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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.
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Kicsiben is
versenyképesen
A hazai kisvállalkozások működéséhez, versenyképességének javításához jelentős segítséget
nyújtanak a különféle uniós támogatások. Az Extrakt-Bau Építőipari Kft. már több alkalommal is
sikeresen pályázott.
Az elnyert források felhasználásával olyan fejlesz-

letet adott a géppark korszerűsítésének, és hozzá-

téseket valósított meg, amelyek még az egyre ne-

segítette a vállalkozást ahhoz, hogy tevékenységi

hezedő piaci viszonyok között is lehetővé tették

körének bővítésével igazodjon a változó megren-

a cég növekedését. Az Extrakt-Bau Kft. tizenkét

delői igényekhez. A kezdetben vállalt közműépíté-

évvel ezelőtt 4-5 fős kisvállalkozásként alakult

si megbízások idővel szükségessé tették a szállít-

mélyépítési munkák végzésére. A tulajdonosok

mányozási és útépítési tevékenységek elindítását

kezdettől fogva törekedtek arra, hogy a bevételek

– mondta Prekker István ügyvezető. A cég korszerű

jelentős részét fejlesztésekre fordítsák, így a cég

munkagépeket és szállítójárműveket vásárolt, ami

termelékenysége évről évre fokozatosan növeke-

nemcsak a költséghatékonyságra volt kedvező ha-

dett. – Az uniós források megnyílása további lendü-

tással, de hozzájárult a dolgozói létszám bővülé-

Pályázó neve:
EXTRAKT-BAU Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Uniós támogatás: 39,1 millió Ft
Projekt összköltsége: 97,6 millió Ft
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Hegyhátszentjakab

séhez is. A szolgáltatások közé felvették a burkolatbontást, az útépítést, az aszfaltozást, majd a szegélyépítést

Az első igazi útépítők a rómaiak voltak. Az óko-

és a térkövezést, s beszereztek két korszerű bedolgozó

ri Itáliát több tízezer kilométernyi úthálózat szelte

gépláncot, amelyekkel már komplett beruházások önál-

át, melynek egyes szakaszai máig fennmaradtak.

ló megvalósítására is vállalkozni tudnak. Cégvezetőként

Az utak jellemzően egyenes vonalban haladtak,

Prekker István mindig fontosnak tartotta az innovatív

és szélességük lehetővé tette a kétirányú közle-

megoldások alkalmazását, ezért a kft. több olyan gépet

kedést. Az úttest felszíne enyhén domború volt,

is vásárolt, amelynek üzemeltetése egyszerre költségta-

hogy az esővíz lefolyhasson róla, és kétoldalt víz-

karékos és környezetkímélő. Az útépítéseknél használt

elvezető árkokat alakítottak ki. Az utak tartósságát

berendezéseik például – a megrendelők igényeitől füg-

a többrétegű pályaszerkezet biztosította, amely-

gően – képesek osztályozni és újrahasznosítani a helyszí-

nek vastagsága elérte az 1-1,5 métert. A rómaiak

nen kinyert értékes alapanyagokat, míg modern munka-

egyébként nemcsak körültekintően építettek, de

gépeik fajlagosan kevesebb üzemanyagot fogyasztanak

folyamatos útkarbantartást is végeztek.

és károsanyag-kibocsátásuk is alacsonyabb. A 2008-ban
megnyert uniós pályázatnak köszönhetően a vállalkozás

határhoz, így elkerülhetetlen a kapcsolattartás a külföldi

két újabb, világszínvonalú földmunkagéppel gyarapodott,

beszállítókkal és megrendelőkkel. A cég egyébként első-

így a megmaradt régi gépeket is sikerült lecserélni a kor

sorban hazai terepen, a nyugat-dunántúli régióban igyek-

követelményeinek megfelelő berendezésekre. A támoga-

szik megbízásokat vállalni, és az ügyvezető különösen

tás emellett lehetővé tette a munkatársak számára egy

büszke arra, hogy a térségben több visszatérő ügyféllel

németnyelv-tanfolyam elvégzését, ami azért is volt fon-

is rendelkeznek. Amint Prekker István elmondta, nagyon

tos, mert a kft. működési területe közel esik az osztrák

sokat köszönhetnek a települések vezetőinek és lakosságának, akik bizalmat szavaznak nekik, és hisznek abban,
hogy egy kis magyar vállalkozás is képes magas színvonalú munkát végezni.
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Gyôr

Okos kézilabdakaput
építettek Gyôrben
A kézilabda eddig is kedvelt volt a hazai sportrajongók körében, ám a jövőben még izgalmasabbak
lehetnek a meccsek annak a speciális kapunak köszönhetően, amelyet Győrben építettek.
Az uniós támogatással kifejlesztett kapu képes
meghatározni a berepülő labda sebességét, valamint a beérkezés pontos helyét, s a mérési eredményeket azonnal láthatóvá teszi a kijelzőn, amely
lehet akár egy kézi számítógép vagy mobiltelefon
is. A Széchenyi István Egyetem kutatói 2005-ben
alapítottak vállalkozást a felhalmozott ismeretek
gyakorlati hasznosítására, és új, értékesíthető termékek kifejlesztésére. Az ENTAL Kft. eddigi munkái között szerepelt digitális képfeldolgozás, termelésoptimalizálás és készülékek zajának tesztelésére
alkalmas berendezés kifejlesztése is. – A sebességmérő és helymeghatározó kézilabdakapu ötlete már
évekkel ezelőtt felmerült – mondta Molnárka Győző, a cég alapítója és ügyvezetője. A kutatást az a
gondolat indította el, hogy sok labdasporthoz, például a golfhoz vagy a teniszhez már rendelkezésre állnak különféle mérőeszközök, ezek működése
azonban radarberendezésen alapul, ami kevésbé
pontos és csak a labda sebességének meghatározására szolgál. Mivel az ilyenfajta mérőeszközökre
jelentős a piaci igény, a társaság egy sikeres európai uniós pályázat segítségével elkezdte egy sokkal pontosabb mérést lehetővé tevő, kapuba épített
berendezés kidolgozását. A kézilabdajátékoknál
használt szabványos kapuba infravörös sugarakkal működő mérőrendszert telepítettek, és az adatok gyors feldolgozását olyan csúcstechnológiának
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Pályázó neve: ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.

számító, nagysebességű beépített mikroproces�-

Uniós támogatás: 51 millió Ft

szorokkal tették lehetővé, amelyeket tíz évvel ez-

Projekt összköltsége: 79,3 millió Ft

előtt még csak a hadiipar és az űrkutatás területén

Testmozgás
szimulátorral
Az ENTAL Kft. a közelmúltban újabb uniós
pályázatot nyújtott be, amelynek célja egy
labdajáték-szimulátor megalkotása. A kézilabdakapunál alkalmazott technológia felhasználásával a szakemberek egy olyan

– a vezeték nélküli hálózatnak köszönhetően – sokféle kijelzőeszközön (számítógépen, projektoron,
LED-falon vagy mobiltelefonon) meg lehet jeleníteni. Ez a megoldás az eddigieknél sokkal részletesebb információkat nyújt a játékosoknak, az edzőknek és a szurkolóknak egyaránt. Molnárka Győző
elárulta, hogy a prototípus tesztelése már megkezdődött, és eddig nagyon kedvezőek a visszajelzé-

eszközt szeretnének kifejleszteni, amely

sek. A profi sportolókat általában az ragadja meg,

ötvözi a számítógépes játékok élményét a

hogy a berendezés újfajta képet ad képességeik-

testmozgással: a játékhoz kapcsolódó tör-

ről, és elősegíti dobóerejük, pontosságuk fejlesz-

ténetek a kapu hálójára rögzített kivetítőn je-

tését, míg az amatőr játékosok főleg szórakoztató

lennének meg, miközben a felhasználóknak

testedzéshez, ügyességi gyakorlatokhoz használ-

különféle ügyességi feladatokat kellene vég-

ják a kaput. Bár a termék piaci bevezetése még

rehajtaniuk.

csak most kezdődik, a kutatócsoport már dolgozik
a technológia további hasznosításán, így 2011-re a

alkalmaztak. A szinte valós idejű adatfeldolgozás-

mérésre alkalmas futballkapu és a baseballjátékok-

hoz a korszerű elektronikán kívül felhasználtak egy

nál használható mérőkeret is megszülethet.

újfajta matematikai algoritmust is. – A kifejlesztett
rendszer európai szabadalmaztatása már folyamatban van – tette hozzá a szakember. A fejlesztések
eredményeként létrejött kézilabdakapu alkalmas
a labda sebességének és becsült háromdimenziós röppályájának megjelenítésére, illetve különféle statisztikák elkészítésére is. Gól esetén a kapu
azonnal megadja a mérési eredményeket, melyeket

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

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.
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Gyôr

Kedvezményezett neve:
Síküveg Kereskedelmi és Feldolgozó Kft.
Elnyert támogatás: 4,4 millió Ft
Projekt összköltsége: 14,8 millió Ft

Üvegcsiszolóból
üzletember
Néhány évvel ezelőtt még üvegcsiszolóként dolgozott, ma sikeres üzletember Csiszka Zsolt, a Síküveg Kft. tulajdonosa. A győri cég a válság ellenére is dinamikusan növekszik, és évente átlagosan
30 százalékkal bővíti termelését.
A Síküveg Kft. ügyvezetője 2000-ben magánvál-
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gyon fontos, hogy megbízható termelőeszközökkel

lalkozóként kezdte tevékenységét, és eleinte ki-

rendelkezzünk, ezért 2008-ban egy uniós pályázat-

zárólag táblaüveg-kereskedelemmel foglalkozott.

ba is belevágtunk, amelynek eredményeként csak-

– Kereskedőként nagyon ki voltam szolgáltatva

nem 4,5 millió forintot nyertünk gépfejlesztésre –

nemcsak a vásárlóknak, de a gyártóknak is – emlé-

mondta Csiszka Zsolt. A támogatás segítségével

kezett vissza az indulásra Csiszka Zsolt. – Rá kel-

sikerült egy nagy teljesítményű olasz csiszoló-él-

lett jönnöm, hogy egyszerű forgalmazóként kön�-

megmunkáló gépet venniük, amelyet üvegkorlátok,

nyen helyettesíthető vagyok, ám ha hozzáadott

polcok, üvegajtók gyártása során tudnak haszno-

értéket tudok előállítani, akkor már sokkal nagyobb

sítani. A berendezésnek köszönhetően a termelé-

a mozgásterem. A gondolatot tettek követték: a

kenység mintegy 50 százalékkal növekedett az él-

vállalkozó 2004-ben megvette első üvegfeldolgozó

megmunkálás terén. Cége gyarapodásával Csiszka

gépét, és belekezdett a termékgyártásba. Az egy-

Zsolt feladatköre is fokozatosan átalakult: míg kez-

személyes kisvállalkozás évről évre szépen fejlő-

detben maga is üvegcsiszolással foglalkozott, ma

dött, újabb gépekkel és emberekkel gyarapodott.

már csak a működési folyamatok szervezésére, a

Jelenleg tizenöten dolgoznak a cégnél, és a forga-

tevékenység hatékony menedzselésére koncentrál.

lom ötszörösére nőtt 2004-hez viszonyítva. A Sík-

Szerinte a siker elsősorban a megfelelő működé-

üveg Kft. méretéhez képest modern gépesítettség-

si modell kidolgozásán és a folyamatos fejleszté-

ben is elöl jár: a gyártást a legkorszerűbb olasz és

sen múlik. Mint mondja, csak úgy tudnak versenyre

osztrák berendezésekkel végzik. – Számomra na-

kelni a nagyokkal, hogy mindent egyedileg, a meg-

rendelők igényei szerint gyártanak. Bár elsődleges működési területük a nyugat-dunántúli régió, az ország többi

Az üveg története

részéből, sőt Ausztriából és Szlovákiából is rendszeresen
kapnak megrendeléseket. Az elmúlt évben – egy újabb
uniós pályázat eredményeként – a cég 66 millió forintos
támogatást nyert ingatlanfejlesztésre, amely lehetővé tette, hogy belefogjanak egy korszerű, a saját igényeikre
szabott gyártócsarnok felépítésébe. A munkálatok elkezdődtek, és ha minden a tervek szerint halad, akkor a kft.
még idén ősszel átköltözhet a jelenlegi 500 négyzetméteres bérelt ingatlanból egy 1200 négyzetméteres, európai színvonalú csarnokba. Az ingatlanfejlesztéssel párhuzamosan a dolgozói létszám is fokozatosan gyarapodni
fog, és – a cégvezető reményei szerint – 2012 végére eléri
majd a harmincöt főt.

Az üveget valószínűleg véletlenül, a tűznek köszönhetően fedezték fel valamikor az időszámításunk
előtti 5. évezredben. Az üvegkészítésre utaló első leletek az időszámításunk előtti 4. évezredből,
Mezopotámiából származnak, de az anyagot ekkor
még átlátszatlan formában alkalmazták, elsősorban használati eszközök bevonására. Az üvegipar
fejlesztésében az ókori rómaiaknak volt nagy szerepük, akik az időszámításunk előtti első században már az üvegfúvás technikáját is ismerték. Kezdetben a síküveget is gömb alakúra fújt anyagból
állították elő, majd a 17. századtól Franciaországból terjedt el az üveg síkra öntése.

Gyôri almás túrótorta
Hozzávalók:
•

50 dkg félzsíros tehéntúró, 8 dkg margarin, 4 db savanykás alma, 1 zacskó vaníliaízű pudingpor, 15 dkg kristálycukor,
3 evőkanál búzadara, 5 dkg mazsola, 1 dl tejföl, 3 tojás, 2 evőkanál sárgabaracklekvár, fél citrom leve és reszelt héja,
csipetnyi só, 1 vaníliás cukor, a forma kenéséhez további 2 dkg margarin és 1 evőkanál búzadara

Elkészítése:
A tojásokat habosra verjük, majd belekeverjük a hozzávalókat a következő sorrendben: cukor, túró, dara, tejföl, lekvár, só, citromhéj, citromlé, vaníliás cukor, pudingpor, a lereszelt alma, mazsola, végül az olvasztott, de már hideg margarin. Egy tortaformát vajjal kikenünk,
búzadarával megszórjuk és belesimítjuk a masszát. Előmelegített sütőben, közepes hőfokon, tűpróbáig sütjük, majd egy tálra borítjuk. Melegen is, hidegen is fogyasztható.
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Jobbat, többet,
gyorsabban és
olcsóbban
A földgázipar technológiai hátteréről egy laikus legfeljebb annyit mondhat: meglehetősen bonyolult.
No meg talán azt, hogy a nyomást állandó szinten kell tartani és szerencsétlen esetekben és években tőlünk keletre, ha úgy akarják, el is tudják zárni a gázcsapokat.
számíthatnak tőlük a földgáz elosztásához szüksé-

Pályázó neve: Gázipari Gépgyár Kft.
EU-támogatás: 94,3 millió Ft

ges nyomáscsökkentő és mérőállomásokra – és ne

Projekt összköltsége: 314,5 millió Ft

feledjük azt sem, hogy a Gázgép Kft. a háztartási
gáznyomásszabályzók legnagyobb európai gyártói

Mindazonáltal a honi gázellátás biztonsága sokat
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közé tartozik. Ezt bizonyítják a számok is: modern

fejlődött, és nem csupán a tárolókapacitások bő-

gyártóüzeméből évente mintegy 250 ezer darab

vítésének, hanem az olyan cégeknek is köszönhe-

ilyen készülék kerül az európai és a hazai piacra. A

tően, mint amilyen a nagykanizsai Gázgép Kft. Ha

nemzetközi versenyben kivívott előkelő hely meg-

a cég termékpalettáját, áruskáláját olvassuk, tény-

tartása persze nem könnyű – a folyamatos tech-

leg a régi Skála-reklám szövege jut az ember eszé-

nológiafejlesztések és az ehhez szükséges pályá-

be, hiszen minden szinten, szinte mindent tervez-

zati tapasztalatok mára a vállalati kultúra szerves

nek, kiviteleznek és gyártanak, ami a gáziparban

részévé váltak. Így aztán az elmúlt 12 évben a cég

elképzelhető: komplett földgáz-kitermelési, -szállí-

3 milliárd forintot költött beruházásokra, folyamato-

tási, -tárolási, és -elosztó berendezéseket, de szű-

san újították fel üzemcsarnokukat és modernizálták

rőket, leválasztókat és hőcserélőket is. Emellett

gépparkjukat. – Évről évre 100–200 millió forint kö-

erőművek, ipari és kommunális gázszolgáltatók

zötti nagyságrendben vásároltunk korszerű beren-

Nagykanizsa

dezéseket, és hasonló összeget fordítottunk építé-

cég nagy erőfeszítéseket tett a sorozatgyártás au-

si beruházásokra is. Az első pályázati támogatást

tomatizálására, amelynek eredményeképpen míg

még a Széchenyi Terv keretében nyertük el gép-

1997-ben egyes alkatrészeket 5,30 perc alatt tud-

beszerzésre, 2002-ben. A következő években pe-

tak előállítani, ma ugyanaz a termék 53 másodperc

dig különböző pályázatokon 205 millió forint vissza

alatt készül el. A gyorsabb munka lerövidíti a gyár-

nem térítendő támogatást kaptunk technológi-

tási időt, csökkenti az előállítás költségeit és így az

ai fejlesztésre. Igazi kiugrást jelent az Új Magyar-

árakat is.

ország Fejlesztési Terv keretében beadott sikeres
pályázatunk, amelynek köszönhetően 2007-ben
több mint 314 millió forintot költhettünk korszerű
megmunkáló gépek beszerzésére – foglalta össze
pályázati sikereiket Krihó Zsuzsanna projektgazda.
A jelentős fejlesztés költségeinek harminc százalékát az uniós támogatás jelentette, és ami a gazdasági világválság közepette külön jó hír: a fejlesztéseknek komoly munkahelyteremtő hatásuk is volt.
– Olyan darabszámokat értünk el az értékesítésben,
amelyek további gyártósori szerelők munkába állítását tették lehetővé. Lakatosaink és hegesztőink
pedig egyre nagyobb berendezéseket gyártanak,
mivel ott is megnőtt a kapacitásigény. – A nagyobb
volumenű gyártás, valamint a több műszak a kiszolgáló személyzet bővítését követelte meg, ez
újabb mérnököknek és technikusoknak biztosított
munkát a cégünknél – mondja a projektgazda. S
ha hiszik, ha nem, a folyamatos fejlesztések eredménye a Gázgépnél akár stopperral is mérhető! A

Kanizsai rakott hús
Hozzávalók:
•

1 kg burgonya, 60 dkg sertéstarja, 5 fej vöröshagyma, 2 babérlevél, 2 dl fehérbor, 1
csésze kockából készített erőleves, só, bors.

Elkészítés:
A burgonyát nyersen meghámozzuk, vékony karikára vágjuk, és kizsírozott tűzálló tálba lerakjuk a felét. Sózzuk, borsozzuk. Rátesszük a hússzeleteket, ezt a réteget is megsózzuk, erre lerakjuk a karikára vágott
hagymát, újra sózunk, végül a burgonya másik felével betakarjuk. A tetejét is megsózzuk, és rátesszük a babérlevelet. Leöntjük a borral és az erőlevessel, felforraljuk,
majd a sütőben lefedve puhára pároljuk. Végül fedő nélkül
megpirítjuk a tetejét.
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Pályázó neve: Cliff Konyhák Gyártó és Kereskedelmi Kft.
EU-támogatás: 4,6 millió Ft
Projekt összköltsége: 15,3 millió Ft

A Cliff receptje:

boszorkányos
gyorsasággal, de nem
boszorkánykonyhát
Sokan hiszik azt, hogy a technológiai fejlesztés csak a közepes, vagy annál nagyobb vállalatok számára kifizetődő, vagy hogy ez csak az ő privilégiumuk lehet, hiszen az ilyen méretű vállalkozások

Pereszteg

rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi erővel.
Az elsősorban konyha-, illetve az utóbbi években

sebb versenyben. A Cliff ezért pályázott, és siker-

fürdőszobabútorok gyártására szakosodott peresz-

rel: több mint 4 és fél milliós uniós támogatással új,

tegi Cliff Kft. történetének közreadásával az ilyen

korszerű famegmunkáló gépet tudtak vásárolni. –

tévhiteket könnyen lehet cáfolni. – Teljesen a nulláról

Olyan feladatokat tudunk most könnyedén megol-

indultunk 1993-ban. Ami egy szerény háztartásban

dani, amit más, kisebb cégek, a konkurencia nem,

megtalálható: egy fúró, egy csavarhúzó, egy fogó:

vagy csak nehezen képes. Így aztán, ha árajánla-

ez volt az összes szerszámkészletünk, és egy bérelt,

tot kell adnunk, legtöbbször győztesen kerülünk ki,

15-20 négyzetméteres pincehelyiség a műhelyünk.

mert igen jó áron és nagyon rövid határidővel tudunk

A feleségem és én faipari mérnökök vagyunk, így

dolgozni. Ezt teszik lehetővé a megvásárolt korszerű

a technológiát, a szerkezeteket ismertük, csak ép-

gépek – foglalja össze a fejlesztés előnyeit a cégve-

pen a körülményeink voltak mostohák – mesél a cég

zető, aki azt vallja: az állhatatos munkavégzés meg-

indulásáról a kft. alapítója és ügyvezető igazgatója,

hozza gyümölcsét és időtálló értéket teremt.

Stubenvoll András. – Az évek során mérnöki szemléletünket tettük a vállalkozásba, és a megélhetésünk
feletti minden bevételt visszaforgattuk, és fejlesztettünk. Ennek az eredménye lett a mai állapot. Mára
2 000 négyzetméteren 20 fővel dolgozunk, CNC-gépeken. Persze a jónál is van a piacon mindig jobb –
és ezek beszerzése elengedhetetlen egy olyan cég
számára, amely nem akar lemaradni az egyre éle-
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Igaz vagy hamis?
Az Európai Unió soros elnöki posztján
félévente váltják egymást a tagállamok külügyminiszterei.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.

Új gépek a szombathelyi
fogorvosoknak
Egészségturizmus: divatos kifejezéssé vált Magyarországon. Méltán, hiszen az utóbbi évtized
gyógyfürdőfejlesztései okán hazánk az egészségóvó turizmus egyik legfontosabb célországává vált.
Pályázó neve: Budai Lajos
Projekt összköltsége: 17,7 millió Ft
EU-támogatás: 7,3 millió Ft

De jönnek ide más okból is, főleg a nyugati határszél városaiban a fogászati turizmus az egyik vezető idegenforgalmi ágazat, s ha a magyar fürdőkre
mondhatjuk, hogy méltán híresek, megállapíthatjuk azt is, hogy a szolgáltatás színvonalát tekintve a magyar fogorvosok is Európa élén járnak. A
nemzetközi rangsort itt a kezelt páciensek számában mérik, s verseny óriási: ma már nem lehet csak
az olcsóbb árakkal operálni, az állandó technolóidők, így több beteget lehet azonos idő alatt kezelni, magasabb a szolgáltatás színvonala, növekszik

A szombathelyi Árkádent Kft. rendelője jó célállo-

a bevétel és nem utolsósorban új fejlesztési irányo-

más, ezt bizonyítja az a 2500-3000 beteg, akiket

kat lehet kitűzni – foglalta össze a több mint 7 millió

évente kezelnek. 40 százalékuk hazai vendég, a

forintot kitevő uniós támogatást elnyert fejlesztés

többiek a szomszédos Ausztriából, illetve Olaszor-

pozitívumait Budai Lajos, a cég ügyvezetője. A cég

szágból, Németországból és Svájcból érkeznek. Az

vezetője a fejlesztéstől évi 20 százalékos forgalom-

Árkádent Kft. fő profilja az elvesztett fogak pótlása,

növekedést vár. A technológia ebben nem jelent-

ezen belül is külön büszkék arra, hogy elsők között

het már akadályt, hisz tudják, a vendégek a legma-

honosították meg Magyarországon a biokompati-

gasabb színvonalú szolgáltatást keresik. Épp ezért

bilis, fémmentes cirkónium-oxidból készült fogpót-

idén tavasszal újra pályáznak: a céljuk egy digitális

lást. A cég tehát ad arra, hogy orvosai a legmoder-

röntgen, esetleg egy 3D-s CT röntgenberendezés

nebb fogászati technológiákat alkalmazzák, ezért

vásárlása, szintén uniós támogatással.

is vágtak bele tavaly egy nagy, a teljes technológiát érintő fejlesztésbe. Olyan változtatható fordulatszámú, maximális hűtéssel ellátott amalgámszeparálóval is rendelkező műszereket szereztek be,
amellyel a legmagasabb színvonalon képesek fájdalommentes kezeléseket, fogászati implantációkat elvégezni. – Most már meg lehet menteni az
elveszettnek hitt fogakat, lerövidülnek a kezelési

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

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.

szombathely

giai fejlesztés legalább annyira számít abban, hová utazik fogpótlásra, kezelésre a nyugati vendég.
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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
Családi

Nádasdy Ferenc Múzeum
Sárvár, Várkerület 1.
(Tel.: 95/320-158)
K–V: 9–17h
A fürdőzés előtt/után el kell látogatni a Nádasdyak várába, az ott kialakított múzeumba is,
hiszen az erődítménnyel körbevett terület egy
gyönyörű, ötszögű várkastélyt rejt, ahol Ma
gyarország egyik legszebb barokk díszterme fogadja a látgatót. A múzeum
állandó kiállításain elkalauzolják a látogatót a hazai könyvnyomtatás kezdeteihez, de bemutatják az országban
egyedülálló huszárgyűjtemény darabjait is. A térképek szerelmesei sem fogak csalódni, hiszen a 16-19.
századi Magyarországot ábrázoló eredeti térképeket mutat be a Carta Hungarica kiállítás. A vár szalonjai
mindemellett remek környezetet biztosítanak a különböző korok bútorművészetének bemutatásához.

Soltis Lajos
Színház
30 éves jubileumát ünnepli idén a celldömölki Soltis Lajos Színház. A társulat tagjai amellett, hogy szinte egész éven át tartó ünnepi
rendezvényekkel készülnek az évfordulóra –
szülinapi ajándékként –, hatalmas sikert is elértek nemrégiben: elhozták a legjobb előadásért járó fődíjat a XXXII. Madách Imre Irodalmi
és Színjátszó Napokon. A végzetes szerelem
játéka című előadás óriási sikert aratott, így
nemcsak a verseny pénzdíját nyerte el, hanem
jogot szerzett a részvételre a színjátszók kétévente megrendezésre kerülő legrangosabb
nemzetközi

seregszemléjén.

Márciusban

egyébként már a Rózsa és Ibolya című mesejáték 10 előadásból álló turnéjára indulnak a
színészek Vas megyében.

Celldömölk,

Koptik Odo u.

2.

PROGRAMajánló

Színház
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Károly-magas

Sport

lati kilátó, Sopr

Károly-magaslati kilátó

on

Ha Sopron, akkor: Tűztorony! Legalábbis hazai és nemzetközi szinten
a belváros ékessége vált a határmenti város jelképévé. Ám ha megkérdezünk egy sopronit, akkor minden bizonnyal a Tűztorony mellett
a Károly-magaslati kilátót is megemlíti. Aki soproni kirándulást tervez,
annak vétek lenne kihagyni a romantikus erdei magaslatot, amelyet érdemes egy néhány kilométeres túra keretében gyalog megközelíteni. A
Károly-magaslat a vaskori emberek kultikus helye volt. A torony több
kiállítótermében érdekes tudnivalókkal töltekezhetünk, ám az
igazi látványosság a kilátó legtetején vár minket. Egész
Sopron, sőt a környék a látogatók szeme elé tárul: nyomon
követhetők a szövevényes erdei utak, elénk terül az egész
város látképe, sőt a Fertő tó csillogó víztükre és jó idő ese-

PROGRAMajánló

tén a Schneeberg havas tömbjei is!

Kiállítás

Széchenyi István
Emlékmúzeum

úzeum
István Emlékm
Széchenyi
3.
.
Kiscenki u
Nagycenk,

Évente sok ezer turista keresi fel a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumot. No és több száz szerelmespár. A kastély mesebeli parkja messze földön híres: romantikus fái, bokrai, üde zöld pázsitja az esküvői fotózáshoz különleges helyszínt biztosít. Természetesen nem érdemes csak a parkban kószálni, ha
utunk az egykori grófi lakóhely felé visz. A kastély minden egyes szeglete más-más érdekességgel lepi
meg a látogatókat. Az épületben Széchenyi István életével foglalkozó kiállítás kap helyet, ez a legnagyobb
gyűjtemény az országban, amely egy történelmi személynek állít emléket.
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www.nagycenk.hu

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-
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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-

LOTÁJA
MŰVÉSZETEK PA
fényben. Aztán szólópálya. Sikeres persze az is. Sőt.
H
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.,
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MÁRC
www.charlieworld.hu
3900–11 900 Ft

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.

Freskóbemutató és
gyermekfoglalkoztató
Kelet-Európában egyedülálló freskóbemutató,

A szerződés aláírását követően kiírják a közbe-

interaktív kiállítás, barokk enteriőr várja 2011-től

szerzési pályázatot, majd elkezdik a munkát az

a látogatókat Veszprémben a Bíró-Giczey-ház-

1020 négyzetméteres területen. A projekt teljes

ban. A vár művészettörténeti szempontból leg-

költségvetése 883 millió forint, amelyből a KDOP,

jelentősebb épületét a Veszprémi Főegyházme-

a régió arculatát meghatározni képes turisztikai

gye képviselői turisztikai célra alakítják át, és

vonzerők pályázata 747 millió 555 ezer forint tá-

mint Mail Józseftől megtudtuk, főként a ﬁatalok

mogatást biztosít. Mint megtudtuk, a beruházás

és a középkorúak érdeklődésére számítanak.

öt munkahelyet is teremt. A foglalkozásvezetői
állás betöltésére jó eséllyel pályázik egy hittanár

A kiállításon a veszprémi értékek mellett a He-

szomszédolás

diplomás, rajta kívül a zökkenőmentes működés-

települések,

hez szükség lesz még két teremőr-tárlatvezetőre,

Ajka, Kislőd és Herend egyházi vonatkozású neve-

programfelelős-marketingesre és jegypénztárosra

zetességeivel is ismerkedhetnének a látogatók. A

is. A főegyházmegye képviselői számításai szerint

legﬁatalabb korosztályok tagjai számára gyermek-

a látogatók száma a működés ötödik évében már

foglalkoztatót és oktatótermet alakítanak ki, ahol

eléri a 24 ezer főt.

ritour-programba

bekapcsolódott

szakképzett személyzet által vezetett foglalkozá-

Pályázat címe: Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ

sokon mélyíthetik el ismereteiket. Kialakítanak

kialakítása a veszprémi várban

vetítőtermet, könyvesboltot, valamint látogatható-

Pályázó neve: Veszprémi Fôegyházmegye

vá teszik a hátsó kertet. Az ünnepélyes megnyitó-

EU-támogatás: 747,6 millió Ft

ig azonban rengeteg feladat vár a megvalósítókra.

Támogatás aránya: 85%

Bakonyi betyárleves
Hozzávalók:
• 25 dkg kolozsvári szalonna, 30 dkg friss bakonyi vadászkolbász, 10 dkg házi disznózsír, 50 dkg vargánya, 1 fej vöröshagyma, 5 dl tejföl, 2 kanál liszt, 2 babérlevél, 2 l csontlé, 10 szál snidling, só, őrölt bors, bazsalikom, kakukkfű,
édes-nemes paprika
A szalonnát apróra kockákra vágjuk és kisütjük. A pörcöt leszűrjük és félretesszük, a zsírján pedig megpároljuk a felszeletelt gombát. Sózzuk, és folytonos keverés mellett hozzáadjuk a fűszereket. Negyedórás
párolás után felengedjük a csontlével, beletesszük a pirított szalonnát is, és együtt az egészet felforraljuk. Zsíron aranysárgára pirítjuk a ﬁnomra vágott hagymát, késhegynyi pirospaprikát szórunk rá, és a liszttel rántást készítünk.
Hozzáadjuk a tejföl felét, eldolgozzuk, majd szitán át a levesbe
passzírozzuk. Beletesszük a karikára vágott kolbászt, a maradék tejfölt, az apróra vágott snidlinget és készre fõzzük. Betét-
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nek húsgombócot adunk.

Ahol Vlagyimir Iljics
a falra mászott…

Pályázat címe: A hódmezővásárhelyi Emlékpont – időszaki

Vásárhelyen, az Andrássy út és a Kaszap utca sar-

kiállítás látogatóbarát fejlesztése

kán áll egy formabontó, mutatós épület. A város

Pályázó neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

legújabb múzeumának, a néhány éve megnyitott

Önkormányzata

Emlékpontnak ad otthont. Az épület egy párkányán

EU-támogatás: 159,4 millió Ft

a magasban ott csücsül V. I. Lenin. Pontosabban

Támogatás aránya: 80%

annak a szobornak a kisebb másolata, amely valaha
a hódmezővásárhelyi Hősök terén volt hivatott em- A belső tér egyetlen állandó kiállításnak biztosít csak
léket állítani a szovjet birodalom első vezérének, és

helyet, így valamit tehát tenni kellett, hogy többször

amely az alak fura póza miatt – mintha éppen egy

is betérjenek a potenciális látogatók – mondja Elek

vécén csücsülne – évtizedeken át alkalmat adott a

András, a múzeum munkatársa. Ezért is adtak be

vásárhelyieknek az élcelődésre.

pályázatot az Emlékpont látogatóbarát fejlesztésé-

Vlagyimir Iljics tehát a falra mászott, ami nem is cso- re.
Ez elsősorban egy időszaki kiállítások céljára alkal-

éveit bemutató múzeum belső tereit járja. Ahol tán

mas épületrész kialakítását jelenti – közölte Weszely

Iván, a Vörös Hadsereg hatalmas, kétszintnyi teret

Tamás, a polgármesteri hivatal munkatársa. No

is betöltő bronzkatonája tesz rá nagy benyomást,

meg többnyelvű, mobil tárlatvezetésre alkalmas

no meg a falakon sorakozó fotók. Munkásőrök,

eszközök beszerzését, amelyek használatával még

pufajkások, ávéhások… És dokumentumok, PPS

izgalmasabbá tehető a látogatás. A sikeres pályázat

dobtáras vagy csak gitárnak hívott géppisztoly,

és a megkezdett kivitelezés eredményeként 2010

egyenruhák. No meg a kor fura-szürke világát idéző

tavaszán egy vonzóbb Emlékpont várhatja már a

képek: üzembelsők, felvonulások, meg Bambi üdítő

látogatókat, amelybe érdemes lesz többször is

bontatlan, eredeti csatos üvegben.

visszatérni.

Vásárhelyi kötözött táskaleves
Hozzávalók: • A tésztához: 2 db tojás, liszt, só • A leveshez: 25 dkg
sárgarépa, 10 dkg petrezselyemgyökér, 10 dkg zeller, 10 dkg karalábé,
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 készítünk, 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

szomszédolás

dál az ember, ha a kommunista diktatúra legrosszabb

pirítunk, amit a levesre öntünk. Tálalás: leveses csészébe
merjük, egy kis darab petrezselyemmel díszítjük.
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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-

SZOMSZÉDOLÁS

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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haladó
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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.)
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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

S
UNlkIoÓzói

Válla itelek
H

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.

