6

Dél-Zala Murahíd

2015. augusztus

Kapunyitogató Semjénházán
Semjénháza Község Önkormányzata és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodája közös szervezésében Kapunyitogató Programot tartottak a településen.
A rendezvényt Preksen
László polgármester nyitotta
meg, aki beszédében hangsúlyozta: a település önkormányzata, illetve a Nemzeti Mûvelõdési Intézet is fontosnak tartja,
hogy a kistelepüléseken olyan
alkalmakat biztosítsanak, ahol
a családok együtt tudnak részt
venni programokon, a kézmûves foglalkozások felnõttnek,
gyermeknek egyaránt hasznos
idõtöltést jelentsenek. Semjénháza horvát nemzetiségi település lévén nagy hangsúlyt
fektet hagyományai bemutatására, átadására a fiatalabb
generáció részére, s ez a program lehetõséget kínál erre.
A Kapunyitogató Program
keretében színes és színvonalas
mûsort adott a Kanizsa Táncegyüttes palóc, szatmári, zalai
és helyi táncokból, melyek után
a közönséget is megtáncoltatták, kicsik és nagyok, idõsek
és fiatalok együtt ropták. Fellépett a Semjénháza Gyöngysze-

me Asszonykórus is, tagjai
horvát és magyar dalokkal szórakoztatták az egybegyûlteket.
A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület kézmûvesei a
kosár- és csuhéfonás, valamint
a fazekasság rejtelmeibe vonták be a szemlélõdõket. A jelenlévõknek egy kis oktatás
után lehetõségük nyílt e mes-

terségeket kipróbálni. A kultúrház elõtti téren íjászok bemutatóját tekinthették meg az
érdeklõdõk, a bátrabbak pedig
íjat és nyilat fogtak, majd a téren kihelyezett álszarvast próbálták becserkészni.
A faluházban a helyi népmûvészeti értékekbõl, népviseletbõl, régi használati tárgyak-

ból nyílt kiállítás. A település
asszonyai pedig hagyományos
recept alapján készült finomabbnál finomabb rétesekkel,
prószákkal és hajdinás étkekkel kínálták a résztvevõket. A
program kellemes, vidám, felejthetetlen élményt nyújtott a
megjelenteknek.
Preksen-Ifka Ágnes

Tervezésre, munkára fel!
Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb lehetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és termelõk
számára.
– Mi várható az elkövetkezõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük Fücsök Nikolettát, az RF Consulting Kft.
pályázati szakértõjét.
– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesztésekre a nagybirtokosok helyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósítására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stratégia, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irányát határozzák meg a 20152020-as idõszakra. Ideje ezért

a terveket összegyûjteni, illetve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõségeket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.
– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkormányzatok?
– Augusztus végével indulnak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innovációs, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világításrendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala megyében ezek 40-45%-os intenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energetikai fejlesztései lesznek támogathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Magánszemélyként gondolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?
– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályázati lehetõségek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõzetes felméréseket elvégezni,
felkeresni
szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõkészítésében.
– Milyen tanáccsal szolgálnak az õszi idõszakra?
– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, annak kevés idõ áll rendelkezésre minden szükséges dokumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült

Fücsök Nikoletta
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (telefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának
területével is, mivel munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.

