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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

További információ:
www.uvhitelek.hu
06 40 638-638
(helyi tarifával hívható kék szám)
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Helyben vagyunk!
„Kizárt, hogy jövő héten válság legyen. Már betelt a naptáram” – mondta 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 korábbi üzleti működésüket, és tovább építenek, mert arra gondolnak,
hogy a válságnak előbb-utóbb úgyis vége lesz. És amikor majd vége 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 vállalkozója, Steve Jobs? „A válság alatt inkább a vállalatba
fektetünk. Nem fogunk elbocsátani senkit, mivel korábban rengeteg energiánkba tellett, hogy felvegyük őket.”
Persze ez nem mindig olyan egyszerű, mert ehhez – vagyis a válságban
is a fejlesztéshez – pénz kell, ám
Murphy óta tudjuk jól, hogy a bank csak annak ad hitelt, aki tudja igazolni, hogy nincsen rá szüksége. Ebben a helyzetben váltak és válnak
egyre fontosabbá azok az európai uniós pályázatok, amelyek a kisés 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 köszönhetően. 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 lehetőségekkel, és lép egy merészet. Egyre több a sikeres példa, egyre több
a sikeres üzletmenet. Itt. Helyben.

A kiadványban bemutatott projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósulnak meg.
• Grafikus: Egervári Réka, Bacsa Endre • Tördelôszerkesztô: Tóth Gábor • Korrektor: Jakab Ágnes • Lapmenedzser: Kádár Tamás
A fotók forrása: Europress, Képmûhely, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Európai Bizottság Audiovizuális Könyvtára, MAG Zrt.
Kiadja a Pesti Est Kft., az Est Média Group tagja
Felelôs kiadó: Bakos Bálint • Lapigazgató: Viszmeg Krisztina • Felelôs szerkesztô: Wittmann Viktória • Munkatársak: Mészáros Orsolya, Rajkó Veronika
• Kereskedelmi igazgató: Schindler Endre • Logisztikai vezetô: Perlaky András • Hirdetési információ: Schmidt Richárd
Szerkesztôség: 1036 Budapest, Lajos u. 74–76. Tel.: 436-5000, fax: 436-5001. E-mail: pestiest@estmedia.hu Levélcím: 1535 Bp., Pf. 914.
• Nyomda: Révai Nyomda 1037 Budapest, Kunigunda útja 68. Tel.: 387-9500 Ügyvezetô igazgató: Lázár László • ISSN 1785-2315
• Megjelenik: 2010. március 4-én, 108.950 példányban • XIV. évfolyam, 20. különszám

3

Vác

Minden felületre,
minden színben és
szinte mindent nyomnak
A váci illetőségű Bánkuti-2004 Kft. nevével ellentétben immár húszéves múltra tekint vissza, és ez
a két évtizedes történet azt is példázhatja, hogy egy kis magyar vállalkozás jól meghatározott piacon, állandó fejlesztéssel és termékeinek, szolgáltatásainak folyamatos bővítésével saját területén
igazi regionális nagyhatalommá válhat.

Pályázat címe: A Bánkuti-2004 Kft. eszközparkjának

gát. Olyannyira, hogy ma már nemcsak a textil és

fejlesztése 2009-ben

a fonál jelenti számukra a sikert, hanem gravírozási

Pályázó neve: Bánkuti-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

és lézervágási technológiákat is alkalmazva tény-

EU-támogatás: 17,8 millió Ft

leg minden felületet és anyagot képesek megmun-

Támogatás aránya: 35%

A cég – amelyet sokan internetes elérhetőségük-
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kálni. Tulajdonképpen nem is beszélhetünk ma már
a szó szoros értelmében vett kisvállalkozásról, hi-

kel, az emblemazas.hu-val azonosítanak – mára

szen a cég 2007 januárja óta 1500 négyzetméteren

Közép-Európa talán legnagyobb és legkorszerűbb,

üzemel, és azóta egy professzionális szitanyomó-

gépi hímzéssel foglalkozó társaságává nőtte ki ma-

részleggel kiegészülve tette teljessé emblémázási

szolgáltatásainak körét. A céljukat elérték: ma Magyarországon ők az egyetlenek, akik ennyi technikát ilyen változatos felületen egy helyen tudnak
kínálni. Ehhez persze kellett az is, hogy Artflag márkanév alatt elinduljon digitális nyomtatással foglalkozó üzletáguk is, hiszen itt számos technológiai
rendszer, nyomtatók, egyéb eszközök biztosítják,
hogy szinte minden elérhető alapanyagra tudjanak
nyomtatni. A sikerük egyik titka abban rejlik, hogy
maximálisan ki tudták használni a különböző pályázati lehetőségeket, és az így nyert forrásokat a
lehető legkorszerűbb gépek és technikák beszerzésére fordították. A cég immár három sikeres uniós pályázaton van túl, elsőként még 2007-ben pályáztak korszerű tampon- és szitanyomógépekre
és a majd 13 milliós beszerzési költség 30 százalékát sikerült pályázati forrásból biztosítani. Az új
gépek érezhető hatékonyságnövekedést eredményeztek, nőtt a bevétel – ez pedig meghozta a kedvet egy újabb uniós pályázathoz. A majd’ 40 milliós
gépbeszerzés harmadára pályáztak, és bár sikerrel
jártak, a gazdasági válság kirobbanása a következő évre halasztotta a fejlesztést. A féléves késés
azonban azt jelentette, hogy az euróban megadott
árakhoz képest jóval magasabb áron tudták csak
megvásárolni a hőprést és a strasszkőbehelyezőt,
és mivel a hímzőgépek piaca teljesen visszaesett,
menet közben váltva egy új műgyantázót vásárol-

tak inkább. Mindegyik jó vételnek bizonyult utóbb,
hiszen a cég a fejlesztéseknek köszönhetően a válság közepette is meg tudta őrizni piaci bevételeit. Természetes, hogy ezek után tavaly is pályáztak
az újabb 44 milliós gépbeszerzés 35 százalékára,
hiszen tudják, csak folyamatos fejlesztéssel lehet
megőrizni a húsz év alatt kivívott vezető pozíciót –
no, meg azért a válságot folyamatos fejlesztéssel
és bővítéssel lehet a legjobban kezelni.
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Pályázat címe: Intelligens Multimodális Tudásközpont
Pályázó neve: AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zrt.
EU-támogatás: 165 millió Ft
Támogatás aránya: 55%

Ahol szóból
A beszélő, pontosabban a bármilyen kérdésre értelmesen válaszoló számítógép sokáig csak a sci-fi
filmek elmaradhatatlan kellékének számított. Maholnap azonban már nem a Star Trek legújabb epi-

Budapest

zódjában, hanem akár bármelyik ügyfélszolgálaton találkozhatunk velünk kommunikáló számító-
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gépekkel. A mesterséges intelligencia kutatása az egyik leggyorsabban fejlődő ága az infotechnológiai tudományoknak, s mi, magyarok különösen büszkék lehetünk arra, hogy a kutatás élenjáró
vállalatai között egy magyarral is találkozhatunk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Deloitte tavaly is számba vette régiónk leggyorsabban növekvő IT-cégeit. A Deloitte Central Europe Technology Fast 50 az egyetlen olyan, évente megrendezett regionális megmérettetés, ahol a közép-európai technológiai vállalatokat ötéves árbevétel-növekedésük alapján rangsorolják. A 10 ország (Csehország, Szlovákia, Magyarország,
Lettország, Lengyelország, Bulgária, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia) 4 ezer ilyen
vállalata közül az AITIA International Zrt. a 2007. évi 9. és a 2008. évi 12. hely után ismét az előkelő 9. helyen végzett, és ezzel 2009-ben a leggyorsabban növekvő magyar IT-vállalat lett. A tavalyi díjazottak között egyébként 13 magyar cég volt található.

Budapest
tekercs
Hozzávalók:
•

Piskóta: 5 tojásfehérje, 25 dkg cukor, 10 dkg darált dió, 10 dkg liszt,
1,5 evőkanál kakaópor.
Töltelék: 4 dl tejszín, 1 kisebb mandarinkonzerv.
Díszítés: 10 dkg étcsokoládé.

Elkészítés:
A tojásfehérjét kevés cukorral kemény habbá verjük, majd a többi
cukrot is óvatosan hozzáadjuk. Az összekevert darált diót, lisztet és
kakaóport is beleforgatjuk a cukros tojáshabba. Sütőpapírral kibélelt
tepsiben közepes hőfokon 15–20 perc alatt megsütjük a tésztát.
Közben elkészítjük a tölteléket: a tejszínt kemény habbá verjük, és
belekeverjük a lecsöpögtetett gyümölcsöt. Még langyosan a piskótára kenjük, és szorosan feltekerjük. A tekercs tetejét olvasztott
csokoládéval öntjük le. Hogy ez szépen megszilárduljon, fogyasztás előtt néhány órára hűtőbe tesszük.

is érthet a gép
A cég számos nagy „dobása” közül a legújabb egy úgynevezett Intelligens Multimodális Tudásközpont, amely egy
gépi tanulómódszerekkel kiegészített, általános célú, ügyfélszolgálat-támogató megoldás. Jöhet a kérés vagy kérdés telefonon, e-mailen vagy SMS-ben, a központ képes
lesz ezeket egységesen kezelni, a beérkezett információkat
feldolgozni. Ehhez a rendszer felhasználja és alkalmazza a
legkorszerűbb beszédfelismerési, beszédértési és szövegbányászati módszereket, és ezek segítségével képes a kérések automatizált megválaszolására az alkalmazásspecifikus tudásbázis segítségével. Azt talán mondani sem kell,
mert ma már ez is természetes, hogy az ügyfelek elégedettségét egy külön minőség-ellenőrző modul biztosítja majd.

Az AITIA International Zrt. a mesterséges intelligenciát felhasználó megoldások mellett távközléssel, beszédfelismeréssel és internettel kapcsolatos
kutatás-fejlesztéssel foglalkozik, és ezeken a területeken alkalmazott interdiszciplináris fejlesztéseket végez. Az IT-ipart ismerők úgy tartják, hogy a
cég erőssége leginkább a házon belüli innovatív
szoftver- és speciális alkalmazásorientált hardverfejlesztésben rejlik, melyeknek köszönhetően nemzetközileg is versenyképes, a felhasználók igényeihez igazított rendszereket képes előállítani.
zalomra épít. Ezek és a fentiekhez hasonló újító fejlesztések

Az AITIA vállalati filozófiájában a munkatársak szürkeállo-

garantálják, hogy a cég a válság nehéz körülményei között

mányára és az elégedett ügyfelekkel kialakult kölcsönös bi-

is sikeres maradjon.
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Összefogással a
nyelvoktatásban

Ahány nyelvet ismersz, annyi ember vagy – tartja a régi mondás, melynek mai változata valahogy úgy szólhatna: ha nem beszélsz legalább egy, de inkább két idegen nyelvet, akkor aligha van esélyed jó állásra, érdekes
munkára, anyagai biztonságra. Ma már tényleg tömegigénnyé vált a nyelvtanulás, és aligha panaszkodhatunk
arra, hogy nem találunk megfelelő, az igényeinkre és szabadidőnkre szabott nyelviskolát. Sőt, egy időben éppen a bőség okozott zavart, a növekvő kereslet sok gyenge minőségű, ám olcsóságával „nyomuló” vállalkozást is a piacra csábított.

Pályázat címe: A Nyelviskolák Elsô Magyar Szakmai Klasztere

zője volt a Nyelviskolák Első Magyar Szakmai Klaszterének.

által nyújtott szolgáltatások és közös tevékenységek

Igen, vannak, akik felismerték, hogy az ádáz piaci küzde-

fejlesztése

lemben az egyre romló gazdasági körülmények közepette

Pályázó neve: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

a minőségi szolgáltatás védelmét és egyben a saját gazda-

EU-támogatás: 20,9 millió Ft
Támogatás aránya: 75%

Persze aki ad a minőségre, az könnyen rátalálhat a Nyelv-

sági talpon maradást is az összefogás, a versenytársakkal
való kooperáció szolgálja a leginkább. Közösen összefogva könnyebben és sikeresebben pályázhatnak fejlesztések-

iskolák Szakmai Egyesületére, amely 1992 óta szolgálja a

re, a közös informatikai platformnak köszönhetően bővül-

nyelvet tanulni és oktatni kívánókat, és amely kezdeménye-

hetnek a szolgáltatások, nőhet a bevétel és csökkenhetnek
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Budapest
az adminisztrációs kiadások. De az anyagi hasznon

cégér – többek között ezért is pályáztak uniós támo-

túl legalább ennyire fontos az a minőséget garantá-

gatásért az Új Magyarország Fejlesztési Terv kere-

ló tevékenység, amelyet a klaszter biztosít, hiszen a

tében. Az összesen mintegy 26 milliós fejlesztés há-

tagságnak szigorú minőségi és üzleti-etikai feltéte-

romnegyedét fedezi a sikeres pályázaton nyert uniós

lei vannak. Ilyen a valós, átlátható kritériumokkal le-

forrás, amiből jut egy úgynevezett „benchmarking

A klaszter tagjai több száz helyszínen országszerte, közel 1700 tanárral dolgoznak és évente összesen 45 ezer diákot oktatnak. Ez megközelítőleg 760 ezer nyelvórát jelent, 10 eltérő
nyelven – jellemzően a nagy világnyelveken.
írt, minőségi nyelvi szolgáltatások nyújtása, a tisztes-

klub” létrehozására, amelynek segítségével az 50 különböző méretű tag közösen használható, jó megoldásait egységesítik, de terveznek közös piackutatást,
szakmai és a vezetői továbbképzést is. És persze
nem utolsósorban összehangolt közös reklám- és
marketingtevékenység segíti a klasztertagok nyújtotta szolgáltatások népszerűsítését. Ez utóbbiba bele-

séges piaci magatartás, a versenytisztesség elvének

tartozik a többek között a szintén ebből a pénzből to-

maradéktalan betartása vagy éppen az etikus és tör-

vábbfejlesztett Nyelvász szoftver használata is – így

vényes reklámtevékenység. Az együttműködésben

aztán nem játék a szavakkal, hogy az együttműkö-

részt vevő iskolák, vállalkozások tényleg a minőség

désben részt vevő nyelvi ászoktól valóban a legma-

elkötelezett hívei, melyet mindennél jobban bizonyít

gasabb színvonalon lehet majd nyelvet tanulni.

az, hogy a tagoknál nyelvet tanulók 70 százaléka
sikeres nyelvvizsgával zárja tanulmányait. A klaszter már eddig is számos közös projektet bonyolított
le, így országos felmérést készítettek a nyelvtanulási igényekről és szokásokról, közös minősítési rendszert dolgoztak ki és konferenciákon, tanfolyamokon
biztosították a tagok szakmai továbbképzését. Ám
ahogy a jó bornak, úgy a jó nyelviskoláknak is kell a

Igaz vagy hamis?
Az Európai Unió soros elnöki posztján
félévente váltják egymást a tagállamok külügyminiszterei.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.
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ARC-cal a fejlesztés felé

A szigethalmi Auto Rad Controlle Kft.-t sokáig csak mint autóbusz-alkatrészekkel kereskedő vállalkozást ismerték. Az uniós csatlakozásnak, pontosabban az első uniós pályázatoknak köszönhe-

Szigethalom

tően azonban ma már saját tervezésű és gyártású járművekkel büszkélkedhetnek.
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Pályázat címe: Az Auto Rad Controlle Kft.

futnak ezek a buszok a magyar utakon, olcsóbbak

alacsony padlós autóbuszcsaládjának EURO-5

és ugyanakkor legalább olyan kényelmesek, mint

felkészülési projektje és bôvítése

a nyugati vetélytársak járművei. Így aztán nem is

Pályázó neve: Auto Rad Controlle Mûszaki FejlesztôSzolgáltató és Kereskedelmi Kft.
EU-támogatás: 99,1 millió FT
Támogatás aránya: 45%

csoda, hogy nagy előszeretettel vásárolják a hazai
közlekedési vállalatok. Persze a típusok fejlesztése
azóta sem állt meg, és talán azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy belakva és kicsit ki is nőve a hazai pia-

A történet még 2006-ban kezdődött: akkor az I.

cot, az Auto Rad Controlle arccal a külpiacok felé

Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, a Vasi Volánnal

fordult. Ehhez természetesen újabb fejlesztésekre

partnerségben pályáztak új, a magyar útviszonyok-

és módosításokra van szükség. Egyrészt az eddi-

ra is kalibrált buszok tervezésére. Az eredmény két,

gi típusoknak meg kell felelniük a 2008 otóberétől

a hazai tömegközlekedési viszonyokra optimalizált,

életbe léptetett EURO-5-normáknak, így csökken

ugyanakkor az uniós környezetvédelmi előírásainak

a járművek által kibocsátott káros anyagok men�-

is maradéktalanul megfelelő, alacsony padlószin-

nyisége és egyben ez feltétele is a nagyobb szé-

tű busz lett. Az ARC 187.01-es csuklós és az ARC

riás gyártásnak is. Másrészt a termékpaletta bőví-

134.01-es szólóbuszokat persze ki is próbálták és a

tését határozták el, hogy képesek legyenek jobban

tapasztalatok visszaigazolták a fejlesztést: jobban

kiszolgálni a külföldi vevők igényeit. Kiderült, hogy

érdeklődés mutatkozna rövidebb városi buszok-

tervezett kipufogórendszer a zajkibocsátást is job-

ra is, ezért két ilyen típust is kialakítanak és tovább

ban csökkentik a CAN-buszos vezérlés pedig kön�-

fejlesztik a már meglévő, jól bevált szériákat is. A

nyebben irányíthatóvá és biztonságosabbá teszi a

szigethalmi cég ezért pályázott uniós forrásra és a

járműveket. A megcélzott piacok sajátos igényeihez

meggyőző pályázati munka jóvoltából majd’ 100

alkalmazkodva különböző, akár helyben is alakítha-

millió forintot nyertek. A fejlesztések iránya kettős.

tó belsőtér-variánsokat fejlesztettek ki, ezáltal az

Javítják a környezetvédelmi és ergonómiai jellem-

adott célországok jellemzői, szabályozása, szokása,

zőit a buszoknak. A környezetvédelmi normáknak

vagy akár a helyi közlekedési vállalat szabályzatai

való megfelelés érdekében nem a korszerűbb motor

alapján lesznek képesek kialakítani a busz beren-

beszerelését választották, hanem a vezérléstechni-

dezését. A fejlesztés mellé természetesen komoly

ka, a kipufogórendszer, a hajtáslánc és a hűtési

marketingtervezés is jár, hiszen a fejlesztés megté-

rendszer korszerűsítését. A jobb motorhűtés, az át-

rülése már 60 jármű eladásával biztosított lehet.

Tavaszváró
zöldborsóleves

Hozzávalók: • 1 kg zöldborsó (héjában),
1-1 friss sárga- és fehérrépa, étolaj, liszt,
só, ételízesítő (Vegeta), 1 tojás, zöldpetrezselyem, 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 tojással, majd forró vízbe áztatott kanállal beleszaggatjuk
a galuskákat a levesbe. Tálaláskor petrezselyemmel
megszórjuk, és tejföllel kínáljuk.
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Szentendrei ipari park:
építés, minôség, innováció
Az ipari park egy vállalkozás számára olyan, mint egy jól felszerelt társasház – szinte mindent tud,
ami a vállalkozás beindításához szükséges, szinte csak be kell ülni, pontosabban telepedni a készbe. S ha már a vállalkozó készen vásárol a vállalkozás számára telephelyet, nem árt, ha utánanéz a
referenciának: vajon a minőség, az ár- és érték aránya, valamint a betelepülő szomszédok megfelelő gazdasági környezetet teremtenek?
Pályázat címe: Az ÉMI Kht. Szentendre Ipari Parkban
megvalósuló innovációs fejlesztési projektrendszerének
elsô üteme

mintegy központi magjává váljon az olyan, az ÉMI

Pályázó neve: Építésügyi Minôségellenôrzô Innovációs

által is szervezett országos innovációs hálózatok-

Közhasznú Társaság
EU-támogatás: 475 millió Ft

Szentendre

Támogatás aránya: 29%

nak, mint például a Magyar Építésügyi Technológiai Platform; a Magyar Építésügy Öko-innovációs Klaszter. Márpedig az ilyen együttműködéseket

Nos, az ÉMI Nonprofit Kft. Szentedre Ipari Park-

nemcsak az egyre élesedő verseny, hanem a ma-

ja esetében a minőségi tanúsítványért nem kell

gyar építésügyet érő folyamatos kihívások: a fel-

sokat kérdezősködni, lévén hogy a tulajdonos az

gyorsult technológiai fejődés, a fenntartható-, a

egyik legnagyobb hazai cég, mely az építő- és épí-

zöld- vagy ökoépítészet térhódítása is indokolttá

tőanyag-ipar egész területére kiterjedően foglalko-

teszi. A komplex beruházás első ütemében egy új

zik vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással. S ki

vállalkozói innovációs központ épül és megújul az

mástól várhatnánk jó minőségű szolgáltatást, mint

ipari park infrastruktúrája. Mindehhez 475 millió fo-

attól a szervezettől, mely maga is a minőség ellen-

rint pályázati támogatást nyert az ÉMI.

őrzésével és biztosításával szolgálja a magyar építőipart?
Egy több lépcsőben megvalósuló innovációs projekt keretében olyan centrum létesül majd, amely
egyaránt helyet tud biztosítani az építőipari cégeknek, valamint az építőiparhoz kapcsolódó oktatási-képzési szervezeteknek, valamint az ágazatban
érdekelt, informatikai, innovációs, K+F tevékeny-
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séggel foglalkozó vállalkozásoknak. A fejlesztés
egyik nem elhanyagolható távlati célja az is, hogy

Igaz vagy hamis?
2010 és 2014 között 27 tagból áll az
Európai Bizottság.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.

Ahol igazi
értéket nyomnak
Vajon mi egy nagy iparmogul, médiaguru és egy tőzsdecápa dolgozószobájának elengedhetetlen
kelléke? A filmesek szerint a bekeretezett, díszes értékpapírok, melyek jól láthatóan jelzik a tulajdonos érdekeltségeit és befolyását. S bár Mikszáth óta tudjuk, hogy nemesi kutyabőrt vásárolni sok
helyről és némi pénzért lehetett, a valódi értékpapír olyan nyomtatvány, mely az eredetiséget garantáló számos biztonsági elemmel van ellátva, éppen ezért speciális nyomdai szaktudást és technológiát jelent a gyártása.

Pályázat címe: Értékpapírnyomda komplex fejlesztése
Pályázó neve: CODEX Értékpapírnyomda Zrt.

technológiai újítás és fejlesztés. Ezért is pályáztak
2007-ben európai uniós támogatásra – méghozzá

EU-támogatás: 50 millió Ft

sikerrel. A komplex technológiai fejlesztés kereté-

Támogatás aránya: 18%

ben megoldották az új, öntapadós bélyeg gyár-

Ezen a nagyon különleges piacon tölt be vezető

százalékkal bővítették a meglévő, világszínvonalú

szerepet a CODEX Értékpapírnyomda Zrt., amely

értékpapír-nyomdai kapacitásokat is. De jutott for-

1988-as alapítása óta gyárt budakeszi székhe-

rás és energia eszközök beszerzésére, informatikai

lyén világszínvonalú technológiákkal igazán spe-

fejlesztésre, a piacra jutás elősegítésére és vállalati

ciális nyomtatványokat: direkt színnyomáson ala-

HR-fejlesztésekre is.

puló értékpapírokat és értékcikkeket, ügyviteli

Hiszen a speciális szakértelem és világszínvonalú

nyomtatványokat, valamint olyan, nagy technikai

technológia párosításával elért gazdasági és szak-

felkészültséget igénylő, színes, úgynevezett akci-

mai siker kötelez: állandó innovációra és persze

dens kiadványokat, mint amilyenek a biztonsági

újabb sikerekre.

címkék és matricák, valamint az öntapadó hajtogatott címkék. De nem csak az értékpapír gyártása
tartozik a cég profiljába: kiegészítő szolgáltatásként
grafikai tervezéssel, szövegezéssel, jogi tanácsadással, szállítással és őrzéssel is foglalkoznak, és
kínálnak a ma elterjedt és divatos direct-mail tevékenységet kiszolgáló nyomdai szolgáltatásokat is.
A cég számára érthetően elsőrendű a folyamatos

Igaz vagy hamis?
Az Európai Unió nem ad támogatást
kerékpárutas fejlesztésekre.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.

Budakeszi

tására is alkalmas technológia telepítését és 40
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?

Melyik válasz a helyes?

B

1. Melyik országban nem az euró a hivatalos pénz?
A.
B.
C.

A Vatikánban.
Svájcban.
Monacóban.

2. Milyen nemzetiségű az Európai Bizottság újraválasztott elnöke?
A.
B.
C.

Portugál.
Spanyol.
Olasz.

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

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

4. Mit jelöl az EU2020?
A.
B.
C.

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

5. Minek a rövidítése a COREPER?
A.
B.
C.

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

6. Támogatja-e az Európai Unió a gyógyfürdőfejlesztéseket?
A.
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C.

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

Igen, de az uniós forrásoknál visszafizetési kötelezettségről csak a pénzek szabálytalan felhasználásánál beszélhetünk.
Nem, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében csak vissza nem térítendő uniós támogatásokat lehet igényelni.
Igen, a vállalkozások fejlesztéseit uniós hitelprogramok, garanciaprogramok és hamarosan
kockázatitőke-program is segítik.
Megoldás: B, A, C, C, A, B, C

EU -TOTÓ

B.

Nem, mert uniós szinten környezetszennyezésnek tartják a termálvíz kitermelését a védett
vízbázisrétegtekből.
Igen, uniós forrásból fejlesztik mostanság többek között a zalakarosi, a hajdúszoboszlói és a
büki gyógyfürdőt is.
Nem, mert a gyógyfürdőfejlesztések az egészségügyhöz kapcsolódnak, az egészségügy fejlesztése pedig tagállami szintű feladat.

ww w.est.hu

Jászkajenő, Ady Endre u.
95.
tel.: 06-70-615-6275
március 1–30.

Családi

Hagyományôrzô játszóház
Játékból sosem elég, ha gyerek az ember, vagy gyereke
van az embernek, Jászkajenőn pedig olyan mulatságokat kínálnak, amelyek igazán lekötik a kicsiket, és amelyekből tanulni is lehet. A régi korokat felidéző játékok
között ott van a patkódobó, a csirkepofozó, gólyaláb, a
csúzlizda és még vagy harminc más móka, többségük
ügyességi, készségfejlesztő foglalkozás. A Sütödében
például végigkísérhetjük a búza útját a kalásztól az asztalig: kőmalmokkal búzát őrölnek, ezt tésztává gyúrják,
nyújtják, formázzák, díszítik, majd a kemencében kisütik
– és mind megeszik!

www.fakorhinta.gportal.hu

Zene, ska/reggae/dub

PASO

Trafó Club (Gödöllő)
Március 12., 21h

Remélhetőleg már csak nagyon távoli emlék lesz a többtonnányi szürke hó, mire a Pannonia Allstars Ska Orchestra beveszi
a gödöllői Trafó Clubot. A nyári fesztiválok legnépszerűbb zenekarának sikere csak papíron tűnik hihetetlennek, a színpadon ugrabugráló tizenegy zenész még BádogPASO a klasszikus reggae-s hangzást kicsit magyarosította. Sok daluk egy zenei köntösbe rejtett társadalmi célú üzenet, elsősorban az egymás iránti tisztelet és egyenlőség témájában. A nemzetközi fesztiválokon
is gyakori vendég zenekar legutóbbi lemeze tavaly jelent meg Feel the Riddim! címmel, rajta a Macskafogó-soundtrack Miu Miújsággal, melyben Harcsa Veronika énekel.

www.paso.hu

Komolyzene

A Chopin-év hangversenyei a
Gödöllôi Királyi Kastélyban I.
A Chopin-év hangversenyei mindenhová eljutnak, hol színesebb
program részeként, hol önálló este keretében, ezúttal a fiatal
zongoravirtuóz, Érdi Tamás közvetítésében. Az amúgy is Chopin-, illetve Schumann-specialista művész ezúttal olyan darabokat ad elő a Díszteremben, mint az Andante Spianato és Grand
Polonaise, illetve zárásként Schumanntól a Karnevál. Ez persze
„csak” egy hosszabbb koncertsorozat bevezető darabja, de nem
akármilyen kezdés, nem akármilyen környezetben, diákoknak és Gödöllő
,
nyugdíjasoknak kedvezményes áron!
www.kiralyikastely.hu Grassalkovich-kast

március 26.

PROGRAMajánló

embert is táncba vinné. Persze a ska-nak pontosan ez a hatása, az pedig kifejezetten jót tesz neki, hogy a

ély
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Fesztivál

Váci Tavaszi Fesztivál
Már nagyon vártuk a tavaszt, de Vácott
még jobban várták, koncertekkel, színielőadásokkal, kiállításokkal és táncjátékokkal! A Chopin-emlékév jegyében
tartott gálakoncerttel nyitó rendezvénysorozaton fellép a Váczi Néptáncegyüttes, előadásra kerül A dzsungel könyve,
Siliga Miklós váci származású zeneszerző
szerzői estet tart, a Botafogo Táncegyüttes S A K K címmel kedveskedik táncjátékkal a nagyérdeműnek. Külön műsort
szerveztek a harmonika szerelmeseinek,
és fellép Eszenyi Enikő is. Műsorának sokat mondó címe: A gyönyörben NINCS
középút.

www.mimk.vac.hu

Madách Imre Műve
lődési Központ
(Vác, Dr. Csányi Lá
szló krt. 63.)
március 18.–ápril
is 1.

PROGRAMajánló

Fesztivál
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Szentendrei
Tavaszi Fesztivál
Nemcsak Pesten történnek nagyszabású tavaszi kulturális készülődések, hanem a közeli Szentendrén is, ahol 11 nap alatt számtalan
program várja az itt élőket és ide látogatókat.
Fellép Hobo József Attila verseivel, bemutatkozik a Quimby-Teátrum groteszk jelenetekkel, helyzetkomikummal, stand up comedyvel,
bábjátékból lesz több is, akárcsak hangversenyből, beszélgethetünk Kukorelly Endrével,
illetve élőben is meghallgathatjuk Lajkó Félix új
lemezét. És aki arra jár, egyen egy lángost!
www.szentendreprogram.hu

Szentendrén, több helysz
ínen
Március 19–28.

w w w.est. hu
Zene, folk/world music

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, méltatásra, lózungokra meg pláne nem. A Szarka testvérek
elhozták nekünk a tiszta forrást, a nép zenéjét, avagy
népünk zenéjét, melyet csak mi értünk, majdnem tökéletesen. A népzene maga a szabadság és maga a

PAPP LÁSZLÓ BU
DAPEST SPORTA
RÉNA
MÁRCIUS 14., 20h
3900–12 500 Ft

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-

Milyen öregek is vagyunk, ha elfelejtettük már, hogy

gasan repül a bizonytalanság, a veszély, az ígérgetés

vele születtünk, csak óvatosságból előreküldtük. Ő a

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

holnap, és szerelmes belénk.”

www.ghymes.hu

Színház

Édentôl keletre

A Nobel-díjas amerikai író, John Steinbeck örökbecsű regényét Spiró György, a kortárs magyar irodalom egyik legizgalmasabb alakja alkalmazta színpadra az Új Színház
társulata számára. Igaz, a magyar nézők Káin és Ábel történetének modern példázatát inkább Elia Kazan 1955-ben
készült Oscar-, Golden Globe- és cannes-i nagydíjjal jutalmazott ﬁlmje alapján ismerhetik, amelynek főszerepét a ﬁatalon elhunyt mozilegenda, James Dean alakította. A fon-

ÚJ SZÍNHÁZ,
E U. 35.)
(BP. VI., PAULAY ED
, 19h
24.
,
22.
MÁRCIUS 5.,

tosabb szerepekben Huszár Zsolt, Száraz Dénes, Nemes
Wanda és Gáspár Sándor látható.

www.ujszinhaz.hu

Budapesti Tavaszi Fesztivál
Fesztivál
1981-es megalapítása óta ez Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja, de világviszonylatban 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 komoly- és könnyűzenei koncertek mellett helyet kapnak színházi előadások, ﬁlmvetítések, szabadtéri programok és más, fesztivál jellegű események is.
www.btf.hu

MÁRCIUS 19. – ÁPRILIS

5.
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Rammstein (D)

Zene, industrial
Azért az klassz dolog, hogy hazánk is részt vállalt
az évtized egyik legjobb indusztriál metál bandájának megalakulásában. Richard Z. Kruspe NDK-s lakos anno ’89-ben Magyarországon át távozott az
NSZK-ba, hogy ott jól megalakítsa a Rammsteint.
Az egykori légierőbázisról elnevezett szakasz elektronikus, 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 kétértelműen, enigmatikusan, hogy csak az értse, aki megérti
őket. A Rammstein birodalma egyszerre bombasztikus, félelmetes és kacagtatóan ironikus, a tömegek-

RÉNA

DAPEST SPORTA
PAPP LÁSZLÓ BU
MÁRCIUS 16., 20H
9900–15 900 Ft

www.rammstein.de

hez szól, ugyanakkor teljesen személyes és személyeskedő. A teátrális, lehengerlő, oltári látványorgiával
és perfekt koreográﬁával operáló tömeggyűlés 2010
egyik legextrémebb show-jának ígérkezik.

Boldogság 69:09
Tánc

PROGRAMAJÁNLÓ

együttes lehengerlő produkciója a közelmúlt eksztati-
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kus lázadását mossa össze napjaink nagy kérdőjeleivel. A Boldogság 69:09 1969 és 2009 Magyarországát
választotta története színteréül. És bár mindkét kor válságok és reformok által szegélyezett, az alkotók nem

Fotó: Dusa Gábor

A Román Sándor nevével fémjelzett ExperiDance tánc-

a komplex társadalmi vagy politikai problémákra igyekeznek reﬂektálni, hanem sokkal inkább az egyéni motivációk, személyes kérdések kerülnek előtérbe, és futnak végig a koreográﬁa vezérfonalán.

www.mupa.hu

Charlie

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

Zene, rock/jazz/soul

Valamivel több, mint negyven. Gombócból is sok, ahogy mondani szokás. A hazai könnyűzene füstös hangú zenegépe kábé 1967-től van
a szakmában. Charlie története tipikus hazai történet, már ami a popberkeket illeti. Adott egy rahedli tehetséggel megáldott srác, aki egyszerűen
nem lehetett próféta saját hazájában. ’90-ben hazatért, hogy régi barátaival összehozza az évtized egyik legjobb bandáját. A Tátrai Band mindenki kedvence volt. Hello barátom, New York, New York, A küszöbön
túl. Charlie végre megkapta a megérdemelt státuszt. Ott állt a reﬂektor-
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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!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.

ÔRZIK
Nemrégiben

egy

magá-

val ragadó kisﬁlmet sugárzott az egyik ismeretterjesztő csatorna,
amiben gyerekek nagy
igyekezettel

és

né-

hány nejlonzsák segítségével

gyűjtögették

a békákat, hogy az apró
kétéltűek biztonságosan
átjussanak egy forgalmas út
túloldalára, ahol a tavasszal szaporodni szoktak. Hasonló küzdelmet folytatnak
az Őrségi Nemzeti Park munkatársai évente kétszer is azért, hogy a máriaújfalui Hársas-tó mellett élő barnavarangy-populációt megmentsék
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a kipusztulástól.
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„A békák belső parancsa, hogy tavasszal mindenáron át kell jutniuk a tó mellé, hiszen csak ott tudják lerakni a petéiket, majd ősszel is működik az
erős ösztön, hogy az erdei avarban átteleljenek.
Nekünk pedig az a belső parancsunk, hogy megmentsük őket, ha már egy forgalmas úttal kettévágtuk az életterüket” – mondja Németh Csaba természetvédelmi 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 békák ne tudják átugrani, és 10 darab kis csatornát
fúrnak az út alatt, ahol a kétéltűek nyugodtan átjuthatnak a víz mellé. Az Őrségi Nemzeti Parknak
Az Őrség településhálózatának alapja a szer. A szerek védelmi szempontból fontos helyen, dombhátakon 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
egyébiránt nem ez az egyetlen ilyen programja. Az ot-

Pályázat címe: Komplex élőhelyrekonstrukciós tevékenység az

tani erdőkből ma már hiányoznak a természetes víz-

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

állások, ezen állatfajok lételemei, emiatt jelentősen

Pályázó neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

lecsökkent a számuk. Ezért 50 darab hálózatosan el-

EU-támogatás: 15,9 millió Ft

helyezett, mesterséges tavacskával próbálják biztosí-

Támogatás aránya: 100%

tani a szaporodási lehetőséget az alpesi tarajos gőtéknek, a sárgahasú unkáknak és az erdei békáknak.

lyet az itt ezer éve folyamatosan élő népesség gaz-

Az Őrség természeti értékei között természetesen a

dálkodása során kialakított, s melyet ugyancsak az

védett növényvilág is szerepel, így a mostani komp- emberi tevékenység tett tönkre. A Nádasd Németfalulex élőhelyrekonstrukciós tevékenységből sem marad- si réteken pedig a vízvisszatartás a feladatuk, hogy a
hatott ki a sajátos helyi ﬂóra megőrzése, bár Németh

korábbi magas természetességű láprétet újraélesszék,

Csabának még számba venni sem könnyű a teendő- s hogy az egykori biológiai sokféleséget megközelítket. „A legfontosabb talán a nemzeti park legfőbb ér- sék. A munka már elkezdődött, de még jó néhány évet
tékét jelentő gyepek eredeti állapotának visszaállítása.

igénybe vesz, mire a szakemberek elmondhatják: ha-

Ha a mostani bozótosból újra szép zöld gyepet vará- zánk legcsodásabb nemzeti parkjában minden visszazsolunk, az a védett növényfajok megmentése mellett

állt az eredeti természeti rendjébe.

kedvező hatással lesz az ott élő lepkefaunára is. Ennek érdekében ki kell irtanunk a cserjéket, hasonlóan az erdőkben helyenként eluralkodó fehér akáchoz,
ennek térhódítása ugyanis veszélyezteti az Őrségben
egyedülálló növény- és állatfajokat” – sorolta a szakember, hozzátéve: szeretnék megoldani a jellegzetes

Az Őrségi Nemzeti Parkot, Magyarország tizedik nemzeti parkját 2002. március 1-jén hozták létre az Őrségi
Tájvédelmi Körzetből, amely magába foglalja az Őrséget,
a Vendvidéket, a Rába folyó völgyét és a Szentgyörgyvölgy környékét. Összesen 44 település határát öleli fel
44 ezer hektáron.

őrségi mozaikos tájszerkezet visszaállítását is, ame-

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 erdő növénytársulásában. Kiderült, hogy az Őrségben ismert
valamennyi rovarfaj megtalálható az erdőben.
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Pályázat címe: Hit és Egészség – Máriapócs és Nyírbátor
összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért

Panoptikum

Pályázó neve: Nyírbátor Város Önkormányzata
EU-támogatás: 2 milliárd 377,3 millió Ft
Támogatás aránya: 70%

– nem csak London kiváltsága
A helyszín Nyírbátor. Lassan őszbe for-

ramban Nyírbátor és Máriapócs fogott össze, hogy a vá-

dul az idő, ám azokat a városlátogató-

ros vallástörténeti látnivalóit egy csokorba kötve nyújtson

kat, akik a történelmi múltat, a legen-

életre szóló élményt az idelátogatóknak – mondta Máté

dát keresik, az olykor barátságtalan idő

Antal a pályázat koordinátora.

sem tántorítja el attól, hogy jókora sé-

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

tát tegyenek a több mint 700 éves múlt-

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

tal büszkélkedhető nyírségi kisvárosban.

tolikus templom, felújítják a Várkastély belső termeit, to-

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

vábbá kialakítanak egy várostörténet sétányt, ahol a lá-

szítették egy időre, de 1973-ban újra városi rangot

togatók egy kellemes séta közben szerezhetnek sok-sok

kapott a település. A történelmi múlt pedig kötelez.

ismeretet a városról és annak történelméről. A fáradt utazónak kellemes, pihentető élményben lehet része a fel-

Ennek megfelelően fejlesztések sora zajlik évről évre, s

újított fürdőben is. Sok minden megszépül tehát, ám az

olykor a városlakók csak kapkodják a fejüket a sok-sok

egyik legnagyobb attrakció mégis csak a Panoptikum

változás láttán. Előfordul, hogy dohogva néznek szembe

lesz, amelynek szobáiban megjelennek a településhez

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

kötődő történelmi személyek és események. Láthatjuk

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

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

ilyen fejlesztésnek állunk a közepén a „Hit és egészség”

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

pályázati program eredményeképpen, amely tulajdon-

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

képpen a vallási turizmus fejlesztését szolgálja. A prog-

lendülő turizmust, növekvő gazdaságot.

A könnyezés csodája
A máriapócsi kegyhely kialakulásában jelentős szerepe volt a könnyezés csodájának, amely miatt a valamikori fatemplom 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 megriadva 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 oltárán. Az elvitt eredeti kép helyett egy kassai mester készített másolatot a pócsi templom baloldali oltárára.
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Régmúlt idôk
parkja éled újra Zircen

Pályázó neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
EU-támogatás: 5,4 millió Ft
Támogatás aránya: 100%

A régmúlt időkben még szinte tökéletes szimbiózisban élt az ember a természettel, aztán
ahogy a civilizációs folyamat felgyorsult, úgy
távolodtak őseink az egykori életmódjuktól.
A parkok, ligetek, füvészkertek legalább a természet közeli élet illúzióját nyújtják a modern ember

A közel 20 hektáros arborétum egyik nevezetessége a 400 éves kocsányos tölgy,
egyetlen túlélője az arborétum telepítése előtti idők e tájon honos őserdejének.
A parkban ajánlott útvonal mellett megismerhető mintegy száz különleges faegyed,
köztük a 170 éves jurányi hárs és a gumiszerű kéreggel büszkélkedő Amúr menti
parásfa is.

számára, ezért ezeket a különleges értékű kerteket 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-felvidéki 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 iszapréteg 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-
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Pályázat címe: Zirc, Arborétum rekonstrukciója

A Bakony hegység középpontjában található a több mint 800 éves múltra visszatekintő Zirc. A város nevezetességei az európai hírű apátsági épületegyüttes a ciszter
bazilikával, a nemzetközi elismertségű Reguly Antal Műemlék Könyvtár és a Bakonyi
Természettudományi Múzeum mely hazánk
egyetlen vidéki természettudományi szakmúzeuma.

őrzésében az utolsó előtti pillanatokban vagyunk.
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Megtapasztalható
látványcsodák
„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, mogorva teremőrök igyekeztek mindenkit távol tartani
attól, hogy behatóbban is megismerkedhessen a tör-

janak nyugtot nekünk, legyenek aktívak – fogalmaz Pa-

ténelem s az emberi alkotások nagyszerű tárgyaival,

taki Zsuszanna igazgató. Több évtizedes tapasztalatai

emlékeivel. S majd’ mindenütt azt vizslatták, ki meri

alapján pontosan tudja, mi kell a nyitott, interaktív ház

megtörni a múltnak járó áhítat kötelező csendjét.

elvét szem előtt tartó bemutatóhely létrehozásához és

Pályázat címe: A Kepes György Vizuális Központ virtuális kiállítóterének
kialakítása, a múzeumpedagógiai foglalkoztató terek átalakítása,

ahhoz, hogy az valóban képes legyen felcsigázni a látogatók érdeklődését. Az egri belvárosból tízperces

fejlesztése a múzeumpedagógiai programok korszerûsítése

sétával elérhető festői Vitkovics-házban helyet kapott

Pályázó neve: Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató

Kepes-gyűjtemény tehát új, virtuális kiállítóterek kialakí-

Nonproﬁt Kiemelkedôen Közhasznú Kft.

tásával s a múzeumpedagógiai foglalkoztató tereivel vár-

EU-támogatás: 21 millió Ft

ja a majd a gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket. De

szomszédolás

Támogatás aránya: 100%

nemcsak a tér vagy az interaktív, érintőképernyős meg-

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

jelenítők és a számítógépes modellezések, illetve a va-

módi múzeumi szemléletet száműzik az egri

lós kísérletek varázsolhatják majd el az ifjabb korosztályt

Kepes György Vizuális Központban, ahol az

is, hanem az e célt szolgáló foglakozások és gyakorlati

új programokkal egyfajta kicsinyített csodák

múzeumpedagógiai programok is. A tudomány és a mű-

palotáját készülnek megvalósítani.

vészet összekapcsolását pályája központi elemévé tevő

– Nem szeretnénk néma, báván nézelődő

névadó emléke előtt pedig épp ezzel tisztelegnek a leg-

gyereket látni, igenis kérdezzenek, ne hagy-

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. Hasábburgonyával kínáljuk, és egy külön csészében egri vörösbormártást tálalunk hozzá.
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Helyben vagyunk
az interneten is
A Helyben Vagyunk magazinban megjelent, a sikeres uniós pályázatokat bemutató cikkekre alapozva indul egy új, közéleti, közösségi és közösségépítő internetes portál az NFÜ támogatásával, a www.helyben-vagyunk.hu internetes
címen március elején. A portál célja az, hogy részben a megvalósuló
uniós fejlesztésekhez kapcsolódva,
részben pedig azoktól függetlenül is
teret engedjen a helyi szintű párbeszédnek, az értelmes és építő vitáknak, a szabad véleménynyilvánításnak a közvéleményt leginkább érintő
ügyekben. Az interaktivitás pedig akkor működik igazán, és a honlap akkor lesz valóban élő, ha a portál legfontosabb szerzője: maga az olvasó.

Szegények,
gazdagok
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 közzétett 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? Leginkább 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 legnagyobb részét éppen a legszegényebb régiók kapják – és ez minden bizonnyal így marad a 2013 utáni uniós költségvetési időszakban is. Forrás tehát lesz a felzárkózásra, a többi pedig alapvetően már a pályázók dolga…
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Fókuszban a
gazdaságfejlesztés
Magyarország versenyképessége elsősorban a hazai vállalkozások teljesítményének függvénye, hiszen ők jelentik a gazdaság tulajdonképpeni motorját. A mikro-, kis- és középvállalkozások a magyarországi alkalmazottak mintegy kétharmadát foglalkoztatják és a bruttó hozzáadott érték mintegy felét 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

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

57 pályázat jelent meg, összesen 371 milliárd forint keret-

si Tervének részeként visszatérítendő támogatási formák

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

is segítik a fejlődésüket, beruházásaikat. A vissza-

tartalmazza a pénzügyi eszközök prioritás forrásait. 2009

térítendő gazdaságfejlesztési forrásokon be-

decemberére 7 és fél ezer pályázat rendelkezett pozitív

lül kiemelten fontosak az Új Magyarország

támogatói döntéssel, a számukra megítélt támogatás ösz-

Mikrohitelprogramok. 2009. december 31-ig

szege 250 milliárd forintot tett ki. Az eddigi kiﬁzetéseknek

1464 vállalkozásnak volt már érvényben lévő

köszönhetően, a pénzügyi eszközökkel együtt, mintegy

mikrohitel-szerződése, összesen 8,4 milliárd

88 milliárd többletforrás jutott el a gazdaságba. A nyerte-

forint értékben. Annak érdekében, hogy még

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

többen vehessék igénybe az uniós mikrohi-

megítélt támogatások egyötöde pedig a 33 leghátrányo-

telt, a program feltételei 2010 elején módo-

sabb helyzetű kistérségben talált gazdára. Fontos ered-

sultak. A pénzpiaci válság hatásainak eny-

mény, hogy minden 1000 forint pályázati támogatás to-

hítését célzó intézkedéscsomag részeként

vábbi 1700 forint magánforrást mozgatott meg. Sőt: a

kiemelten fontosak a kis- és középvállalko-

kkv-knak szóló pályázatoknál minden 1000 forint támo-

zóknak szóló, különböző hitelprogramok és

gatás 1900 forint magánforrást mozgatott meg. A re-

garanciaprogramok.

gionális operatív programokból gazdaságfejlesztési tá-

Az Európai Unió 27 tagországa közül első-

mogatásban részesített vállalkozások eddig közvetlenül

ként Magyarországon indulhat el az európai

11 780 munkahely megteremtését és megtartását vállal-

uniós forrásokból ﬁnanszírozott, és az első-

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

sorban az induló vállalkozások megerősödését szol-

vének keretében csak vissza nem térítendő európai uniós

gáló kockázatitőke-program. Az első kockázatitőke-be-

fejlesztési forrásokhoz juthattak a hazai vállalkozások, ad-

fektetések 2010 első félévére várhatóak.
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Uniós projektek
a virtuális térben
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 keresni. 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 ikonok mutatják az adott településen megvalósuló nyertes uniós projektek helyszínét, az ikonokra kattintva pedig
az adott pályázat valamennyi fontosabb adata elérhetővé válik a virtuális térben.
A Kovács Margit Múzeum projektje Szentendre belvárosának műholdas képe fölött

Balassagyarmat projektjei a térképen
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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.
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12. oldal – Igaz
27 tagból áll az Európai Bizottság 2010 és 2014 között.
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csaknem 26 milliárd forintot
költhetünk új kerékpárutakra
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tési Terv keretében például

SUDOKU

A 2007–2013-as időszakban,
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Kos (III. 21.—IV. 20.)
Késztetést érzel arra, hogy rendezd soraidat.
N
a
Nem véletlen. A továbbiakban könnyebben haladsz majd utadon, ha most átnézed, mivel hogyan haladtál és hol tartasz most. Ez a számveőt és biztonságot ad neked. Ha hó végén nem megy minden
tés erőt
csettintésre, attól még nem jelenti azt, hogy nem is sikerül!

Bika (IV. 21.—V. 20.)
JJól teszed, ha most nem mész bele felesleges
vvitákba. Kell majd egy kis ügyesség ahhoz, hogyy
mindet elkerüld, de ha figyelsz, menni fog. Ezért
senki nem fog lúzernek tartani, inkább olyan
fé
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.

MÁRCIUSI
MÁ
S HOROSZKÓP
S

Ikrek (V. 21.—VI. 21.)
N
Nagyon
nyitott és tudatos leszel március második felében. Könnyebben rájössz arra, milyenn
régi téveszméid nem hagyják, hogy normál tempódban haladj az utadon. Ezeket most sokkal
gyorsabban fogod tudni rendezni magadban. Az is előfordulhat,
hogy megismered egy eddig nem felfedezett gyenge pontodat.

Rák (VI. 22.—VII. 22.)
EEgy munkahelyi ügy okozhat kellemetlen problé
lémát. Érzed, hogy valami nem kerek. Vagy azz
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.
Oroszlán (VII. 23.—VIII. 23.)
Már azt hitted, egy fontos ügyben meghozták a
dö
e
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.
en történésnek van valamilyen fontos és jó oldala. Erre áltaMinden
lában a későbbiekben derül fény. Munkatársad kiborít, de olyan
rafináltan vágsz vissza, hogy mindent viszel.
Szűz (VIII. 24.—IX. 23.)
Lehet, hogy főnököd bekeményít, amitől nem lesszel túl boldog. Azonban vagy annyira türelmes
és kitartó, hogy meg sem látszik az arcodon a
nemtetszés, munkádon a fáradtság, kedveden a
dac. M
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!

Mérleg (IX. 24.—X. 23.)
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 valaki megnevettet, és pár percre elfeledteti a gondokat. Amelyek
egyébként kezelhetők, csak el kezdeni a megoldásukat. Társaságod hiányol. Látogasd meg a barátaidat.
Skorpió (X. 24.—XI. 22.)
B lesznek akadályok, lazán átugrod azokat.
Bár
N
Nagyon kiélezett leszel és gyors, így a munkádat is nagyon hatékonyan végzed. Beleütközhetsz 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!
Nyilas (XI. 23.—XII. 21.)
Felkavaró lehet a március vége, mert alapból
tü
türelmetlenebb leszel. Erre még rátesznek egy
lapáttal a folyton változó viszonyok, események.
Épp, hogy tudod követni. Nem kell kétségbeesem érdemes már most katasztrófát látni, mert nem olyan a
ni, nem
helyzet. Bátran mutasd ki érzelmeidet! Az pontosan azt jelzi, hogy
nem félsz!
Bak (XII. 22.—I. 20.)
Bízd magad az intuíciódra. A lehető legjobb taná
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 kommuniva és kedvességgel egy egészen új helyzetet teremthetsz,
kációval
amiből nem egyedül jössz ki nyertesen. Hó végén pedig rád fér
egy kis kikapcsolódás.
Vízöntő (I. 21.—II. 20.)
Ne hamarkodd el a dolgokat. Hajlamos vagy
ki
kissé túlpörgetni magad, mindent egyszerre
szeretnél megcsinálni, de ha nem lassítasz, az
élet nyomja meg a féket. Nem kellene most
be
megbetegedni,
inkább oszd be a napot, a munkát és hagyj egy kis
szabadidőt is magadnak a regenerálódásra. Fontos infó kerülhet
a birtokodba, élj vele.
Halak (II. 21.—III. 20.)
Nem igazán szeretsz anyagi ügyekkel foglalkozn most azonban muszáj. Kissé mintha túlkölni,
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 megbocsáss valakinek.
Szálka Saci
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UNlkIoÓzói

Válla itelek
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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

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

NIÓS

U lkozói
Válla itelek
H

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

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!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.

