


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:
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06 40 638-638 
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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.



A jó ajtó először is becsukódik és úgy marad. Nem 

nyílik vissza alattomosan a hátunk mögött. Egye-

nes, szilárd, mint Izland pénzügyi helyzete a vál-

ság előtt. Lent nem közvetíti orvul a szellőztetett 

másik szobában dúló orkánt. Nem baj, ha furatolt 

faforgácslap betéttel készült, rátétes, de ebben az 

esetben persze csakis festett kivitelben. Vagy le-

gyen frízes, kétoldalt edzett üveglappal? Vissza-

mart vagy intarziaszerűen díszített?

Hagyjuk az asszonyra, meg az AGRIA-AJTÓ Kft.-re, ha 

már azok közé a magyar középvállalkozások közé tar-

tozik, amelyek mernek növekedni, és beszállnak egy 

uniós pályázatba azzal a céllal, hogy egyedi megren-

deléseket is képesek legyenek teljesíteni. Magyaror-

szágon nagy az ajtóforgalom, de kevés olyan jó, nyi-

korgásmentes darab van, ami minőségileg köt össze 

és választ el, hogy az ügyvezető Úri Pétert idézzük, 

már ha ezt a jó szlogent ő találta ki.

Egy férfit jobban érdekli az ajtó anyaga. A szaga 

pontosabban, de nem az a nyers, erős, éretlen illat, 

amit a szélszárítottnak becézett nyeretlen féléves fa 

áraszt, hanem az a megállapodott, komoly szag, ami 

az új könyvek nyomdaszagával vetélkedik, ami olyan, 

mint egy békebeli könyvelő. Becsületes és sokáig el-

tart. Ez nálunk még mindig nagy dolog, nem is cso-

da, hiszen az igazi fafeldolgozásnak Trianon a nyakát 

szegte, addig az összes félig már feldolgozott anyag 

a Tiszán úszott fel tutajként, vagy a Dráván és a Du-

nán szállították uszályban a ma már határon túli terü-

4

A
jt

ós
tó

l a
 h

áz
ba

Kedvezményezett neve: 

AGRIA-AJTÓ Faipari Termelõ és Szolgáltató Kft.

Projekt összköltsége: 32,5 millió Ft

EU-támogatás: 9,8 millió Ft



letekről. A faipart, a fa kezelését, gondos szá-

rítását újra fel kellett találni a második háború 

előtt, ám mire a mesterek összerakták a szak-

mát, jött a hiánygazdálkodás és a nyers fa gát-

lástalan és tudatlan használata. Pedig a Monar-

chia még ismerte a jó ajtót, az igazi deszkát,  

a padlót, a lécet, a bányaszéldeszkát, a par-

kettalécet és a hordódongát, volt hozzá piac 

és technika. Már 1875-ben megépült az első, 

már nem fűrészes, hanem késes gép, 1890-ben 

pedig az első furnérhámozó. Igaz, akkor sokan 

végromlásról beszéltek, hiszen az új ajtók már 

nem darabokból, hanem lemezekből készül-

tek, de aztán kiderült, hogy nem ez a lényeg.  

A ragasztás végül is erősebb anyagot ad, de ha 

nem egyszerre és nem jól száradtak ki a réte-

gek, az ajtó úgy dobálta le őket magáról, mint 

vetkőző asszonyság a ruháit, akitől ezt egyéb-

ként nem nagyon kívánja senki.

Az AGRIA tehát belevágott egy 32,5 milliós fej-

lesztésbe, amiből az uniós pénz 9,7 milliót tett 

ki, és ebből megvett egy Homag Venture 20 

CNC-megmunkáló központot. Ez egy négyten-

gelyes, négy dimenzióban mozgó asztalosipari 

gép. Ehhez jött egy Hebrock EURO 2000 élfóliá-

zó. És a dolog vége: nagyobb munkadarabokkal 

lehet dolgozni, nagyobb mennyiségben és jobb 

minőségben. Utólag beépíthető MDF-borítású 

ajtót tetszik? A cég nagyon szeret ilyesmit szál-

lítani külföldre is, most, hogy már nincs kisebb-

rendűségi érzése a fejlettebb, korszerűbb válla-

latokkal szemben. Magyarán, már mer ajtóstól 

törni a házba. Persze azért nem ártana tarta-

ni legalább egy székely szekercést. Üzemzavar 

esetére.
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Egri töltött vajastészta
Hozzávalók:• 1 csomag mélyhűtött leveles vajastészta; a töltelékhez 40 dkg darált sertéshús, 2 fej vöröshagyma, 15 dkg 

juhtúró, 2 evőkanál olaj, 1 tojássárgája, 1 dl vörösbor, só, őrölt bors, pirospaprika.

Az apróra vágott hagymát kevés olajon megfuttatjuk, pirospaprikával megszórjuk, és összekeverjük a darált 

hússal. Sózzuk, borsozzuk, és a bort aláöntve, fedő alatt puhára pároljuk. Eközben kinyújtjuk a tészta két-

harmad részét, és kibélelünk vele egy kerek, kapcsos tortaformát úgy, hogy a tésztának egy kis pereme is 

legyen. A félig kihűlt húsos masszát összekeverjük a juhtúróval, és a tésztára öntjük. Majd a maradék tésztát 

kerek lappá nyújtjuk, és befedjük vele a tölteléket. A tetejét megkenjük tojássárgájával, és villával megszur-

káljuk. Addig sütjük, amíg a tészta szép aranysárgára sül. Kicsit hűlni hagyjuk, majd kivesszük a formából. 

Úgy szeleteljük, mint egy tortát. 
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Nem robotok, nem. Ergo nem énekelnek, nem táncolnak. De attól még egyéniségek. Egysze-

rűen attól, hogy miközben a funkció, amire létrehozták őket, nagyon hasonló vagy épp azonos, 

nincs belőlük két egyforma.

Prózai darabokról van szó amúgy, mondjuk eme-

lő- vagy anyagmozgató szerkezetekről, amelye-

ket azonban a megrendelő a saját igényeihez 

kíván szabni, hiszen nem mindegy, hogy az autó-

iparba kerülnek, vagy vízi és légi szállító cégek-

hez, esetleg a bútorgyártó vállalat akar a maga 

különleges elvárásaihoz rendelni egy speciális 

szerkezetet. A Mátra Gépipari Kft.-nél készülő 

gépek tehát igenis szólódarabok, rokonok, test-

vérek, de nem klónok. Különös és naponta meg-

újuló helyzet az, amikor egy cég filozófiája nem 

a szalaggal kezdődik és végződik, amikor egy 

gomb megnyomása után nem lehet kényelme-

sen hátradőlni, amíg a hatszázadik kész darab 

is át nem úszik a csomagolóba. A magyar–né-

met vállalatot a kilencvenes évek elején alapítot-

ták Gyöngyösön, és akkortájt 8-10 gépet gyár-

tottak évente. Éppen a kis mennyiség mutatta, 

hogy itt egyedi és kreatív munka folyik, kicsit tán 

a hajógyártáshoz hasonlóan, ahol persze minden 

hajónak van kéménye, mentőöve és fenéksúlya, 

egyébként meg nem véletlenül kapnak saját ne-

vet. Egy emelődaru ezt a dicsőséget valószínűleg 

nem kapja meg, nem lesz belőle a Csarnok Ura II. 

Igazságtalanság természetesen, de mit tegyünk? 

Az ember nem telíti lélekkel, nem emeli ki, nem 

teszi kulturális tényezővé azt a szerkezetet, ami-

től – azt hiszi – nem függ az élete. A hajóval el 

GépEk szólóban



lehet süllyedni és meg lehet halni. Egy anyagmoz-

gató gép más, az mozgasson és hallgasson. Nem 

számít. Ez biztos így van és felettébb valószínűt-

len, hogy a cégvezetés fejét különösebben fájdítot-

ta volna az emberi hálátlanság eme, egy automata 

garázsból szemlélve kirívó otrombasága, az viszont 

már jobban zavarta őket, hogy több megrendelést le 

kellett mondaniuk egy különösen fontos megmunká-

ló gép hiánya miatt. Az ügyvezető Molnár Károly sze-

rint többen is figyelmeztették őket, hogy egy ilyen 

jó hírű vállalkozás nem lehet meg technikai fejlesz-

tés nélkül. Így esett, hogy a Mátra Gépipari Kft. is 

ott kötött ki, ahol annyi merész cég: pályázott uniós 

forrásra, hogy ezzel is csökkenthesse a 251 milliós 

beruházás költségeit. Nyertek is és vettek egy MZP 

portálmaró gépet, amiről nekünk, egyszerű földi ha-

landóknak nem kell tudnunk, hogy pontosan micso-

da, elég elhinnünk, hogy a gyöngyösi telepen múlha-

tatlanul fontos. Az egyszerű földi halandó inkább azt 

hallgatja rezzenetlen arccal, hogy Molnár úr szerint 

Magyarországon pályázni jó. Molnár Károly dolgo-

zott már angol nyelvű médiacégnél, egy nemzetkö-

zi vállalat kelet-európai központjában, tehát ismernie 

kell a dörgést. És ha ő látja, hogy náluk minden jól 

dörgött, annak csak örülni lehet. Meg annak is, hogy 

nem kell már elfutni néhány megrendelés elől. Meg 

annak, hogy az új gép kiszolgálására fel lehetett ven-

ni hat új embert. Nem csak szólóban egyet.

Pályázó neve: Mátra Gépipari Kft.

EU-támogatás: 58,4 millió Ft

Projekt összköltsége: 251,4 millió Ft

7



Az alumínium egyként nagyon cirkuszos anyag, 

tán annak ellensúlyozására, hogy a Földön a har-

madik leggyakoribb, tehát ki kell tűnnie valamivel. 

Tiszta állapotban nem fordul elő, mert azonnal 

frigyre lép az oxigénnel, igaz, a kialakuló oxid-

réteggel védi is magát a korrózió ellen. A vízzel 

még forróbb a kapcsolata, a gyors együttlétből 

hidrogéngáz lesz, ami, beláthatjuk, nem jó senki-

nek. Tehát vigyázni kell vele. Viszont a vas súlyá-

nak egyharmadát nyomja csupán, rozsdaálló, jól 

forgácsolható, hegeszthető. Mi van még? Igen és 

forrasztható és vulkanizálható és eloxálható. Az 

utóbbi folyamat segítségével vastagítják meg az 

alumíniumedények oxidrétegét, hogy miért, lásd 

fentebb. Imádja a repülőgépipar, az autóipar és 

minden ipar, ami könnyűségre, tömörségre, ke-

zelhetőségre vágyik. Világos, hogy az 1993-ban, 

a rendszerváltásnak ha nem is a hajnalán, de kora 

reggelén alakult ALUTECH Kft. a Kádár-kori ha-

gyományok egy rendkívül pozitív, és a legkevésbé 

sem ideológiai vonalát próbálta továbbvinni azzal, 

hogy ötvözött alumínium süllyesztéses kovácso-

lásával és CNC-megmunkálással kezdett foglal-

kozni. Azelőtt mi voltunk a minta aluország, miért 

ne vihetnénk ezt át a kapitalizmusba is? A kapita-

lizmus azonban nem várt ránk, hanem eljött, és az 

ALUTECH-et megvette a holland Bons and Evers. 

Iszonyú jó technikát hozott, az igaz, két Vacca-

ri présgépet, Mecolpress stancgépet, és egy RÖ-

DERS-gépet a szerszámgyártáshoz. És hozott pi-

acot. Adott munkát 75 embernek és még ma is ad. 

Az igazi minőségi gyártáshoz azonban szükség 

volt előmelegítő és edzőkemencékre, és a cég úgy 

döntött, elindít egy 206 milliós projektet, amiből 

78 milliót uniós forrásként kapott meg. K
á
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Magyar timanyt a világnak!
Jó, hatásvadász a dolog persze, de olyan nehéz elmenni a nyelvújításkori és mára kihullott műsza-

vak mellett, bár érthetetlen, miért volt fontos Kazinczyéknek megmagyarítani az alumíniumot, hi-

szen akkor még nem sejthették, hogy egyszer bauxit-nagyhatalom leszünk. Egyszer. De az az egy-

szer is elmúlt már. 

Pályázó neve: ALUTECH Ipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.

EU-támogatás: 78,7 millió Ft

Projekt összköltsége: 206,1 millió Ft



Magyar timanyt a világnak! Aztán jött a válság, ami általában leállít vagy leg-

alábbis lelassít fejlesztéseket, de érdekes mó-

don itt nem ez történt. Pardi János igazgató azt 

nyilatkozta, hogy nagyon várják az új pályázati 

kiírásokat, mert kéne még egy új csarnok, sze-

retnének veszélyes munkákat automatizálni és 

egyebek. Úgy tűnik, a baj elől minőséggel lehet 

menekülni, a nagyobb baj elől meg még jobb mi-

nőséggel. A csúcs nem kopik. Az meg különösen 

rokonszenves, hogy a cégnél 15 munkahelyet 

romáknak tartanak fenn, akkor is, amikor leg-

utóbb csak két fővel sikerült bővíteni a létszámot. 

Amúgy a talpon maradás azért is értékes, mert az 

ALUTECH az igazi veszélyzónában hajózik: sokat 

szállít tudniillik az autóiparnak, márpedig minden 

becsületes világkrízis ezt az iparágat üti ki elő-

ször. A fehér arany azonban kell. Ezt a mondatot 

lehet néha olvasni a sajtóban. A timannyal szem-

ben az alumíniumnak ez a hangzatos elnevezése 

már újkori, és biztos újságírók találták ki, aztán 

el is hitték maguknak. Az alu azonban nem arany 

és főleg nem fehér. A lexikonok világosan meg-

írják: szürke fém. De attól még sztár, munkát ad, 

piacot jelent. Apáink timsóként is ismerték. Egy 

könnyűfém sói könnyű vérzésekre nehéz borot-

válkozások után.

Hozzávalók: • 1 kg zöldborsó (héjában), 

1-1 friss sárga és fehérrépa, étolaj, liszt, só, 

ételízesítő (Vegeta), 1 tojás, zöldpetrezse-

lyem, tejföl a tálaláshoz.

A répákat megtisztítjuk, karikákra vágjuk, egy nagy lábasban kevés olajban kicsit megdinszteljük.  

2 liter hideg vízzel felöntjük, megsózzuk, és teszünk bele egy teáskanál ételízesítőt is. 

Közben elkészítjük a rántást: 2-3 evőkanál olajhoz annyi lisztet teszünk, amennyit felvesz, 

és ezt tűzön melegítve, kevergetve lassan bebarnítjuk. Amikor a víz felforr, lejjebb 

vesszük a lángot, kavargatjuk, és közben beledobjuk a rántást, ezután pedig 

beletesszük a zöldborsót is. Újraforrás után még negyedóráig főzzük.

Galuskát készítünk hozzá: öt teáskanál lisztet elkeverünk egy to-

jással, majd forró vízbe áztatott kanállal beleszaggatjuk  

a galuskákat a levesbe. Tálaláskor petrezselyemmel 

megszórjuk, és tejföllel kínáljuk.

Tavaszváró 
zöldborsóleves
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Pályázó neve: DYNEA HUNGARY Termelô és Kereskedelmi 

Egyszemélyes Kft.

EU-támogatás: 51,6 millió Ft

Projekt összköltsége: 129 millió Ft

Egy rAgAdós TörTénET
Nem tudni, mi volt a baj az enyvvel. Persze nem 

esett jól belegondolni, hogy miből csinálják, álla-

ti porcból, csontból, bőrből, de aztán annyi helyen 

szolgált az asztalosipartól a fotózásig, hogy a je-

lenléte örök érvényűnek tűnt. Enyves volt a kalap, 

a posztóruha, a papír, a búsuló juhász gipszfigurá-

ja, és enyves volt a kéz, amely lopott. 

Egy idő után megvénült persze az enyv is, ő sem tar-

tott mindig, ha a nagymama öreg komódja megrecs-

csent éjszaka, nemcsak a lehűlés borzongatta: tud-

ni lehetett, hogy enged a fa, pereg a ragasztásból 

az enyv, mint a homok. Az enyvvel tulajdonképpen 

mindvégig együtt futott a gyanta, aminek jobb a pe-

digréje, főleg fenyőfélék ragacsos váladéka ugyan-

is, fosszilis, tehát sok ezer vagy éppen sok százezer 

éves formájában borostyán, amely kifejezetten elő-

kelő ékszer vagy királyi termek burkolóanyaga lehet, 

lásd még a szentpétervári cári palota borostyánter-

mét. Amúgy meg 2600 rovar és bogárfaj felfede-

zése köszönhető neki, ezeket egyszer gyengéden 

magához kötötte és el sem engedte többet. Még-

is, az ember azt hinné, az enyv többet tud, de nem, 

a rossznyelvek szerint végképp a hidegkonyha és  

a gumicukor világába vonult vissza, miután finomabb, 

zselatin nevű változatáról a fotósok is lemondtak.  

A gyantát azonban ma is használják, bár úgy átala-

kítva, házasítva, kemizálva, hogy valahai fenyő édes-

anyja biztos nem vállalná. A Dynea Hungary példá-

ul évi 80 ezer tonnát is képes belőle gyártani, igaz, 



csak azután, hogy részben uniós forrásból fel-

épített egy új üzemrészt a BorsodChem terüle-

tén levő ipari parkban. A beruházás 343 millióba 

került, ebből 51 millió volt az uniós támogatás. 

A fejlődést eddig nemigen akasztotta meg sem-

mi, hiszen az induláskor, 1998-ban 400 tonnát 

szállított a vevőinek, aztán ez a mennyiség szé-

pen közelített az elvi, 32 ezer tonnához, és ebből 

lett a két és félszeres többlet. A svéd világcég 

hazai vállalata mindenféle kémiai alapanyagot 

gyárt még ezen kívül, de a faipari ragasztók vilá-

ga, amelyben egy kissé elkóboroltunk az előbb, 

Magyarországon kevés más céget mondhat ma-

gáénak. És a paletta óriási. A különféle faragasz-

tók különféle vízbázisú, általában polivinilace-

tát diszperziós ragasztókból állnak, amelyekhez 

nem kellenek kötést szilárdító fémanyagok.  

Az enyvnél azért még jól jött a csap, a szegecs, 

a facsavar. És halálosan gyorsak, mint egy ezer-

szeresre felturbózott borostyán. A gyorsragasz-

tóknál elég a préshez 30 perc, és pár óra alatt 

szétbombázhatatlan a kötés. A speciális, egy-

komponensű, poliuretán ragasztók a levegő ned-

vességére kötnek, tehát vizes fára is jók, amúgy 

a száradás után hő- és vízállók. De ragasztható  

a festett fa is… Beszéljünk inkább arról, hogy mi-

lyen állapotú fára nincs ragasztója a Dyneának? 

De erről mégsem beszélhetünk, mert nincs olyan 

fa és műanyag, amire nincs a cégnél orvosság. 

Ezt a cégvezető, Ludányi Attila természetesnek 

veszi, és inkább arra büszke, hogy miközben  

a vállalatnál szinte teljes egészében sikerült au-

tomatizálni a gyártási folyamatokat, megőrizték 

a dolgozói létszámot is. Ragaszkodnak az em-

berekhez. Ők is hozzájuk. Jó lenne, ha ez más-

hol is ragadós példa lenne.
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Igaz Hamis

2010 és 2014 között 27 tagból áll az 
Európai Bizottság.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?



A technológiai fejlődést komolyan véve vilá-

gos, hogy a tankönyvek tévednek, és a közép-

kor egyáltalán nem az ókorból nőtt ki, sőt an-

nak csupán gyenge előzménye volt. A rómaiak 

ugyanis MÁR nemcsak a víz bevezetését, de  

a szennyvízelvezetést is megoldották, míg  

a középkorban MÉG az utcákon folyt a szenny-

lé, nyomában vidáman tomboló járványokkal.

Az újkor tehát megtanulta, hogy csatornázni kell, bár 

nem eléggé, Magyarországon csupán 60 százalékos 

az elvezetés, tőlünk keletre alig több 20 százaléknál. 

Üzleti szempontból ezt hívják reményteljesen fejlődő 

piacnak, így nem véletlen, hogy Európa egyik legna-

gyobb műanyaglefolyó-, idom- és aknagyártó cége, 

a német BT Bautechnik az évezred elején megtelepe-

dett Vadnán, és főleg exportra kezdett gyártani. Eze-

ket az árukat ugyanis elég nehézkes szállítani, jobb  

gyártó helybe megy, márpedig ha egy cég Szlová-

kiába, Romániába, Ukrajnába, Szerbiába és Oroszor-

szágba akar eladni, Vadnánál jobb hely nincs, Vadna 

a világ közepe. Egészen a világválságig, amely köz-

tudottan szeret lyukat ütni a legjobb helyeken is. Az 

történt, hogy miután kiderült: a PVC-csöveket kivá-

lóan el lehet adni nálunk, de a külföld már polipropi-

lén anyagot szeretne, amely nem tartalmaz nehézfé-

meket és minden kémiai befolyásnak durván ellenáll, 

a cég uniós segítséggel komoly fejlesztésbe fogott. 

Egy 144 milliós projekthez 58 milliót kapott Brüsz-

szeltől, a korábbi hidraulikus rendszer helyett korsze-

rű mechanikus magmozgatással készült fröccsöntő 

szerszámokat vettek. Mindenki örült, a cég a várha-

tó nyereségnek, az emberek az új munkahelyeknek, 

az ügyvezető igazgató Mérten János pedig annak, 

hogy ekkora fejlesztés részese lehet. A válság persze 

most csökkentette a megrendeléseket, a gépeket így 

ma még nem tudják teljesen kihasználni, és egyelő-

re nem vehettek fel új dolgozókat. Ez a rossz hír. A jó 

meg az, hogy a fejlesztés azért elkészült és az anyag-

cég ereje biztosítja a talpon maradást. Nem kis do-

log manapság a lefolyópiacon sem. És még egy jó 

hír. Kelet-Európa csatornázottsága nem javult, tehát 

egy idő után kell majd a PVC, meg a polipropilén is. 

Amúgy összeépíthető anyagok. Összetartoznak, ösz-

szenőnek.

Ha lefolyik majd a válság…
va

d
na
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Pályázó neve: BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft.

EU-támogatás: 57,9 millió Ft

Projekt összköltsége: 144,7 millió Ft

Igaz Hamis

Az Európai Unió soros elnöki posztján 
félévente váltják egymást  

a tagállamok külügyminiszterei.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?



Nincs az olyan régóta, hogy a száraz gally,  

a sárgára aszalódott hínár, az állati trágya, szó-

val minden, ami szerves hulladéknak számít, 

megkapta az elegáns biomassza nevet, ami 

persze sem véletlen, sem érdek nélkül való nem 

volt. Az újratermelődő energiaforrások utáni 

hajsza még nincs a csúcspontján, de ha ilyen 

ütemben fogynak más energiakészletek, a fi-

tomassza és a zoo-massza – ez utóbbi az állati 

hulladékot jelenti – dobogós lehet. 

Ami azt illeti, Afrikában és Ázsiában a hétköznapi 

energiát a főzésre és a fűtésre még ma is 80 száza-

lékban a hulladék adja, Nepálban és Etiópiában pe-

dig szinte nincs is más ezen kívül. Nem is hívják olyan 

szépen, mint mi, aki magunk is csak a 17. században 

tértünk át előbb a szénre, később az olajra és a gázra, 

hogy aztán most a civilizációs spirál szépen vissza-

kanyarodjon a kiindulópontra. Persze már más szin-

ten, az „ősi anyag” feldolgozása és hasznosítása fej-

lett technikát követel, hacsak a biomasszát nem egy 

egyszerre bio és retró életmódban kívánjuk használ-

ni, lásd még kukoricaszárral fűtött sparhelt, illetve te-

hénganéjjal felkent döngölt agyagpadló. Ahhoz, hogy 

a biomasszából energia és hő legyen, hosszú és pon-

tosan levezényelt technológiai folyamatok kellenek. És 

jó üzleti érzék. A hulladékokat égető Mátrai Erőműnek 

több cég is szállított, és amikor kiderült, hogy az egy-

re növekvő mennyiséget az erőmű szénterében már 

nem tudják kezelni, a mátraiak elkezdtek olyan beszál-

lítót keresni, aki nemcsak begyűjti, odaviszi a masszát, 

de égetésre kész állapotba is hozza, mégpedig olyan 

ütemben, ahogy az az erőműnek jó. A kisebb cégek 

ekkor – 2006-ban – alapították meg a Geosol Kft.-t, 

amely egyrészt egyesítette az erőket, másrészt rögtön 

hatalmas fejlesztéseket követelt. Akkorákat, amekko-

rákat a magyar piac addig nem ismert és amennyire 

nem is volt elég pénz. Világos volt, hogy uniós forrá-

sokhoz kell nyúlni, bármennyi kockázat is van a dolog-

ban. Végül is beszerezni, üzembe állítani, működtet-

ni egy olyan technológiát, amely évente 100-120 ezer 

tonna hulladékot fogad, kezel, ártalmatlanít és őröl 

meg, nem kis feladat, és persze ehhez mért az elnyert 

támogatás összege, a 343 millió forint is. És 2009-től 

működik a rendszer. Puzder Tamás ügyvezető, aki ko-

rábban az egyik alapító cégnél dolgozott, úgy érezheti, 

a manufaktúrától egy európai nagyvállalat szintjére vit-

te a jó sorsa, és mert nem szőrösszívű kapitalista, an-

nak is örülhet, hogy az új technika új munkahelyeket is 

hozott. És ez az egészben talán a legbióbb.

Pályázó neve: Geosol Kft.

EU-támogatás: 342,5 millió Ft

Projekt összköltsége: 1 milliárd 7,4 millió FtA nagy daráló
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Igaz Hamis

Az Európai Unió nem ad támogatást 
kerékpárutas fejlesztésekre.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?
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B?
Megoldás: B, A, C, C, A, B, C

EU
 - T
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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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www.est .hu

MIsKoLc, MűVÉszEtEK HÁzA

MÁRcIus 30-ÁN 19H

 www.muveszetekhazamiskolc.hu

Jazz-Beszéd
Az elnevezés nem pusztán üres marketingfogás, hiszen itt nem csak a ze-

néről van szó, hanem a mögötte lévőkről, a hazai jazzt játszó muzsikusok-

ról is, akik közül egyébként sokan világszerte elismert művészek. A beszél-

getések során a közönség közelebbről megismerheti ezeket az embereket, 

személyiségüket, történeteiket, vágyaikat, s talán ezután a zenéjüket is pi-

cit más füllel fogja hallgatni. Sokat segít ebben a házigazda Csepregi Gyu-

la szaxofonművész, aki évtizedek óta muzsikál együtt vendégeivel különfé-

le formációkban, így szoros szakmai, és nem ritkán baráti kapcsolat is fűzi 

hozzájuk. Így lesz ez a beszélgetés éppen olyan, mint a jazz: kötetlen, 

laza, szabad… S természetesen nem marad el a közös zenélés sem!
MIsKoLc, MűVÉszEtEK HÁzAMÁRcIus 17-ÉN 19H

 zene

 Kiállítás

 Előadás

Pénzlesôben
Nem csak a pénz költése lehet szórakoztató, de maguk-

nak az érméknek is gyakran érdekes történelmük van. Aki szeretne többet megtudni róluk, látogasson 

el Gyöngyösön a Huszár Lajos Éremtárba, ahol a magyar uralkodók által kibocsátott pénzeken túl az 

erdélyi fejedelmek érméivel is megismerkedhet a régmúlttól napjainkig rengeteg izgalmas háttér infor-

máció kíséretében. GyöNGyös
HuszÁR LAJos ÉREMtÁR

Március végén a Presidance társulat Hungarythm című, két-

szer ötven perces fellépésében a zene, a tánc és a cirkuszi 

látványvilág elemei szereznek feledhetetlen élményt a kö-

zönségnek, akik az egyedülálló, interaktív rendezésnek kö-

szönhetően valóban részesei is lehetnek az előadásnak. Bár 

a hazai  hagyományokból, ritmusvilágból merítenek, mégsem 

közhelyes „magyarkodásról” van szó az esetükben, sokkal in-

kább arra világítanak rá, hogy a magyar kultúra elemei meg-

felelően újraértelmezve a XXI. században is komoly értéket 

képviselnek. 

PrEsIdAncE: Hungarythm

 www.eremtar.hupont.hu

 www.muveszetekhazamiskolc.hu



 www.mumusfeszek.foldalattikhe.hu
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Bezzeg az én időmben nem volt még Mumusfészek, amikor próbálni akart 

csodálatos tehetségű zenekarunk, ki kellett menni a hideg garázssorra, 

ha nem akartunk örökre összeveszni a szomszéd bácsival, vagy erősítő 

nélkül kuttyogni elektromos gitáron a House Of The Rising Sun kezdő ak-

kordjait... Derékba is tört ígéretes zenei karrierünk, persze más okból, de 

most nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy nem kell a miskolci „mu-

musoknak” ezentúl a szomszédok idegeit borzolni, vagy szegény 

garázstulajdonosokat riogatni: a vasgyárban kialakított Mumus-

fészekben mindössze 800 Ft/ óra díjért kényelmes, felszerelt pró-

baterem várja a fiatal tehetségeket, büfével, pihenővel, és a hang-

szerek tárolására alkalmas atombiztos raktárral. 

Mumusfészek!
 zene

MIsKoLc, ÓGyÁR tÉR 1. 

(LKM 1-Es KAPu, főbEJÁRAt)

tARNAMÉRA, 
MAGyAR RENDőRMúzEuM

rend a lelke...
A tarnamérai rendőrmúzeum – mely egyedülálló egész 

Magyarországon – a kőkorszaktól egészen napjainkig 

mutatja be a bűnüldözés történetét. A csendőrség és 

magyar állami rendőrség tevékenységének bemutatá-

sa mellett komoly gyűjteménnyel rendelkeznek nem-

csak hazai, de külföldi egyenruhákból, jelvényekből és 

egyéb kiegészítőkből is, és a rendfenntartó erők  fegy-

verei is megtalálhatóak a kiállításon. Külön érdekesség, 

hogy a múzeum az egykori Andrássy-kastély gyönyörű 

műemléképületében talált otthonra.

 Kiállítás

 www.rendormuzeum.atw.hu

Idén tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a Ma-

gyar Drámapedagógiai Társaság a Weöres Sán-

dor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót, mely-

nek Nógrád megyei rendezvényére március utolsó 

szombatján kerül sor. Bár a legjobbnak ítélt előadá-

sok meghívást kaphatnak az országos gálára is, 

mégsem versenyről, sokkal inkább tapasztalatcse-

réről van itt szó, melynek során a részt vevőknek, 

gyermekeknek és pedagógusoknak egyaránt alkal-

muk adódik megismerkedni egymás munkájával. 

gyermekszínjátszó 
Találkozó

bALAssAGyARMAt

MIKszÁtH K. MűVELőDÉsI K., 

MÁRcIus 27-ÉN
 www.mkmk.hu
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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, filmvetítések, 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 filmje alapján ismerhetik, amelynek főszerepét a fia-

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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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 reflektor-

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 koreográfiával 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 reflektálni, hanem sokkal inkább az egyéni mo-

tivációk, személyes kérdések kerülnek előtérbe, és fut-

nak végig a koreográfia 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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MűVÉszEtEK PALotÁJA (bP. IX., KoMoR MARcELL u. 1.)MÁRcIus 9–10., 19H



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

MG11___10 GOP_Eredme ́ny_Sajto_145x210.indd   1 10.02.16.   17:27
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Nemrégiben egy magával 

ragadó kisfilmet sugár-

zott az egyik ismeret-

terjesztő 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 

20

ÔrzIk az

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.
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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 komplex 

élőhely-rekonstrukciós tevékenységből sem marad-

hatott ki a sajátos helyi flóra 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 Németfa-

lusi réteken pedig a vízvisszatartás a feladatuk, hogy 

a korábbi magas természetességű láprétet újraélesz-

szék, s hogy az egykori biológiai sokféleséget megkö-

zelítsék. A munka már elkezdődött, de még jó néhány 

évet igénybe vesz, mire a szakemberek elmondhat-

ják: hazánk legcsodásabb nemzeti parkjában minden 

visszaállt 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 figyelik, 
hogy milyen természetes változások mennek végbe az er-
dő növénytársulásában. Kiderült, hogy az Őrségben ismert 
valamennyi rovarfaj megtalálható az erdőben.

Pályázat címe: Komplex élőhely-rekonstrukciós tevékenység az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 

Pályázó neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

EU-támogatás: 15,9 millió Ft 

Támogatás aránya: 100%

Az Őrségi Nemzeti Parkot, Magyarország tizedik nemze-
ti parkját 2002. március 1-jén hozták létre az Őrségi Táj-
védelmi Körzetből, amely magában foglalja az Őrséget, 
a Vendvidéket, a Rába folyó völgyét és a Szentgyörgy-
völgy környékét. Összesen 44 település határát öleli fel 
44 ezer hektáron.



A helyszín Nyírbátor. Azokat a városlá-

togatókat, akik a történelmi múltat, a le-

gendát keresik, az olykor barátságtalan 

idő sem tántorítja el attól, hogy jóko-

ra sétát tegyenek a több mint 700 éves 

múlttal büszkélkedhető nyírségi kisvá-

rosban. A mezővárosi rangot 1330-tól 

számítják, igaz, elveszítették egy időre, de 1973-

ban újra városi rangot kapott a település. A törté-

nelmi 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 

katolikus templom, felújítják a Várkastély belső termeit, 

továbbá 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 jobb oldali első oltá-

rán. Az elvitt eredeti kép helyett egy kassai mester készített másolatot a pócsi templom bal oldali 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.

NFU Eszak-mao_marc.indd   23 2/16/10   3:24:30 PM
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Vásárhelyen, az Andrássy út és a Kaszap utca sar-

kán áll egy formabontó, mutatós épület. A város 

legújabb múzeumának, a néhány éve megnyitott 

Emlékpontnak ad otthont. Az épület egy párkányán, 

a magasban ott csücsül V. I. Lenin. Pontosabban 

annak a szobornak a kisebb másolata, amely vala-

ha a hódmezővásárhelyi Hősök terén volt hivatott 

emléket állítani a szovjet birodalom első vezéré-

nek, és amely az alak fura póza miatt – mintha ép-

pen egy vécén csücsülne – évtizedeken át alkalmat 

adott a vásárhelyieknek az élcelődésre.

Vlagyimir Iljics tehát a falra mászott, amit nem is 

csodál az ember, ha a kommunista diktatúra leg-

rosszabb éveit bemutató múzeum belső tereit jár-

ja. Ahol tán Iván, a Vörös Hadsereg hatalmas, két-

szintnyi teret is betöltő bronzkatonája tesz rá nagy 

benyomást, no meg a falakon sorakozó fotók. Mun-

kásőrök, pufajkások, ávéhások… És dokumentu-

mok, PPS dobtáras vagy csak gitárnak hívott gép-

pisztoly, egyenruhák. No meg a kor fura-szürke 

világát idéző képek: üzembelsők, felvonulások, meg 

Bambi üdítő bontatlan, eredeti csatos üvegben.

– A belső tér egyetlen állandó kiállításnak biztosít 

csak helyet, így valamit tehát tenni kellett, hogy 

többször is betérjenek a potenciális látogatók – 

mondja Elek András, a múzeum munkatársa. Ezért 

is adtak be pályázatot az Emlékpont látogatóba-

rát fejlesztésére. 

– Ez elsősorban egy időszaki kiállítások céljára 

alkalmas épületrész kialakítását jelenti – közölte 

Weszely Tamás, a polgármesteri hivatal munka-

társa. No meg többnyelvű, mobil tárlatvezetésre 

alkalmas eszközök beszerzését, amelyek hasz-

nálatával még izgalmasabbá tehető a látogatás. 

A sikeres pályázat és a megkezdett kivitelezés 

eredményeként 2010 tavaszán egy vonzóbb Em-

lékpont várhatja már a látogatókat, amelybe ér-

demes lesz többször is visszatérni.

Ahol Vlagyimir Iljics  
a falra mászott…

Hozzávalók: • A tésztához: 2 db tojás, liszt, só • A leveshez: 25 dkg 

sárgarépa, 10 dkg petrezselyemgyökér, 10 dkg zeller, 10 dkg karalá-

bé, 20 dkg pasztinák, 10 dkg zöldpaprika, 10 dkg vöröshagyma, 3-4 

gerezd fokhagyma, zsír, törött pirospaprika

A levesbetéthez a tojásból, lisztből sóval és annyi vízzel, 

amennyit felvesz, gyenge rétestészta jellegű masszát ké-

szítünk, amit elnyújtunk, meglocsolunk olvasztott zsírral, és 

pár cm széles, 6-7 cm hosszú szalagokat vágunk belőle, és 

masni formára alakítjuk. Az így elkészült tésztát sós vízben 

megfőzzük. A zöldségekből levest készítünk, amit, ha kész 

van, „megsuhintunk”: külön kis serpenyőben kevés zsíron 

paprikát pirítunk, amit a levesre öntünk. Tálalás: leveses-

csészébe merjük, egy kis darab petrezselyemmel díszítjük.
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Pályázat címe: A hódmezővásárhelyi Emlékpont –  időszaki 

kiállítás látogatóbarát fejlesztése

Pályázó neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

EU-támogatás: 159,4 millió Ft

Támogatás aránya: 80%

táskalevesVásárhelyi kötözött  táskaleves 



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

25

NFU-marc-KOZP_25-28.indd   25 2/23/10   11:30:09 AM



26

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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11. oldal – Igaz

27 tagból áll az Európai Bi-

zottság 2010 és 2014 között.  

Magyar tagja Andor László 

a foglalkoztatási és szociális 

ügyekért felel.

12. oldal – Hamis

A soros elnöki posztot ugyan-

is nem a külügyminiszterek, 

hanem maguk 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 időszakban, 

az Új Magyarország Fejlesz-

tési Terv keretében például 

csaknem 26 milliárd forintot 

költhetünk új kerékpárutakra 

országszerte.
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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!

y
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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

allandok NFU5.indd   2 2/17/10   5:54:26 PM

30



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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