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Helyben vagyunk!
„Kizárt, hogy jövő héten válság legyen. Már betelt a naptáram” – mond-
ta állítólag egyszer Henry Kissinger. Ismerve a hazai kis- és közepes 
vállalkozások érdekérvényesítő erejét és alkupozícióját a volt amerikai 
külügyminiszteréhez képest, nem nehéz belátnunk: aligha van olyan 
cég ma a magyar piacon, amelyik az elmúlt bő egy évben könnyedén 
fittyet hányhatna a világgazdasági folyamatok alakulására.

Vannak ugyanakkor olyanok, akik elsősorban a lehetőséget látják és 
a kiutat keresik a nehéz időkben is. Előremenekülnek, átalakítják ko-
rábbi üzleti működésüket, és tovább építenek, mert arra gondolnak, 
hogy a válságnak előbb-utóbb úgyis vége lesz. És amikor majd vé-
ge lesz, amikor ismét jön a fellendülés, akkor megerősödve állhatnak 
helyt ismét a piacon. Hogy is mondta az Apple és a Pixar Filmstúdió 
legendás főnöke, az amerikai Szilícium-völgy egyik legismertebb vál-
lalkozója, Steve Jobs? „A válság alatt inkább a vállalatba 
fektetünk. Nem fogunk elbocsátani senkit, mivel ko-
rábban rengeteg energiánkba tellett, hogy felve-
gyük őket.” 

Persze ez nem mindig olyan egysze-
rű, mert ehhez – vagyis a válságban 
is  a fejlesztéshez – pénz kell, ám 
Murphy óta tudjuk jól, hogy a bank csak annak ad hitelt, aki tudja iga-
zolni, hogy nincsen rá szüksége. Ebben a helyzetben váltak és válnak 
egyre fontosabbá azok az európai uniós pályázatok, amelyek a kis- 
és közepes vállalkozások fejlesztéseit segítik, a kutatás-fejlesztést, az 
innovációt erősítik, és hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez is. 
Az elmúlt 2 évben 700 milliárd forint értékű beruházás valósult meg 
az országban, csak az uniós gazdaságfejlesztési támogatásoknak kö-
szönhetően. Ráadásul a sikerrel pályázók 80 százaléka mikro-, kis- és 
közepes vállalkozás volt – vagyis ezek a pályázatok nem valósulnának 
meg előrelépni és fejleszteni akaró vállalkozók nélkül.

Van egy bölcs mondás, amely szerint ha egy sikeres üzletmenetet 
látsz, mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! 
Mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy egyre több olyan vállalkozás 
van szerte az országban, amely él az uniós pályázatok kínálta lehető-
ségekkel, és lép egy merészet. Egyre több a sikeres példa, egyre több 
a sikeres üzletmenet. Itt. Helyben.

Olcsó vállalkozói hitelre vágyik?
Ismerje meg az Uniós Vállalkozói Hiteleket.

Kedvezô kamatozású, uniós forrásból támogatott hitelek 
az Ön vállalkozására szabva. Éljen a lehetôséggel!

Új Magyarország Mikrohitel
Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel
Új Magyarország Forgóeszközhitel

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ:
www.uvhitelek.hu
06 40 638-638 
(helyi tarifával hívható kék szám)
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Mintha egy természetfilmből lépett volna ki az a ta-

risznyarák, mely a RÁK Antenna Gyártó Kft. emblé-

maállata. Jóllehet a cég nem erről az ollós ízeltlábú-

ról kapta a nevét. A magyarázatot a Rajnai Árpád és 

a Komló szavak adják, a kezdőbetűket összeolvas-

va a RÁK szót kapjuk. 

A sajátos – és napjainkra márkajelnek számító – véd-

jegyet így szerző cég alapítása, az eredeti, szerény 

körülményeket magáénak tudó vállalkozás létrejöt-

te 1968-ra datálódik. Azóta immár negyvenkét év telt 

el: napjainkban a RÁK Anten-

na Gyártó Kft. 4925 négyzet-

méternyi területen hatvanhét 

fővel dolgozik, tavalyelőtti ár-

bevétele pedig meghaladta 

a 630 millió forintot. Az egy-

kori fő tevékenység, az au-

tórádióantenna-gyártás mel-

lett a műanyag alkatrészek 

tömeggyártása, azon belül 

fröccsöntése, festése és lak-

kozása adja a fő profilt. – Im-

már tizennyolc éve vagyunk 

megszakítás nélkül a Ma-

gyar Suzuki Zrt. közvetlen beszállítója – közölte Raj-

nai Norbert ügyvezető igazgató. – Termékeink meg-

találhatók a Suzuki, Opel és Porsche gépkocsikban, 

autósboltokban, valamint a szabadidősport és 

a vízi közmű területein. 1992 óta három al-

kalommal nyertük el kimagasló teljesítmé-

nyünkért a Magyar Suzuki Zrt.-nél „Az év 

beszállítója” címet. A folyamatos fejlődést, 

folyamatos fejlesztést fémjelző Kaisen-dí-

jat pedig kimagasló költségcsökkentési te-

vékenységünkért vehettük át. A már említett 

szakadatlan fejlesztés 2007-ben érte el ed-

dig csúcspontját. Ebben az időszakban mu-

tatkozott igény – a Magyar Suzuki Zrt. és 

a General Motors OPEL részéről – az íves, 

alakos alkatrészek nagysorozatú gyártására 
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Van antennájuk a fejlesztésre
és speciális festésére. Ezt tet-

te lehetővé a három éve lét-

rehozott, korszerű festőüzem, 

amelyben a legkorszerűbb né-

met technológiával működik 

a festőgépsor. A folyamatot 

tavalyelőtt tetőzte be az 500 

tonna záróerővel rendelkező 

műanyag fröccsöntő gép be-

szerzése és rendszerbe állítá-

sa. – Ezek a környezeti terhe-

lést is csökkentő, a dolgozók 

egészségvédelmét is szolgá-

ló beruházások elengedhetet-

lenek voltak cégünk további fejlődéséhez, növekedé-

séhez – mondta el az ügyvezető igazgató, aki azt is 

elárulta: az európai uniós támogatással megvalósult 

fejlesztésnek köszönhetően két év alatt 67 százalék-

kal növelték árbevételüket.

Antennát a világon először 1888-ban épített a né-

met Heinrich Hertz, aki így bizonyította az elekt-

romágneses hullámok létét. Szerkezete egyszerű, 

úgynevezett dipól antenna volt. Az azóta eltelt több 

mint százhúsz év ezen a téren is óriási fejlődést ho-

zott. Annyira, hogy manapság a világ legmagasabb 

építményei között rendre ott szerepelnek az anten-

natornyok. Így ebben a kategóriában ma is csúcs-

tartónak számít az észak-dakotai KVLY-tévétorony 

a maga közel 630 méterével. A 314 méter magas 

lakihegyi adótorony feleakkora ugyan, de 1933-as 

átadásakor nemcsak Magyarország, de az akko-

ri Európa legmagasabb fémépítményének számí-

tott. A szivar alakú vasszerkezetet 1985-ben ipari 

műemlékké nyilvánították, 2006 nyarán alaposan 

felújították és ismét üzembe helyezték. Összeha-

sonlításként egy másik adat: a párizsi Eiffel-torony 

300 méter magas, a 22 méter többletet a később a 

csúcsra szerelt tévéadó-antenna jelenti.

Kedvezményezett neve: RÁK Antenna Gyártó Kft.

Projekt összköltsége: 130,6 millió Ft

EU-támogatás: 52,3 millió Ft

Igaz Hamis

2010 és 2014 között
27 tagból áll 
az Európai Bizottság.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?



Attala, egy római úrhölgy – legalábbis 

a monda szerint – Valens császár ide-

jében a mai Attala település ókorban 

emelt, napjainkra már elenyészett vá-

rában élt. A történészek hivatottak a 

monda valóságalapjának igazolására, 

ám az kétségtelen tény: napjainkban 

egy palackozott forrásvíz neve emlé-

keztet az úrnőre és az uralkodóra. 

A Valens Attala ugyanakkor nem az em-

lített Tolna megyei községben, hanem 

a hozzá közeli Dombóváron, a Peterdi 

Kereskedelmi Kft. jóvoltából kerül mű-

anyag flaskákba. Ebben a városban ta-

lálható az a telephely, amely egyúttal vízlelőhely is. A 

saját, fúrt kút 165 méter mélységből adja a kristály-

tiszta forrásvizet. Ez a természetes, jó ízű folyadék ott 

helyben, azonnal palackokba kerül, köszönhetően egy 

tavalyelőtt megvalósított beruházásnak. Jelesül az ás-

ványvíztöltő üzem kialakításának. – Jelentős forgalom-

növekedés, valamint tágabb kereskedelmi lehetőség 

az élelmiszer-kiskereskedelem mellett – jelölte meg az 

üzem hozadékát Peterdi Péter, a kft. ügyvezető igaz-

gatója. – A beruházás előtt élelmiszer-kereskedelem-

mel foglalkoztunk, ám a külföldi láncok terjeszkedése 

egyre jobban éreztette ránk nézve kedvezőtlen hatását. 

Az ásványvíz- és üdítőital-kereskedelemben mutatko-

zott ez idő tájt az a piaci rés, ahova be lehetett törni. Az 

idő igazolta, hogy jól döntöttem, a fejlesztések megva-

lósulását követően egy év múlva megdupláztuk árbe-

vételünket. Az ásványvíztöltő üzem évente – teljes ki-

használtság esetén – mintegy 12 millió palackot képes 

produkálni. Ebből a komoly mennyiségből nemcsak a 

dél-dunántúli régióba jut, de az ország minden terüle-

tére is. Sőt, tavaly óta a határokon túlra, Szlovákiába is 

indul Valens Attala-szállítmány. A beruházás megvaló-

sulásával a vállalkozás új munkahelyeket is teremtett, 

hiszen a palackozóüzem jelenleg tizenöt főt foglalkoz-

tat. Természetesen a munkatársak képzéséről és beta-

nításáról is folyamatosan gondoskodnak.

A Peterdi Kft. ezzel azonban nem nyilvánította befeje-

zettnek a fejlesztést: a tervekben szerepel többek kö-

zött a tárolóraktár és a gépkocsipark bővítése is. Ennek 

megvalósításához a cég lehetőség szerint ismét igény-

be venne uniós pályázati lehetőségeket. Hiszen – fogal-

mazott Peterdi Péter – óriási segítség egy vállalkozás 

számára, amikor vissza nem térítendő támogatásban 

részesül.

Kedvezményezett neve: PETERDI Kereskedelmi Kft.

EU-támogatás: 4,9 millió Ft

Projekt összköltsége: 16,4 millió Ft

A római császárt 
idézi a forrásvíz

Elkészítés:

A húst vastagra szeleteljük, éles késsel zsebet vágunk a szeletekbe. Ebbe 

a nyílásba sót, borsot szórunk, jól bedörzsöljük. Az apró kockákra vágott 

hagymát a vajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a felkarikázott kol-

bászt. Ezután hozzákeverjük a zsemlemorzsát, a zöldpetrezselymet és a me-

télőhagymát is. A zsebeket ezzel a masszával töltjük meg, végeiket hústűvel 

megtűzzük, és mindkét oldalukat roston szép pirosra sütjük.

Hozzávalók:
•  1 kg felsál, 3 dkg vaj, 1 fej vöröshagyma, só, törött bors, pirospaprika, metélőhagyma, 
15 dkg lángolt kolbász, 10 dkg zsemlemorzsa, zöldpetrezselyem, olaj.

Tolnai töltött felsál
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Nemhogy a régi rómaiak, de már az ősem-

berek is ihattak – és bizonyára ittak is – ás-

ványvizet. Erről ugyan feljegyzések nin-

csenek, de az tény, hogy a csillaghegyi 

ásványvízforrás körüli hegyekben a ku-

tatók ősemberek nyomaira leltek. A kifi-

nomult ízlésű rómaiak bizonyára ugyan-

csak nem hagyták veszendőbe menni 

az ásványvizet Balfon, amikor is Marcus 

Aurelius császár errefelé vezette légió-

it a második század végén. Szintén óko-

ri feljegyzések tudósítanak a kékkúti  

Anna-forrásról, illetve a Theodora-forrásról, 

ahogyan azokat ma nevezzük. Az ásvány-

vízkedvelő Theodora egyébként császárné 

volt, Iustinianus római uralkodó felesége.  

A középkori magyarság is nagyra értékel-

te a jó ízű, jótékony hatású forrásvizet: ezt 

igazolja az 1370-ből származó Codex Dip-

lomaticus, mely Moha település határjele-

ként jelöli meg az Áldou – azaz gyógyereje 

miatt Áldott – „kuth”-at. A megszálló törö-

kök is megemlékeztek az általuk előszere-

tettel használt magyar ásványvízforrások-

ról. Evlia Cselebi 17. századi török utazó 

leírása szerint Székesfehérvárnak a török 

időkben tizenegy csorgókútja volt. Figye-

lemre méltó, hogy a tizenegy közül három 

ma is ad éltető vizet.
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A hûsítô fejlesztés
enyhítette
a munkanélküliséget is

Somogyi kolbászkák

Hozzávalók: 
•  70 dkg darált sertéshús, 2 tojás, só, bors, 1 gerezd fok-
hagyma, 2 fej vöröshagyma, 15 dkg húsos szalonna, 2 dl 
tejföl, egy citrom leve, 1-1 sárga- és fehérrépa.

Elkészítés: 

A darált sertéshúst összegyúrjuk a nyers tojásokkal, só-

val, borssal, a zúzott fokhagymával, fél fej nagyon apróra 

vágott vöröshagymával, majd ujjnyi hosszú és vastag kol-

bászkákat formálunk a masszából. Egy tűzálló tálat kibé-

lelünk vékony szalonnaszeletekkel, erre egy sor karikára 

vágott vöröshagymát teszünk, majd sorban ráfektetjük a 

kolbászkákat. Felkarikázzuk a megtisztított répákat, meg-

hintjük vele a húst, majd alufóliával lefedve, sütőben 35-40 

percig sütjük. Ekkor a fóliát levesszük róla, megöntözzük a 

tejföllel, melybe belecsavartuk a citrom levét. Visszatesz-

szük a sütőbe, és jól átsütjük.  
9

Pályázó neve: Ziehl-Abegg Motor és Ventillátorgyártó Kft.

Uniós támogatás: 129,1 millió Ft 

Projekt összköltsége: 518,6 millió Ft

Stephen Hales (1677–1761) a maga idejében afféle polihisztornak számított. A 

brit természetkutató, fiziológus, kémikus és lelkész végezte el 1726-ban az el-

ső pontos vérnyomásmérést állaton. Mindemellett megismételte Boyle angol–ír 

vegyész gázokkal kapcsolatos fizikai kísérleteit, majd egy olyan modellt készí-

tett, amely kiválóan szemléltette a bolygók mozgását. 1740-ben a szellőzte-

téssel kezdett foglalkozni, miután hírt kapott arról a tífuszjárványról, amely egy 

hosszú járatú hajón tört ki. Akkoriban a lázas betegségek okát a rossz levegő-

ben is felfedezni vélték. A Hales által feltalált ventilátornak kellett volna ezeket 

a kipárolgásokat jó levegővel kicserélnie. Gépezete ekkor még elég zajos szer-

kezet volt és jobbára kézi erővel, avagy ritkábban szélmalmos meghajtással 

működött. Ezzel együtt a találmány elnyerte a hivatalosságok tetszését, 1756-

ban intézményesítették használatát a hadihajókon és a börtönökben, illetve 

több kórházban is. Kétségtelen, hogy a ventilátor felszerelése után a kórházak-

ban és a börtönökben csökkent a halálozási arány.

Künzelsau városa Németország Baden-Württemberg tartományában, azon belül is a stuttgarti ré-

gióban található. A kisváros lélekszáma nem túl nagy, mintegy tizenötezres, ám gazdasági súlya 

az itt működő vállalkozásoknak köszönhetően jelentős. A település Eberhard Gienger személyé-

ben egy világhírességet is adott hazájának: a Gienger-szaltó máig klasszikus és kihagyhatatlan 

eleme a tornasportnak. 

Künzelsau még egy szempontból igen fontos, legalábbis egy Somogy megyei város számára: ugyan-

is partnertelepülése Marcalinak. Ennek a ténynek komoly a hozadéka gazdasági szempontból is. Ezt 

támasztja alá a város jegyzője, Bödőné Molnár Irén is. – 1994-ben a Marcali Nemzetközi Kiállítás és 

Vásár rendezvényein hat künzelsaui cég is kiállította termékeit. Köztük volt az a Ziehl-Abegg GmbH 

is, amely egy év múlva telephelyet vásárolt Marcaliban, s az első, 1200 négyzetméteres csarnokában 

70 főt foglalkoztatott. Ma ez a vállalat 500 főt alkalmaz, és üzemének alapterületét megháromszoroz-

ta. Ráadásul most még ennek is a megduplázásán és a munkáslétszám 800 főre emelésén dolgozik. 

A villanymotor-állórészek tekercselésével, ventilátorok védőrácsának gyártásával, illetve alumínium 

alkatrészek nyomásos öntésével és az öntvények megmunkálásával foglalkozó cég 2007-ben új por-

festő üzemet és raktárt épített. Az üzem- és raktárépítés mellett megtörtént az öntödei kapacitás bő-

vítése is: ezekhez a beruházásokhoz a marcali leányvállalat európai uniós pályázati támogatást vett 

igénybe. – Az öntödei befogadóképességet és a rácsgyártás fejlesztését a megnövekedett vevői igé-

nyek miatt hajtottuk végre – adott ismertetést Szijártó Ferenc ügyvezető igazgató. – Építettünk egy 

2000 négyzetméteres csarnokot, melyben 1000 négyzetméteren helyet kapott egy korszerű, környe-

zetbarát felület-előkészítő és elektrosztatikus porfestő berendezés. A csarnok másik felében kész-

áru-raktárat alakítottunk ki, a szükséges polcrendszerrel és raktári berendezéssekkel. Az öntödébe 

egy új öntőgépet telepítettünk a hozzá tartozó kiszolgáló berendezésekkel együtt. Mindennek kö-

szönhetően a Ziehl-Abegg Motor és Ventilátorgyártó Kft. a rácsgyártásban magasabb feldolgozott-

sági fokú terméket képes előállítani, az öntödében pedig a nagy teljesítményű öntőgép segítségével 

lényegesen bővült a termékkör. S nem utolsó szempont az sem, hogy a beruházás keretében a vál-

lalat húsz újabb munkahelyet is teremtett.
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Fél évszázada
fûrészelik a fát

Pályázó neve: Csurgói Faipari Kft.

EU-támogatás: 199,7 millió Ft

Projekt összköltsége: 499,2 millió Ft

A Dráván már híd emelkedhetne, ha az évi 300 

ezer négyzetméternyi parkettagyártás és 600 

ezer négyzetméternyi fedőréteggyártás adta fe-

lületet a városhoz közeli folyó fölé helyeznénk. 

A teljesítmény jelentős, és akár erre is képes a 

Csurgói Faipari Kft. 

Nem véletlenül, hiszen a Somogy megyei cég Ma-

gyarország egyik legjelentősebb fűrészüzeme és 

parkettagyára. Jelenlegi telephelye több mint fél 

évszázada ad otthont a magas színvonalú fafel-

dolgozásnak. – Egy kis gyárból nőtte ki magát a 

mára korszerűen felszerelt, 130 dolgozót foglal-

koztató üzemünk – adott tájékoztatást Keszeri-

cze Jenő ügyvezető igazgató. A cég első embere 

– képzettségét tekintve faipari mérnök – kereken 

huszonöt esztendeje kezdte a szakmát a kft. jog-

elődjénél. Végigjárta a ranglétrát, volt technológus, 

üzemvezető, termelési csoportvezető, főmérnök. 

Tavaly óta pedig a társaság ügyvezetője. A társa-

ság főmérnökeként, annak megalakulásától kez-

dődően valamennyi fejlesztés tervezésében részt 

vett, irányította a megvalósítást. – Alaptevékeny-

ségünk nem más, mint fűrészipari termékek gyár-

tása, kereskedelme – folytatta az igazgató. – Az itt 

megtermelt alapanyagra épül a különböző típusú 

– csaphornyos, lamella és kétrétegű – parkettafé-

leségek, valamint a többrétegű parketták előállí-

tásához szükséges „alkatrészek”, így a fedőréteg 

lamella gyártása és kereskedelme. Az alapítás óta 

gyakorlatilag folyamatos fejlesztés zajlik az üzem-

ben. Az egyik legfontosabb állomást a 2007 jú-

liusa és 2008 decembere között európai uniós 

pályázati segítséggel végrehajtott beruházás je-

lentette. A fejlesztési elképzelés egyik elemeként 

a gyártókapacitás maximális kihasználása érde-

kében a szárítási teljesítőképesség két számító-

gép-vezérlésű szárítókamrával bővült. Másrészt 

megvalósult a telephelyen képződő összes ned-

ves, illetve száraz fűrészpor környezetkímélő ösz-

szegyűjtése és tárolása egy központi portároló si-

lóban. Ezzel még nincs vége a történetnek, hiszen 

a cég korszerű, a kör-

nyezetvédelmi határér-

tékeket teljesíteni tudó 

meleg vizes kazánokat 

telepített az elavultak 

helyére: gyakorlatilag 

átalakította teljes hő-

energia-rendszerét.

A parketta nem más, mint egy- vagy többrétegű tömörfából készült padlóburkoló. Ha egy rétegből 

áll, akkor teljes vastagságában tömörfa. Ha pedig több rétegből, akkor a járóréteget legalább 2,5 

milliméter vastag tömörfából kell készíteni. Történetének kezdetét az ókor jelenti, ekkor az emberek 

már ismerték a padlót. Az alapanyagot adó fák között nem volt ritka a drága fajta sem, de a leggya-

koribbnak a tölgy, a juhar, az éger és a kőris számított. Maga a parketta szó francia eredetű, eleinte 

kis parkot jelentett, majd később a fogadótermek beburkolt részét. Idővel Oroszország vált a mű-

vészi parketta hazájává, köszönhetően az ősi és széleskörűen űzött fafaragásnak. Az európai par-

ketta a XVII. században gyakorta hasonlított szőnyegre vagy mozaikra: szeszélyes díszek kerültek 

a különböző árnyalatú, kézzel készített falemezekre. Oroszországban ezt a stílust Nagy Péter ho-

nosította meg, a cár Nyugatról, különösen német területről hozott új ötleteket. A legkiválóbb mes-
tereket vezényelte át Moszkvából az új főváros, Szentpétervár megépítésére: ezért láthatók mai is 
Európa-szerte a legszebb parketták a Néva-parti város patinás épületeiben.
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Elkészítés: 

A hússzeleteket sózzuk, borsozzuk, és olajban hirtelen pirosra sütjük. A zsírjából kiszedjük és félretesszük. A visszama-

radt zsírban megfuttatunk 1 kanál paradicsompürét, beletesszük a zúzott fokhagymát, a lisztet és a bort. Így felforraljuk, 

fűszerezzük, ráöntjük a hússzeletekre, és a pirospaprikával megszórva puhára pároljuk. A fejtett babot egy kevés sós 

vízben majdnem puhára főzzük. A császárhúst apróra kockázzuk, kevés olajban megsütjük, majd hozzáadjuk a babot 

és a szeletekre vágott zöldpaprikát. Megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a paradicsompüré másik felét, zsírjára pá-

roljuk, végül megszórjuk a finomra vágott zöldpetrezselyemmel. Összekeverjük a hússal, és forrón tálaljuk.

Hozzávalók: 
•  8 szelet sertéshús (kicsontozott karaj vagy comb), 1 dl olaj, 2 kanál paradicsompüré, 
1 kiskanál liszt, 1 gerezd fokhagyma, majoránna, 1 dl bor, só, bors, kakukkfű, 25 dkg zöld-
paprika, 20 dkg fejtett bab, 10 dkg császárhús, 1 fej vöröshagyma, 1 dkg pirospaprika, 
1 csomó zöldpetrezselyem. 

Csurgói sertésszelet



Igaz Hamis

Az Európai Unió nem ad támogatást 
kerékpárutas fejlesztésekre.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?

Oldtimerek, tehát régi autók ismert gyűjtője Loschán 

Ferenc, aki azonban legalább ennyire híve az új tech-

nikának és technológiának is. Ez az elkötelezettség 

saját cégének történetében és mindennapi gyakorla-

tában is megmutatkozik. 

Az olaszi székhelyű, főtevékenységként fémmegmunká-

lással foglalkozó Loschán Kft. ugyanis az elmúlt években 

jelentős fejlesztéseket hajtott végre. – Termékeinket te-

kintve Magyarországon piacvezetők vagyunk, s nemcsak 

hazai, hanem külföldi megrendelőink is vannak – mond-

ta el Loschán Ferenc ügyvezető igazgató, akitől azt is 

megtudtuk, hogy Olaszon, a helyi mezőgazdasági rész-

vénytársaságon kívül csak saját cégcsoportja ad jelentős 

számú munkalehetőséget a környékbelieknek. Sőt, fűz-

te hozzá, a 2007–2008-as fejlesztés egyrészt még bizto-

sabbá tette a kft. dolgozóinak munkahelyét, másrészt új 

dolgozókat is vehettek fel. A fejlesztés közvetlen előzmé-

nyeként a vállalat saját erőből új üzemcsarnokot épített a 

meglévő telephelyén. Az elnyert uniós forrás révén pedig 

két új gép – AMADA CNC lézerkivágó, valamint AMADA 

CNC élhajlító gép – került a csarnokba. – Ezekkel a be-

rendezésekkel vált lehetővé termékskálánk szélesítése, 

új termékek piacra vitele, fajlagos üzemeltetési költsége-

ink csökkentése: mindezen túl sokkal precízebb, ponto-

sabb a gyártás – magyarázta a beszerzésnek köszönhe-

tő előnyöket Loschán Ferenc. – A gépek a korábbiaknál 

precízebbek, energiahatékonyabbak és környezetkímé-

lőbbek, így természetesen cégünk versenyképességét is 

növelik. A gépvásárlás mellett az információs technoló-

giában is előrelépés történt olyan szoftverek legfrissebb 

változatainak beszerzésével, melyek a gépek üzemelte-

téséhez és maximális kihasználtságához, a gyártandó 

termékek tervezéséhez szükségesek.

Erôsítô injekciót
jelentett a fejlesztés
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Igaz Hamis
Az Európai Unió soros elnöki posztján félévente váltják egymást a tagállamok külügyminiszterei.

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?

Pályázó neve: Loschán Ipari és Kereskedelmi Kft.

EU-támogatás: 63,8 millió Ft

Projekt összköltsége: 162 millió Ft

Egy vállalkozás sikeres mivoltát többek között ár-

bevételének kedvező alakulása is jelzi. Az 1993-ban 

alakult Fastron Hungaria Kft. 2005-ben 2,8 milliárd, 

2006-ban megközelítőleg 4 milliárd forint árbevételt 

mondhatott magáénak. Tavalyelőtt ez az érték már 

4,7 milliárd forintot tett ki. 

Ez a jelentős, 2005 és 2007 között 70 százalékot elérő 

növekedés annak köszönhető, hogy a három gyáregy-

ségből álló tolnai vállalat az elmúlt fél évtizedben több 

új projektben kapott és kap szerepet. Mayer Károly, a 

Fastron Hungaria ügyvezető igazgatója szerint az sem 

kétséges, hogy a további lehetőségek is a fejlődés irá-

nyába mutatnak. Ehhez a megnyugtató helyzethez 

azonban szükség volt arra a korszerűsítésre és bőví-

tésre, aminek egyik erős gerincét a 2007–2008-ban le-

vezényelt beruházás jelentette a cégénél. Azért éppen 

a gerincét, mert ezt megelőzően, illetve ezután is zaj-

lottak és zajlanak azok a fejlesztések, melyek fogaske-

rekek módjára csatlakoznak egymáshoz. Mindeneset-

re ebben az időszakban, tehát úgy négy esztendeje, a 

meglévő kapacitás már nem fedte le maradéktalanul 

a megnövekedett igényeket, a berendezések leterhelt-

sége a végső határához közelített. Az új fejlesztések 

több helyet is igényeltek. A tulajdonosi döntés értel-

mében a mechanika gyáregységben a cég három nagy 

beruházási folyamatot indított útjára. – Először 2006 

végén építettünk egy 1800 négyzetméter alapterületű 

csarnokot, majd 2007-ben és 2008-ban gépek, beren-

dezések korszerűsítését és bővítését hajtottuk végre, 

több lépcsőben. Tavalyelőtt pedig további 300 négy-

zetméter alapterülettel bővítettük a szerelőcsarnokot 

és kialakítottunk egy új, 900 négyzetméter alapterüle-

tű raktárépületet – sorolta Mayer Károly, hozzátéve: a 

hegesztőcsarnokban létrehoztak egy modern füst- és 

porelszívó rendszert, mely nemcsak, hogy megfelel a 

különleges igényeknek, de a munkabiztonságot és a 

környezetvédelmet egyaránt szolgálja.

Több hullámban
épült ki a korszerû géppark

Kedvezményezett neve: FASTRON Hungária Elektronikai és 

Finommechanikai Kft.

EU-támogatás: 58,8 millió Ft

Projekt összköltsége: 196 millió Ft
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Afrika annyira egzotikus hely, hogy 

talán nincs is ember, aki ne szeret-

ne legalább egyszer eljutni a fekete kontinensre. Ad-

dig, amíg a pénz összegyűlik a nagy kalandra, érde-

mes ellátogatni a Balaton-partjára, egy Afrikáról szóló 

érdekes kiállításra. Az Afrika Múzeum Gróf Somssich 

Pongrácz és Soltész István egyedülálló magángyűjteményét mutatja be egész évben a téma iránt érdeklődők-

nek, és az arra járó kíváncsi turistáknak. A számtalan kapitális trófeát felvonultató kiállításban kultikus szobrok, 

eredeti használati tárgyak és Közép-Afrika teljes élővilágát bemutató fotók és illusztrációk is helyet kaptak.
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www.est .hu

BALATONLELLE, KOssuTH L. u. 2.

NyiTVA: H–P: 9–16h

 Kiállítás

 Fesztivál

 zene

Afrika Múzeum 

Március 20-a a frankofónia világnapja. A programkínálat még 

a legínyencebbeket is kielégíti. Stéphanie Blanchoud san-

zonkoncertje pont ez a kategória, nála jobb rendezvényin-

dítót nem is találhattak volna a szervezők. (Március 14., 21h: 

Trafik.) A koncerteken kívül (Tram des Balkans, Ceux Qui 

Marchent Debout) lesz utcaszínházi előadás, petanque-ver-

seny, gasztronómiai est és frankofon filméjszaka is, ami több 

éve hatalmas sikerrel megy az Uránia moziban. A Frankofon 

Hét az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 programja.

Frankofon Hét

Stéphanie Blanchoud

PéCsEN, TöBB HELyszíNEN

MÁRCius 14–27.

A jazz szerelmesei olyan koncentráltan és akkora 

dózisban kapják március közepén zeneadagjukat, 

hogy kóvályogva fognak bolyongani a tavaszt váró 

pécsi éjszakában.

A IV. Nemzetközi Jazz Hétvége keretében három 

estén keresztül két-két zenekar áll színpadra, köztük 

Rhoda Scott bluesnagyi 

és zenekara, az izlandi 

Mezzoforte, és a latin-jaz-

zel házaló Matt Bianco. 

Rajtuk kívül természe-

tesen magyar együtte- 

sek is élvezhe-

tők a három nap 

során: a Szakcsi családból álló Szakcsi Genera-

tion, a swing jazz fiatal képviselője a Jazz Steps 

Band, kiegészülve Leroy Jones amerikai trombi-

tavirtuózzal, és a mindenki kedvencének számító 

Harcsa Veronika Quar-

tet is bűvölni fog ezen 

a monstre zenei orgián. 

A rendezvény az Euró-

pa Kulturális Fővárosa – 

Pécs 2010 programja.

IV. Nemzetközi Jazz Hétvége

 www.pecsitavaszifesztival.hu
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PéCs, PTE ÁOK AuLA

MÁRCius 18–20.
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Melyik válasz a helyes?

1. Melyik országban nem az euró a hivatalos pénz?

A. A Vatikánban.
B. Svájcban.
C. Monacóban.

2. Milyen nemzetiségű az Európai Bizottság újraválasztott elnöke?

A. Portugál.
B. Spanyol.
C. Olasz.

3. Melyik „tárcát” kapta Magyarország a 2010–2014-es időszakban az Európai Bizottságban?

A. Az adó- és vámügyeket.
B. A regionális politikát.
C. A foglalkoztatási és szociális ügyeket.

4. Mit jelöl az EU2020?

A. Az Európai Unió központi ügyfélszolgálati telefonszámát.
B. Az Európai Unió 2020-ig érvényes vízkezelési programját.
C. Az Európai Unió 2020-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiáját.

5. Minek a rövidítése a COREPER?

A. A tagállamok állandó brüsszeli képviselőinek bizottságát nevezik így.
B. Az EU által preferált egyetemi utóvizsgarendszer nevének rövidítése.
C. A francia „együttesen jobbá tenni” kifejezés rövidítése – az uniós intézményeknél bevett köszö-

nési forma.

6. Támogatja-e az Európai Unió a gyógyfürdőfejlesztéseket?

A. Nem, mert uniós szinten környezetszennyezésnek tartják a termálvíz kitermelését a védett 
vízbázisrétegtekből.

B. Igen, uniós forrásból fejlesztik mostanság többek között a zalakarosi, a hajdúszoboszlói és a 
büki gyógyfürdőt is.

C. Nem, mert a gyógyfürdőfejlesztések az egészségügyhöz kapcsolódnak, az egészségügy fej-
lesztése pedig tagállami szintű feladat.

7.  Léteznek-e visszatérítendő uniós támogatások, vagyis olyan források, amiket idővel vissza kell 
fizetni?

A. Igen, de az uniós forrásoknál visszafizetési kötelezettségről csak a pénzek szabálytalan felhasz-
nálásánál beszélhetünk.

B. Nem, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében csak vissza nem térítendő uniós támoga-
tásokat lehet igényelni.

C. Igen, a vállalkozások fejlesztéseit uniós hitelprogramok, garanciaprogramok és hamarosan 
kockázatitőke-program is segítik.
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Ghymes
A Ghymes három rendhagyó koncerttel tiszteleg az 

1848-as forradalom és szabadságharc előtt. Győr, 

Budapest, Debrecen a helyszínek. Talpra magyar, hí 

a haza! A zenekar nem szorul bemutatásra, méltatás-

ra, lózungokra meg pláne nem. A Szarka testvérek 

elhozták nekünk a tiszta forrást, a nép zenéjét, avagy 

népünk zenéjét, melyet csak mi értünk, majdnem tö-

kéletesen. A népzene maga a szabadság és maga a 

forradalom. Erő. Arra a kukacoskodó kérdésre pedig, 

hogy miért épp egy Ghymes-koncerttel érdemes főt 

hajtani ’48 előtt, álljanak itt válaszul Szarka Tamás 

szavai: „Azt hisszük, a szabadság messze van, ma-

gasan repül a bizonytalanság, a veszély, az ígérgetés 

drága világában, ahol nagy a sírás és nagy a nevetés. 

Milyen öregek is vagyunk, ha elfelejtettük már, hogy 

vele születtünk, csak óvatosságból előreküldtük. Ő a 

holnap, és szerelmes belénk.”

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNAMÁRCIUS 14., 20h
3900–12 500 Ft

 Zene, folk/world music

 Fesztivál

 www.ghymes.hu

 www.ujszinhaz.hu

1981-es megalapítása óta ez Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja, de világviszony-

latban is jelentősnek számít, az utazási irodák már hónapokkal előre megkapják a tervezett 

műsorfüzetet. Március utolsó két hetében a magyar főváros 50-60 helyszínén mintegy 200 

esemény várja nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turistákat is. A fesztivál kínálatában a ko-

moly- és könnyűzenei koncertek mellett helyet kapnak színházi előadások, fi lmvetítések, sza-

badtéri programok és más, fesztivál jellegű események is.

Budapesti Tavaszi Fesztivál

A Nobel-díjas amerikai író, John Steinbeck örökbecsű re-

gényét Spiró György, a kortárs magyar irodalom egyik leg-

izgalmasabb alakja alkalmazta színpadra az Új Színház 

társulata számára. Igaz, a magyar nézők Káin és Ábel tör-

ténetének modern példázatát inkább Elia Kazan 1955-ben 

készült Oscar-, Golden Globe- és cannes-i nagydíjjal jutal-

mazott fi lmje alapján ismerhetik, amelynek főszerepét a fi a-

talon elhunyt mozilegenda, James Dean alakította. A fon-

tosabb szerepekben Huszár Zsolt, Száraz Dénes, Nemes 

Wanda és Gáspár Sándor látható.

 www.btf.hu

Édentôl keletre
 Színház

ÚJ SZÍNHÁZ, 

(BP. VI., PAULAY EDE U. 35.)

MÁRCIUS 5., 22., 24., 19h

MÁRCIUS 19. – ÁPRILIS 5.
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 Fesztivál

PéCs, PéCsi EsT CAFé

MÁRCius 12.

Pécs és a hiphop. Röviden így lehetne összefoglalni azt a kezde-

ményezést, ami 2009 őszén indult útjára a Pécsi Est Caféban. A 

szövetség célja, hogy lehetőséget biztosítson a lokális hiphop-

kultúra képviselőinek arra, hogy bemutassák, mennyire színes és 

színvonalas dolgokat hordoz magában a régió. Az este folyamán 

fellép MC Pita Ramos, aki az újgenerációs hazai ragga egyik jeles 

képviselője, majd a Heii Pletykaak formáció kényszeríti a közön-

séget heves bólogatásra. Az este Halott Pénz szónoklatával foly-

tatódik, majd a Punnany Massif csapata simogatja meg a hang-

falakat belülről. Az összejövetelt a veszprémi Hősök zárja, akiket 

nem kell különösebben bemutatni.

 zene

www.pecsiestcafe.hu

Made in Pécs II.

Március idusán – a Pannon Filharmonikusok fesztivál-

nyitó ünnepi hangversenyével – kezdetét veszi a Pécsi 

Tavaszi Fesztivál, a klasszikus és a kortárs művészetek 

ünnepe. A közel egy hónapos, számtalan csemegét fel-

vonultató rendezvénysorozat magában foglalja a IV. 

Nemzetközi Jazz Hétvége (március 18–20.) és a 

Budapestről ez évben Pécsre költöző Fringe 

Fesztivál (április 9–11.) fantasztikus program-

jait is. Éppen ezért a kínálatban klasszikus, 

kortárs jazz- és könnyűzenei produkciók, 

táncos, irodalmi és folkestek, ka-

mara- és kórushangversenyek, va-

lamint kiállítások szerepelnek. A 

bőséges felhozatalból kiemel-

kedik a The King’s Singers és 

Richard Bona koncertje, va-

lamint Bill T. Jones és Arnie 

Zane tánctársulatának mo-

dern táncelőadása. A ren-

dezvény az Európa Kultu-

rális Fővárosa – Pécs 2010 

programja.

Pécsi Tavaszi Fesztivál

R
ic

ha
rd

 B
on

a

PéCs, TöBB HELyszíNEN

MÁRCius 15.–ÁPRiLis 12.
 www.pecsitavaszifesztival.hu



Valamivel több, mint negyven. Gombócból is sok, ahogy mondani szo-

kás. A hazai könnyűzene füstös hangú zenegépe kábé 1967-től van 

a szakmában. Charlie története tipikus hazai történet, már ami a popber-

keket illeti. Adott egy rahedli tehetséggel megáldott srác, aki egyszerűen 

nem lehetett próféta saját hazájában. ’90-ben hazatért, hogy régi bará-

taival összehozza az évtized egyik legjobb bandáját. A Tátrai Band min-

denki kedvence volt. Hello barátom, New York, New York, A küszöbön 

túl. Charlie végre megkapta a megérdemelt státuszt. Ott állt a refl ektor-

fényben. Aztán szólópálya. Sikeres persze az is. Sőt.
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Azért az klassz dolog, hogy hazánk is részt vállalt 

az évtized egyik legjobb indusztriál metál bandájá-

nak megalakulásában. Richard Z. Kruspe NDK-s la-

kos anno ’89-ben Magyarországon át távozott az 

NSZK-ba, hogy ott jól megalakítsa a Rammsteint. 

Az egykori légierőbázisról elnevezett szakasz elekt-

ronikus, gótikus ipari metálja mára megszállta szinte 

az egész világot, tette ezt annak ellenére, hogy egy 

percre sem váltott angolra. Németül küldi el az egész 

bolygót oda, ahova való, persze mindezt kétértelmű-

en, enigmatikusan, hogy csak az értse, aki megérti  

őket. A Rammstein birodalma egyszerre bombaszti-

kus, félelmetes és kacagtatóan ironikus, a tömegek-

hez szól, ugyanakkor teljesen személyes és szemé-

lyeskedő. A teátrális, lehengerlő, oltári látványorgiával 

és perfekt koreográfi ával operáló tömeggyűlés 2010 

egyik legextrémebb show-jának ígérkezik.

 Zene, industrial

 Zene, rock/jazz/soul

 Tánc
A Román Sándor nevével fémjelzett ExperiDance tánc-

együttes lehengerlő produkciója a közelmúlt eksztati-

kus lázadását mossa össze napjaink nagy kérdőjelei-

vel. A Boldogság 69:09 1969 és 2009 Magyarországát 

választotta története színteréül. És bár mindkét kor vál-

ságok és reformok által szegélyezett, az alkotók nem 

a komplex társadalmi vagy politikai problémákra igye-

keznek refl ektálni, hanem sokkal inkább az egyéni mo-

tivációk, személyes kérdések kerülnek előtérbe, és fut-

nak végig a koreográfi a vezérfonalán. 

Boldogság 69:09

Rammstein (D)

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

MÁRCIUS 16., 20H

9900–15 900 Ft

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA

MÁRCIUS 18., 20H

3900–11 900 Ft

 www.rammstein.de

 www.charlieworld.hu

 www.mupa.hu
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Charlie

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA (BP. IX., KOMOR MARCELL U. 1.)MÁRCIUS 9–10., 19H

NFU Eszak-mao_marc.indd   18 2/18/10   2:32:45 PM

Önnek is helye van a nyertesek között!
• Sok ezer nyertes vállalkozó  • Több száz milliárd forint uniós támogatás gazdaságfejlesztésre 
• Ragadja meg a lehetôséget, és pályázzon Ön is sikerrel a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra!

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósulnak meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu
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Nemrégiben egy magá-

val ragadó kisfi lmet su-

gárzott az egyik isme-

retterjesztő csatorna, 

amiben gyerekek nagy 

igyekezettel és né-

hány nejlonzsák segít-

ségével gyűjtögették 

a békákat, hogy az apró 

kétéltűek biztonságosan 

átjussanak egy forgalmas út 

túloldalára, ahol a tavasszal sza-

porodni szoktak. Hasonló küzdelmet folytatnak 

az Őrségi Nemzeti Park munkatársai évente két-

szer is azért, hogy a máriaújfalui Hársas-tó mel-

lett élő barnavarangy-populációt megmentsék 

a kipusztulástól.

„A békák belső parancsa, hogy tavasszal minden-

áron át kell jutniuk a tó mellé, hiszen csak ott tud-

ják lerakni a petéiket, majd ősszel is működik az 

erős ösztön, hogy az erdei avarban átteleljenek. 

Nekünk pedig az a belső parancsunk, hogy meg-

mentsük őket, ha már egy forgalmas úttal kettévág-

tuk az életterüket” – mondja Németh Csaba termé-

szetvédelmi igazgatóhelyettes, hozzátéve, hogy ez 

nem tökéletes megoldás, hiszen ez sem biztosítja a 

békák szabad vándorlását. Ezért is pályáztak, hogy 

egy megbízhatóbb ökológiai átjárót alakítsanak ki 

az évszázadok óta itt élő kétéltűek számára. Az út 

mindkét oldalán terelőfalakat emelnek, hogy a bé-

kák ne tudják átugrani, és 10 darab kis csatornát 

fúrnak az út alatt, ahol a kétéltűek nyugodtan át-

juthatnak a víz mellé. Az Őrségi Nemzeti Parknak 

egyébiránt nem ez az egyetlen ilyen programja. Az ot-

tani erdőkből ma már hiányoznak a természetes víz-

állások, ezen állatfajok lételemei, emiatt jelentősen 

lecsökkent a számuk. Ezért 50 darab hálózatosan el-

helyezett, mesterséges tavacskával próbálják biztosí-

tani a szaporodási lehetőséget az alpesi tarajos gő-

téknek, a sárgahasú unkáknak és az erdei békáknak. 

Az Őrség természeti értékei között természetesen a 

védett növényvilág is szerepel, így a mostani komp-

lex élőhelyrekonstrukciós tevékenységből sem marad-

hatott ki a sajátos helyi fl óra megőrzése, bár Németh 

Csabának még számba venni sem könnyű a teendő-

ket. „A legfontosabb talán a nemzeti park legfőbb ér-

tékét jelentő gyepek eredeti állapotának visszaállítása. 

Ha a mostani bozótosból újra szép zöld gyepet vará-

zsolunk, az a védett növényfajok megmentése mellett 

kedvező hatással lesz az ott élő lepkefaunára is. En-

nek érdekében ki kell irtanunk a cserjéket, hasonló-

an az erdőkben helyenként eluralkodó fehér akáchoz, 

ennek térhódítása ugyanis veszélyezteti az Őrségben 

egyedülálló növény- és állatfajokat” – sorolta a szak-

ember, hozzátéve: szeretnék megoldani a jellegzetes 

őrségi mozaikos tájszerkezet visszaállítását is, ame-

lyet az itt ezer éve folyamatosan élő népesség gaz-

dálkodása során kialakított, s melyet ugyancsak az 

emberi tevékenység tett tönkre. A Nádasd Németfalu-

si réteken pedig a vízvisszatartás a feladatuk, hogy a 

korábbi magas természetességű láprétet újraélesszék, 

s hogy az egykori biológiai sokféleséget megközelít-

sék. A munka már elkezdődött, de még jó néhány évet 

igénybe vesz, mire a szakemberek elmondhatják: ha-

zánk legcsodásabb nemzeti parkjában minden vissza-

állt az eredeti természeti rendjébe.

ÔRZIK az

Szalafő őseredejében több mint 50 éve nem vágtak ki és 
nem ültettek fát, e fokozottan védett területen ember nem 
avatkozhat a természet dolgába. A kutatók azt fi gyelik, 
hogy milyen természetes változások mennek végbe az er-
dő növénytársulásában. Kiderült, hogy az Őrségben ismert 
valamennyi rovarfaj megtalálható az erdőben.

Pályázat címe: Komplex élőhelyrekonstrukciós tevékenység az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 

Pályázó neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

EU-támogatás: 15,9 millió Ft 

Támogatás aránya: 100%

Az Őrség településhálózatának alapja a szer. A szerek védelmi szempontból fontos helyen, dombháta-

kon létesültek, egymás közelében lévő házak csoportját jelentik. A szomszédos szereket gyalogutak kötik 

össze, az utak mellett a „gyepű”, azaz élő sövény vagy „hácsku”, vagyis vesszőből font kerítés húzódik.

Az Őrségi Nemzeti Parkot, Magyarország tizedik nem-
zeti parkját 2002. március 1-jén hozták létre az Őrségi 
Tájvédelmi Körzetből, amely magába foglalja az Őrséget, 
a Vendvidéket, a Rába folyó völgyét és a Szentgyörgy-
völgy környékét. Összesen 44 település határát öleli fel 
44 ezer hektáron.
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A helyszín Nyírbátor. Lassan őszbe for-

dul az idő, ám azokat a városlátogató-

kat, akik a történelmi múltat, a legen-

dát keresik, az olykor barátságtalan idő 

sem tántorítja el attól, hogy jókora sé-

tát tegyenek a több mint 700 éves múlt-

tal büszkélkedhető nyírségi kisvárosban. 

A mezővárosi rangot 1330-tól számítják, igaz, elve-

szítették egy időre, de 1973-ban újra városi rangot 

kapott a település. A történelmi múlt pedig kötelez. 

Ennek megfelelően fejlesztések sora zajlik évről évre, s 

olykor a városlakók csak kapkodják a fejüket a sok-sok 

változás láttán. Előfordul, hogy dohogva néznek szembe 

egy–egy akadállyal, ám az eredményt látva, minden pol-

gár büszkén meséli mi is történt a városban. – Éppen egy 

ilyen fejlesztésnek állunk a közepén a „Hit és egészség” 

pályázati program eredményeképpen, amely tulajdon-

képpen a vallási turizmus fejlesztését szolgálja. A prog-

ramban Nyírbátor és Máriapócs fogott össze, hogy a vá-

ros vallástörténeti látnivalóit egy csokorba kötve nyújtson 

életre szóló élményt az idelátogatóknak – mondta Máté 

Antal a pályázat koordinátora. 

És hogy mi minden is történik itt? Lássuk csak: megújul a 

Máriapócsi bazilika, új „ruhát” kap a nyírbátori római ka-

tolikus templom, felújítják a Várkastély belső termeit, to-

vábbá kialakítanak egy várostörténet sétányt, ahol a lá-

togatók egy kellemes séta közben szerezhetnek sok-sok 

ismeretet a városról és annak történelméről. A fáradt uta-

zónak kellemes, pihentető élményben lehet része a fel-

újított fürdőben is. Sok minden megszépül tehát, ám az 

egyik legnagyobb attrakció mégis csak a Panoptikum 

lesz, amelynek szobáiban megjelennek a településhez 

kötődő történelmi személyek és események. Láthatjuk 

majd, hogyan küzd a Báthoryak őse a sárkánnyal, és akár 

azt is, hogyan fogják perbe Bárthory Erzsébetet. S hogy, 

mit remélnek ettől a nyírbátoriak? Sok-sok látogatót, fel-

lendülő turizmust, növekvő gazdaságot.
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A máriapócsi kegyhely kialakulásában jelentős szerepe volt a könnyezés csodájának, amely miatt a valamikori fatemp-

lom helyén később bazilikát építettek. Az eredeti Mária-képet Pap István vándorfestő készítette, megrendelésre és 

mindösszesen 6 forintért. A csoda 1696-ban kezdődött, amikor is a szentliturgia közben az egyik pócsi gazda meg-

riadva látta, hogy az ikonosztáz istenszülő képén Mária szeméből könnyek folynak. Az emberek másnap tömegesen 

vonultak a templomba és a templom elé a csoda tiszteletére. Az ismételt könnyezés 1715-ben volt, és a legutolsó 1905 

decemberében. A képet Eleonóra császárné kérésére Bécsbe vitték, ma is ott áll a Stephansdom jobboldali első oltá-

rán. Az elvitt eredeti kép helyett egy kassai mester készített másolatot a pócsi templom baloldali oltárára.

A könnyezés csodája

Panoptikum 
– nem csak London kiváltsága

Pályázat címe: Hit és Egészség – Máriapócs és Nyírbátor 

összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért 

Pályázó neve: Nyírbátor Város Önkormányzata 

EU-támogatás: 2 milliárd 377,3 millió Ft 

Támogatás aránya: 70%
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A régmúlt időkben még szinte tökéletes szim-

biózisban élt az ember a természettel, aztán 

ahogy a civilizációs folyamat felgyorsult, úgy 

távolodtak őseink az egykori életmódjuktól. 

A parkok, ligetek, füvészkertek legalább a termé-

szet közeli élet illúzióját nyújtják a modern ember 

számára, ezért ezeket a különleges értékű kerte-

ket nagy műgonddal kell védenünk a gyerekeink, unokáink számára. Az európai uniós támogatásnak 

köszönhetően ilyen, megújító munkába fognak hamarosan a Zirci Arborétumban, amely a Bakony 

hegység turisztikai szempontból egyik legvonzóbb részén található természeti érték. Az 1700-as évek 

második felében angol kerti stílusban kialakított, és a múlt század közepe óta védett arborétumot a 

folyamatos fenntartó munka ellenére kissé megtépázta az idő – mondja Selyem Anikó, a Balaton-fel-

vidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakreferense, hiszen a kert egészét érintő, átfogó rekonstrukcióra 

nem volt mód mostanáig. Egyik látványos feladatunk az arborétumi tó rehabilitációja, vízminőségének 

javítása. A célunk olyan vizes élőhely létrehozása, mely kedvezőbb körülményeket biztosíthatna az ott 

élő halak és kétéltűek számára, és esetenként mentésre is használható.  Jelentős vastagságú iszap-

réteg gyűlt fel a tó alján, ennek eltávolítása, valamint a szabályozható vízkezelés kialakítása a célunk. 

Átépítjük a zsilipet, új tápcsatornán keresztül a Cuha-pataktól érkező vízzel folyamatosan frissül majd 

a tó. A tó partfalát javítjuk, egyik oldalán pedig elbontjuk, hogy rézsűs természetközeli partszakaszt 

alakítsunk ki növények betelepítésével, bemutatva a vízparti vegetáció sokszínűségét. Az arborétum 

növényeinek védelme érdekében pedig megtörtént az öreg fák műszeres vizsgálata, így pontos képük 

van arról, hol szükséges vágás és pótlás. A 2010-ben kezdődő szépítő munka kezdetét már nagyon 

várják a szakemberek, hiszen tudják, hiába a kétszáz éves múlt, ha a páratlan természeti értékek meg-

őrzésében az utolsó előtti pillanatokban vagyunk.               
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Régmúlt idôk
parkja éled újra Zircen

Pályázat címe: Zirc, Arborétum rekonstrukciója 

Pályázó neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

EU-támogatás: 5,4 millió Ft 

Támogatás aránya: 100%

A Bakony hegység középpontjában talál-
ható a több mint 800 éves múltra visszate-
kintő Zirc. A város nevezetességei az eu-
rópai hírű apátsági épületegyüttes a ciszter 
bazilikával, a nemzetközi elismertségű Re-
guly Antal Műemlék Könyvtár és a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum mely hazánk 
egyetlen vidéki természettudományi szak-
múzeuma. 

A közel 20 hektáros arborétum egyik ne-
vezetessége a 400 éves kocsányos tölgy, 
egyetlen túlélője az arborétum telepíté-
se előtti idők e tájon honos őserdejének. 
A parkban ajánlott útvonal mellett megis-
merhető mintegy száz különleges faegyed, 
köztük a 170 éves jurányi hárs és a gumi-
szerű kéreggel büszkélkedő Amúr menti 
parásfa is.
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„Ne menj oda, ne nyúlj hozzá, ne piszkáld!” Ó, de 

hányszor halotta ezt minden gyermek, iskolás, amikor 

az elmúlt évtizedekben bemerészkedett a múzeumok 

izgalmas, de sajátosan érinthetetlen, s ezért kissé 

porosan unalmas világába. Ahol ugrásra kész, mo-

gorva teremőrök igyekeztek mindenkit távol tartani 

attól, hogy behatóbban is megismerkedhessen a tör-

ténelem s az emberi alkotások nagyszerű tárgyaival, 

emlékeivel. S majd’ mindenütt azt vizslatták, ki meri 

megtörni a múltnak járó áhítat kötelező csendjét.

Nos, ha a teremőröket nem is, de a fenti régi-

módi múzeumi szemléletet száműzik az egri 

Kepes György Vizuális Központban, ahol az 

új programokkal egyfajta kicsinyített csodák 

palotáját készülnek megvalósítani. 

– Nem szeretnénk néma, báván nézelődő 

gyereket látni, igenis kérdezzenek, ne hagy-

janak nyugtot nekünk, legyenek aktívak – fogalmaz Pa-

taki Zsuszanna igazgató. Több évtizedes tapasztalatai 

alapján pontosan tudja, mi kell a nyitott, interaktív ház 

elvét szem előtt tartó bemutatóhely létrehozásához és 

ahhoz, hogy az valóban képes legyen felcsigázni a lá-

togatók érdeklődését. Az egri belvárosból tízperces 

sétával elérhető festői Vitkovics-házban helyet kapott 

Kepes-gyűjtemény tehát új, virtuális kiállítóterek kialakí-

tásával s a múzeumpedagógiai foglalkoztató tereivel vár-

ja a majd a gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket. De 

nemcsak a tér vagy az interaktív, érintőképernyős meg-

jelenítők és a számítógépes modellezések, illetve a va-

lós kísérletek varázsolhatják majd el az ifjabb korosztályt 

is, hanem az e célt szolgáló foglakozások és gyakorlati 

múzeumpedagógiai programok is. A tudomány és a mű-

vészet összekapcsolását pályája központi elemévé tevő 

névadó emléke előtt pedig épp ezzel tisztelegnek a leg-

méltóbb módon.

Töltött gomba 
egri mártással 
Hozzávalók:

60 dkg csiperkegomba, 1/2 citrom, 20 dkg sült libamáj, 8 dkg besamel, 8 dkg • vaj, őrölt szerecsendió, őrölt szurokfű, 

őrölt fehérbors, só, 1 dl konyak, 4 adag vörösboros mártás, liszt, tojás és zsemlemorzsa a panírozáshoz

A gombafejeket megtisztítjuk, megmossuk, majd citromos, sós vízben 5 percig főzzük őket. Fogunk egy 

tálat, beletesszük a libamájat, a besamelt, a vajat és a fűszereket, majd az egészet összekeverjük, végül a 

konyakot is hozzáöntjük. A gombafejekbe ezt a pürét tesszük, majd bepanírozzuk, és olajban kisütjük. Ha-

sábburgonyával kínáljuk, és egy külön csészében egri vörösbormártást tálalunk hozzá.

Pályázat címe: A Kepes György Vizuális Központ virtuális kiállítóterének 

kialakítása, a múzeumpedagógiai foglalkoztató terek átalakítása, 

fejlesztése a múzeumpedagógiai programok korszerûsítése

Pályázó neve: Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató 

Nonprofi t Kiemelkedôen Közhasznú Kft.

EU-támogatás: 21 millió Ft

Támogatás aránya: 100%

Megtapasztalható 
látványcsodák
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Egy a tizenháromhoz. Majdnem ekkora a fejlettségbeli különbség a 27 tagú 

Európai Unió legszegényebb régiója, a bulgáriai Severozapaden és az EU 

leggazdagabb régiója, Belső-London között – derült ki a napokban közzé-

tett uniós statisztikákból. Előbbinél az egy főre jutó GDP az uniós átlag 26, 

utóbbinál pedig 334 százaléka. A második leggazdagabb régió Luxemburg, 

a harmadik pedig Brüsszel. A leggazdagabbak között sajnos magyar régió 

nincs, az új tagállamok közül a legjobban Prága áll: a cseh főváros az egész 

EU ötödik(!) leggazdagabb régiója, megelőzve például Párizst és környékét, 

valamint Stockholmot és Bécset is. És hogy hol tartunk mi, magyarok? Leg-

inkább a 271 régiót tartalmazó lista túlfelén. Az egész EU 20 legszegényebb 

régiója között sajnos négy magyar is van: az Észak-alföldi régió a 12., az Észak-magyarországi a 13., a Dél-alföldi a 17., 

a Dél-dunántúli pedig a 20. legszegényebb régió, legalábbis az egy főre jutó GDP alapján a 27 tagú Európai Unióban. 

Az Észak-alföldi régió mutatója az uniós átlagnak mindössze 39 százaléka. A legjobban idehaza Közép-Magyarország 

áll: ott az egy főre jutó GDP egy hajszállal meghaladja az uniós átlagot. Öröm az ürömben, hogy az uniós források leg-

nagyobb részét éppen a legszegényebb régiók kapják – és ez minden bizonnyal így marad a 2013 utáni uniós költség-

vetési időszakban is. Forrás tehát lesz a felzárkózásra, a többi pedig alapvetően már a pályázók dolga…

Helyben vagyunk 
az interneten is
A Helyben Vagyunk magazinban megjelent, a sikeres uniós pályázatokat bemutató cikkekre alapozva indul egy új, köz-

életi, közösségi és közösségépítő internetes portál az NFÜ támogatásával, a www.helyben-vagyunk.hu internetes 

címen március elején. A portál cél-

ja az, hogy részben a megvalósuló 

uniós fejlesztésekhez kapcsolódva, 

részben pedig azoktól függetlenül is 

teret engedjen a helyi szintű párbe-

szédnek, az értelmes és építő viták-

nak, a szabad véleménynyilvánítás-

nak a közvéleményt leginkább érintő 

ügyekben. Az interaktivitás pedig ak-

kor működik igazán, és a honlap ak-

kor lesz valóban élő, ha a portál leg-

fontosabb szerzője: maga az olvasó.

Szegények,
gazdagok
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Magyarország versenyképessége elsősorban a hazai vállalkozások teljesítményének függvénye, hi-

szen ők jelentik a gazdaság tulajdonképpeni motorját. A mikro-, kis- és középvállalkozások a magyar-

országi alkalmazottak mintegy kétharmadát foglalkoztatják és a bruttó hozzáadott érték mintegy fe-

lét állítják elő – szerepük tehát igen jelentős az ország gazdaságában. Az ország modernizációját 

célzó európai uniós támogatások jelentős része e vállalkozói szféra fejlesztését szolgálja.

A Gazdaságfejlesztési operatív programban 2009 végéig 

57 pályázat jelent meg, összesen 371 milliárd forint keret-

tel. Ez az eredeti teljes forráskeret 55 százaléka, és nem 

tartalmazza a pénzügyi eszközök prioritás forrásait. 2009 

decemberére 7 és fél ezer pályázat rendelkezett pozitív 

támogatói döntéssel, a számukra megítélt támogatás ösz-

szege 250 milliárd forintot tett ki. Az eddigi kifi zetéseknek 

köszönhetően, a pénzügyi eszközökkel együtt, mintegy 

88 milliárd többletforrás jutott el a gazdaságba. A nyerte-

sek 80 százaléka mikro-, kis- és középvállalkozás volt, a 

megítélt támogatások egyötöde pedig a 33 leghátrányo-

sabb helyzetű kistérségben talált gazdára. Fontos ered-

mény, hogy minden 1000 forint pályázati támogatás to-

vábbi 1700 forint magánforrást mozgatott meg. Sőt: a 

kkv-knak szóló pályázatoknál minden 1000 forint támo-

gatás 1900 forint magánforrást mozgatott meg. A re-

gionális operatív programokból gazdaságfejlesztési tá-

mogatásban részesített vállalkozások eddig közvetlenül 

11 780 munkahely megteremtését és megtartását vállal-

ták. Míg a 2004–2006-os időszak Nemzeti Fejlesztési Ter-

vének keretében csak vissza nem térítendő európai uniós 

fejlesztési forrásokhoz juthattak a hazai vállalkozások, ad-

dig a 2007–2013-as időszak Új Magyarország Fejleszté-

si Tervének részeként visszatérítendő támogatási formák 

is segítik a fejlődésüket, beruházásaikat. A vissza-

térítendő gazdaságfejlesztési forrásokon be-

lül kiemelten fontosak az Új Magyarország 

Mikrohitelprogramok. 2009. december 31-ig 

1464 vállalkozásnak volt már érvényben lévő 

mikrohitel-szerződése, összesen 8,4 milliárd 

forint értékben. Annak érdekében, hogy még 

többen vehessék igénybe az uniós mikrohi-

telt, a program feltételei 2010 elején módo-

sultak. A pénzpiaci válság hatásainak eny-

hítését célzó intézkedéscsomag részeként 

kiemelten fontosak a kis- és középvállalko-

zóknak szóló, különböző hitelprogramok és 

garanciaprogramok.

Az Európai Unió 27 tagországa közül első-

ként Magyarországon indulhat el az európai 

uniós forrásokból fi nanszírozott, és az első-

sorban az induló vállalkozások megerősödését szol-

gáló kockázatitőke-program. Az első kockázatitőke-be-

fektetések 2010 első félévére várhatóak. 

Fókuszban a 
gazdaságfejlesztés
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EUTÉR címmel igazi „webkettes” térinformatikai alkalmazást indított el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

a közelmúltban. A korábban sikeresen debütáló ROPTÉR bázisán kifejlesztett alkalmazás segítségével, a 

http://euter.nfu.hu címen már nemcsak a regionális operatív programok, de az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv valamennyi operatív programjának nyertes pályázatai között is lehet ke-

resni. A EUTÉR valódi webkettes, interaktív alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a Google Maps térképen 

megjelenő európai uniós projektekhez képeket, videókat, honlapcímeket, bővebb leírásokat tölthessenek fel a 

projektgazdák a pályázati tájékoztató felületen keresztül. Tehát például egy-egy településre rákeresve kis iko-

nok mutatják az adott településen megvalósuló nyertes uniós projektek helyszínét, az ikonokra kattintva pedig 

az adott pályázat valamennyi fontosabb adata elérhetővé válik a virtuális térben.

28

Balassagyarmat projektjei a térképen

A Kovács Margit Múzeum projektje Szentendre belvárosának műholdas képe fölött

Uniós projektek 
a virtuális térben
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Kvíz megfejtések Játékszabály:
Minden sorban és oszlopban, minden külön jelölt 3x3-as
rácsban csak egyszer fordulhat elő minden egyjegyű pozitív szám. 

Megfejtések:

kezdő: haladó:
29
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4. oldal – igaz

27 tagból áll az Európai Bi-
zottság 2010 és 2014 kö-
zött.  Magyar tagja Andor 
László a foglalkoztatási és 
szociális ügyekért felel.

12. oldal – Hamis

A soros elnöki posztot 
ugyanis nem a külügy-
miniszterek, hanem ma-
guk a tagállamok töltik be. 
Magyarország 2011 első 
felében tölti be majd ezt a 
sok feladattal és nagy fele-
lősséggel járó posztot.

13. oldal – Hamis

A 2007–2013-as időszak-
ban, az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében 
például csaknem 26 mil-
liárd forintot költhetünk új 
kerékpárutakra ország-
szerte.
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Késztetést érzel arra, hogy rendezd soraidat. 
Nem véletlen. A továbbiakban könnyebben ha-
ladsz majd utadon, ha most átnézed, mivel ho-
gyan haladtál és hol tartasz most. Ez a számve-

tés erőt és biztonságot ad neked. Ha hó végén nem megy minden 
csettintésre, attól még nem jelenti azt, hogy nem is sikerül!

N

őt

Nagyon nyitott és tudatos leszel március má-
sodik felében. Könnyebben rájössz arra, milyen 
régi téveszméid nem hagyják, hogy normál tem-
pódban haladj az utadon. Ezeket most sokkal 

gyorsabban fogod tudni rendezni magadban. Az is előfordulhat, 
hogy megismered egy eddig nem felfedezett gyenge pontodat.

Felkavaró lehet a március vége, mert alapból 
türelmetlenebb leszel. Erre még rátesznek egy 
lapáttal a folyton változó viszonyok, események. 
Épp, hogy tudod követni. Nem kell kétségbees-

ni, nem érdemes már most katasztrófát látni, mert nem olyan a 
helyzet. Bátran mutasd ki érzelmeidet! Az pontosan azt jelzi, hogy 
nem félsz!

Egy munkahelyi ügy okozhat kellemetlen prob-
lémát. Érzed, hogy valami nem kerek. Vagy az 
ügyfél takargat valamit, vagy a szerződéssel 
nincs valami rendben – általánosabban: vigyázz! 

Légy résen minden munkahelyi adminisztrációval kapcsolatban. 
Magánéletedben te választhatsz! És nagy tisztázó beszélgetésben 
lehet részed.

Bízd magad az intuíciódra. A lehető legjobb ta-
nácsot fogja adni. Az erődet is újra kell gyűjteni, 
de egy Baknak ez szinte rutin. Úgy állsz fel a 
padlóról, mint más a székből. Profi kommuni-

kációval és kedvességgel egy egészen új helyzetet teremthetsz, 
amiből nem egyedül jössz ki nyertesen. Hó végén pedig rád fér 
egy kis kikapcsolódás.

Már azt hitted, egy fontos ügyben meghozták a 
döntést, és be is rendezkedtél lelkileg a sikerre. 
Most sajnos lehet, hogy valami változik, de nézd 
meg, hogy miért lehet jó számodra ez a fordulat. 

Minden történésnek van valamilyen fontos és jó oldala. Erre álta-
lában a későbbiekben derül fény. Munkatársad kiborít, de olyan 
rafináltan vágsz vissza, hogy mindent viszel.

Ne hamarkodd el a dolgokat. Hajlamos vagy 
kissé túlpörgetni magad, mindent egyszerre 
szeretnél megcsinálni, de ha nem lassítasz, az 
élet nyomja meg a féket. Nem kellene most 

megbetegedni, inkább oszd be a napot, a munkát és hagyj egy kis 
szabadidőt is magadnak a regenerálódásra. Fontos infó kerülhet 
a birtokodba, élj vele.

Lehet, hogy főnököd bekeményít, amitől nem le-
szel túl boldog. Azonban vagy annyira türelmes 
és kitartó, hogy meg sem látszik az arcodon a 
nemtetszés, munkádon a fáradtság, kedveden a 

dac. Mosollyal vegyes fegyelmezettség, ez az, amivel senki nem 
tud mit kezdeni ebben a helyzetben. Sakk-matt! Engedd el a régi 
érzéseket, mert tolakodnának be az újak!
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Most rájössz, hogy mire kell jobban odafigyelned. 
Kicsit lefáraszt a tavasz is, könnyen elálmosodsz. 
Jót tenne a rendszeres testmozgás és a friss 
zöldségek. Hamar kijössz a sodrodból, de va-

laki megnevettet, és pár percre elfeledteti a gondokat. Amelyek 
egyébként kezelhetők, csak el kezdeni a megoldásukat. Társasá-
god hiányol. Látogasd meg a barátaidat.
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Ikrek (V. 21.—VI. 21.)

Rák (VI. 22.—VII. 22.)

Jól teszed, ha most nem mész bele felesleges 
vitákba. Kell majd egy kis ügyesség ahhoz, hogy 
mindet elkerüld, de ha figyelsz, menni fog. Ezért 
senki nem fog lúzernek tartani, inkább olyan 

bölcsféleségnek. Szerencsére az a típus vagy, akit nehezen lehet 
kihozni a sodrából, de akkor persze nagyon. Meglepetésként 20-a 
után olyan társakra lelsz, akikre nem is számítottál.
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Bár lesznek akadályok, lazán átugrod azokat. 
Nagyon kiélezett leszel és gyors, így a munká-
dat is nagyon hatékonyan végzed. Beleütköz-
hetsz egy önfejű versenytársba, akivel küzdeni 

is fogsz rendesen. Inkább ez a valószínű, mint hogy hagynád 
nyerni. De csak akkor érdemes harcolni, ha a partner is fontos 
számodra, ha nem, engedj!
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 Bika (IV. 21.—V. 20.) Skorpió (X. 24.—XI. 22.)

Nyilas (XI. 23.—XII. 21.)

Bak (XII. 22.—I. 20.)

Vízöntő (I. 21.—II. 20.)

Nem igazán szeretsz anyagi ügyekkel foglalkoz-
ni, most azonban muszáj. Kissé mintha túlköl-
tekeztél volna, vagy valamilyen váratlan kiadás 
nehezíti az életed. Itt az ideje, hogy elgondolkodj 

valamilyen takarékossági módszeren, mert hosszú távon nem 
tesz jót a pénzügyi csiki-csuki. Elérkezett az idő, hogy megbo-
csáss valakinek.

n

Halak (II. 21.—III. 20.)

Kos (III. 21.—IV. 20.)

Oroszlán (VII. 23.—VIII. 23.)

Szűz (VIII. 24.—IX. 23.)

Mérleg (IX. 24.—X. 23.)

Szálka Saci
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Olcsó vállalkozói hitelre vágyik?
Ismerje meg az Uniós Vállalkozói Hiteleket.

Kedvezô kamatozású, uniós forrásból támogatott hitelek 
az Ön vállalkozására szabva. Éljen a lehetôséggel!

Új Magyarország Mikrohitel
Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel
Új Magyarország Forgóeszközhitel

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ:
www.uvhitelek.hu
06 40 638-638 
(helyi tarifával hívható kék szám)

UNIÓS

Vállalkozói

Hitelek

FOGORVOS

UNIÓS

Vállalkozói

Hitelek
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Önnek is helye van a nyertesek között!
• Sok ezer nyertes vállalkozó  • Több száz milliárd forint uniós támogatás gazdaságfejlesztésre 
• Ragadja meg a lehetôséget, és pályázzon Ön is sikerrel a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra!

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósulnak meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu
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