 
Jenő, az új hulladékgazdálkodási társulás 
– Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdál-
kodási Társulás (DBHT) – létrehozásában 
nagy szerepet játszó tabi polgármester a 
várható fejleményekről számolt be. Esze-
rint az új társulás új szolgáltató cége fogja 

jövő évtől végezni a településen a hulla-
dékszállítást, azonban az árak 2014-ben 
nem fognak emelkedni.

Móring József Attila miniszteri 
biztos a csatornázási projekttel kapcso-
latban elmondta: a 2009-ben leállt prog-
ramokat folytatják, az akkor magukra 
hagyott településeknek segítenek abban, 
hogy hozzájuthassanak a megítélt uniós 
forrásokhoz. Ennek szellemében a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után előrelát-
hatóan áprilisban megkezdődhet Látrány-
ban is az építkezés, melyben reményei 
szerint a helyieknek is jut majd munka. 
Emlékeztetett arra, hogy az eredeti pá-
lyázati kiírás szerint 15%-os önrészt kel-
lett vállalniuk az önkormányzatoknak, ez 
azonban a jelek szerint kedvezően változ-
hat. Véleménye szerint akár a 95%-os tá-
mogatás is valószínűsíthető. Hidvégi Jó-

zsef fonyódi polgármester, a 
szennyvíztársulás elnöke is-
mertette a projekt lebonyolí-
tásának menetrendjét, mely 
szerint 2015 nyaráig be kell 
fejeződnie a beruházásnak.  
Dr. Heffer Attila fonyódi 
rendőrkapitány a közbizton-
ság helyzetéről, Kelemen 
Ferenc polgármester pedig 
az önkormányzat elmúlt egy 
éves tevékenységéről adott 
tájékoztatót.                      -SP- 

iránytű
Események, programok

BalatoNBoglár
November 28. (csütörtök) 18 óra: 

Somlyó György irodalmi emlékest. 
Vendégek: Lator László Kossuth-díjas 
költő, műfordító, esszéista, Somlyó 
Bálint esztéta, filozófus, a költő fia, Sváby 
Lajos festőművész, a londoni Kingston 
Egyetem díszdoktora. Az est háziasz-
szonya Linka Ágnes irodalmi szerkesztő. 
Helyszín: Varga Béla Városi Művelődési 
Központ.

BalatoNlEllE
November 30. (szombat) 18 óra: A 

Polgári esték előadássorozat keretében 
dr. Pretz Noémi tart élménybeszámolót a 
riói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóról. 
Helyszín: Városi Művelődési Ház.

látráNY 
Szent Erzsébet és Mária Nápoly ma-

gyar királynéja címmel nyílt kiállítás Lát-
rányban Horváth Zoltán György építész-
történész-írónak a nápolyi Szent Erzsébet 
freskóciklusról készített fotóiból. A fotók 
a nápolyi Santa Maria Donnaregina-
templom XIV. századi Szent Erzsébet-
freskóciklusát, Szent Erzsébet életének 
legkorábbi és legteljesebb művészi ábrá-
zolását mutatják be. A nápolyi templom 
a magyar kultúra egyik legkiemelkedőbb 
alkotása, melyet Magyarországi Mária, 
V. István király Nápolyba házasodott leá-
nya, a magyar szentek itáliai kultuszának 
megteremtője építtetett újjá a klarissza 
apácák számára a XIII. század végén. A 
kiállítás november végéig tekinthető meg 
a helyi Művelődési Házban.

Bodrog
November 27. (szerda) 18 óra: Adventi 
koncert és idősek köszöntése. Helyszín: 
Katolikus templom.

MarcalI
November 29. (péntek) 19 óra: 

Bödőcs Tibor önálló estje „Böllér balett” 
címmel. (Jegyár: 2500 Ft) Helyszín: Mű-
velődési Ház színházterem.

összegyűjtik 
az építész 
szellemi 
örökségét
Kormányhatározat gondoskodik róla, 
hogy a két éve elhunyt építész, Makovecz 
Imre rendkívüli munkássága nem men-
jen veszendőbe. Így jövőre többnyelvű 
monográfia készül róla, valamint márci-
us 15-én egy róla szóló kiállítást is meg-
nyitnak. Összeállítnak egy Makovecz-
túraútvonalat is, ahol a magyarországi 
organikus építészetet mutatják be, továb-
bá külföldön is népszerűsíteni fogják al-
kotásait. A tervek szerint műemléki véde-
lem alá vonják a Makovecz-épületeket, de 
szó van arról is, hogy meg nem valósult 
tervei közül néhányat megépítenek. 

A magyar organikus építészet egyik leg-
jelesebb képviselője közel 500 épületet terve-
zett, melynek mintegy fele épült meg, közte 
a siófoki evangélikus templom (képünkön).

FIDESZ – KDNP · MÓRING JÓZSEF ATTILA · SOMOGYI PANORÁMA   

impresszum

somogyi panoráma ■ hírlevél
2013. november 22.
Megjelenik kéthetente.
Kiadó: Móring József Attila 
             országgyűlési képviselő
Cím: 8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2. 
Telefon: +36 20/947-9770
E-mail: moring.jozsefattila@fidesz.hu
Honlap: moringjozsefattila.fidesz.hu
Főszerkesztő: B. Tóth Valéria
E-mail: bnetv@t-online.hu
Szerkesztőségünk várja a választókerület telepü-
léseivel kapcsolatos közérdekű információkat.
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tiszta lappal indulhatnak 
az önkormányzatok 
A kis- és közepes vállalkozások lehetnek az új 
EU ciklus nyertesei

A kormány február 28-ig minden ma-
gyar település hátramaradt adósságát 
átvállalja, összesen mintegy 420 milli-
árd forint értékben – jelentette be Lázár 
János, a Miniszterelnökséget vezető ál-
lamtitkár. Az átvállalt hitelekért cserébe 
azt várják az önkormányzatoktól, hogy 
szervezőként kapcsolódjanak be a helyi 
gazdaság élénkítésébe.

Gazdaságfejlesztési és -növekedési 
tervet kell készíteniük, amelynek tar-
talmaznia kell a települési önkormány-
zatok szervező és támogató szerepét 
a helyi kis- és közepes vállalkozások 
helyzetbe hozása érdekében. Lázár Já-
nos hozzátette: a kormány tagjai január 
15-ig felkeresik a nagyobb önkormány-
zatokat, a tárgyalásaikat pedig a helyi 

kereskedelmi és iparkamarák, agrárka-
marák is „inspirálni fogják”. reményét 
fejezte ki: mindez segítséget nyújt ah-
hoz, hogy a 2014 és 2020 között rendel-
kezésre álló, 7 ezer milliárd forintos eu-
rópai uniós forrás 60 százaléka a magyar 
kis- és közepes vállalkozásokat segíti.

Emlékeztetett arra, hogy az önkor-
mányzatok kormányváltáskori 1200 
milliárd forintos adósságából mostaná-
ig 685 milliárdnyit konszolidált a kabi-
net. Korábban a kormány adóssággátat 
vezetett be a településekre vonatkozó-
ban, vagyis ma már csak kivételes eset-
ben vehetnek fel hitelt: fejlesztési céllal 
és a kormány engedélyével. Kormány-
ülésenként egy-egy fejlesztési hiteltámo-
gatást hagy jóvá a kabinet. FOrrÁS: MTI

Orbán Viktor Kaposváron járt november 19-én a Magyar Cukor Zrt. cukorsilójának átadási ünnepségén. A miniszterelnök tárgyalt Szita Károly kaposvári polgár-
mesterrel is a somogyi megyeszékhely 7 milliárdos adósságának átvállalásáról. A fenti képen a kaposvári Életfánál                                       Fotó: kaposvarhirado.hu


