


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

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

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

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

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



„Ekkor az ország legrégebben működő ipari üze-

me a magyar nyelv legjelentősebb letéteményese, 

a magyar kultúra egyik utolsó menedéke volt” – ol-

vasható a társaság honlapján. A történelmi korok 

egymást követték, és közben fejlődött a technoló-

gia.  Ha nem is a teljes történelmet, de néhány sze-

letét végigkísérhetjük, ha teszünk egy sétát a nyom-

dában. A folyosón és egy bemutatóteremben régi 

gépek, berendezések idézik a nyomdászat őskorát. 

Aztán ahogyan műhelyből műhelybe megyünk, vál-

tozik a kép, és a legmodernebb berendezésekkel 

találkozunk. A fejlesztések hozzátartoznak a nyom-

da életéhez, bár vannak időszakok, amikor sem  

a lehetőségek, sem a feltételek nem adottak egy na-

gyobb beruházás végrehajtásához. Ebből a szem-

pontból a 2008 még szerencsésnek mondható, hi-

szen abban az évben – s az azt megelőző években 

is − jelentősen megújult a nyomda gépparkja. – Két 

éve, 2008-ban például több mint 800 millió forin-

tos beruházást hajtottunk végre, amelynek ered-

ményeként üzemépületeink egy 1400 négyzetmé-

teres csarnokkal bővültek, gépparkunk pedig új 

kötészeti berendezésekkel és nyomógéppel gyara-

podott. A könyvkötészeti és nyomtatókapacitásunk 

megújulását és növekedését eredményező beruhá-

zást döntően saját forrásból, illetve európai uniós 

támogatásból finanszíroztuk. Ebben az évben pe-

dig újabb fejlesztések helyett szigorú költséggaz-

dálkodással, intenzív kereskedelmi munkával és 

technológiai szervezettséggel igyekszünk erősíte-

ni és megtartani könyvpiaci pozícióinkat – mondta 

György Géza, a társaság vezérigazgatója. Persze 
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Az ország legnagyobb 
könyvgyártójA

Pályázó neve: Alföldi Nyomda Zrt.

EU-támogatás: 180,4 millió Ft

Projekt összköltsége: 687,7 millió Ft

Kicsit talán furcsán hangzik így nevezni az ország legrégebbi és legnagyobb nyomdáját, ám ha vé-

giggondoljuk, a modern szófordulat nagyon is igaz. A nyomda története egyedülálló, hiszen 1561-

ben kezdődött a három részre szakadt Magyarországon. 

A történet úgy kezdődött, hogy 1560 decem-

berében Huszár Gál református vándorprédi-

kátor nyomdájával az ellenreformáció üldö-

zése elől Kassáról Debrecenbe, a „kálvinista 

Rómába” menekült. A nyomda első terméke, 

Méliusz Juhász Péter „Szent Pál apostol leve-

leinek magyarázata” című könyve 1561 máju-

sában készült el. Ezt a könyvet a füvészköny-

véről is híres püspöknek még három könyve 

követte. Az alapító 1562-ben elment a város-

ból, a nyomda azonban itt maradt. 



A hússzeleteket kevés zsírban 

hirtelen kisütjük, majd félretesszük. 

A maradék zsírban üvegesre pirítjuk az apró-

ra kockázott hagymát, rátesszük a felkarikázott debrece-

nit, majd néhány perccel később a hússzeleteket és a felka-

rikázott répákat is. Kevés vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára 

pároljuk. Ha a víz közben elfő, pótoljuk. Ha készen van, hozzáke-

verjük a tejfölt, és még egyszer összeforraljuk az egészet.D
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A nyomda szerencsére nagyobb károk nélkül vészelte át a második világháborút. Korábban hosszú évtizedeken át 

Debrecen város, illetve a református egyházkerület tulajdonában működött, 1948-ban azonban állami tulajdonba ke-

rült, és része lett a Kelet-magyarországi Nyomdaipari Egyesülésnek. Aztán 1964-ben egy hatalmas lépés követke-

zett: megkezdődött az első államilag finanszírozott rekonstrukció. Munkába állították az első ofszetnyomó gépeket, 

és 1967-ben az RO-62-es tekercsnyomó gépen itt készült az első színes nyomású napilap.

ez nem jelenti azt, hogy az Alföldi Nyomdából ne kerül-

nének ki továbbra is exkluzív kiadványok, nagyon szép 

kivitelű könyvek. Azt az üzleti kapcsolati rendszert, amit 

a társaság az évek folyamán kiépített és magáénak tud-

hat, működtetni kell. A számok sok mindent elárulnak.  

A társaság a 2008-as adatok szerint 252 hazai és 67 kül-

földi kiadóval állt kapcsolatban. Több ezer tonna pa-

pírt használtak fel, amelyből csaknem 18 millió könyv és 

77 millió nyomtatvány készült. S tették mindezt 390 fős 

munkatársi gárdával. Azért azt még mindenképpen ér-

demes megjegyezni, hogy az Alföldi Nyomda évszáza-

dokon keresztül nemcsak nyomta a könyveket, hanem 

gondoskodott a megfelelő szakember-utánpótlásról is. 

Manapság is évente 100–110 tanulót képeznek. Debre-

cenben és környékén számtalan nyomdaipari vállalkozás 

működik, s legtöbbjükben olyan szakemberek dolgoz-

nak, akik valamikor az „Alföldiben” tanulták meg a szak-

ma csínját-bínját. 

Hozzávalók: • 80 dkg sertésbor-

da, 1 pár debreceni kolbász,  

2 dl tejföl, 1 fej vöröshagyma,  

1 sárgarépa, 1 fehérrépa, kanál-

nyi zsír, liszt, só   



Több mint ötven évvel ezelőtt, amikor 1952-ben elkez-

dődött az építkezés, még senki sem gondolta, hogy  

a „kis penicillinüzemből” ekkora gyáróriás lesz. Akko-

riban ugyanis annak indult, Hajdúsági Gyógyszergyár, 

majd később Biogal Gyógyszergyár lett. 

A Teva 1995-ben vásárolta meg a Biogalt. Sok debreceni-

nek még ma is ez jut eszébe hamarabb, pedig már 15 év 

telt el és jelentősen megváltozott a régi gyár külleme is, hát 

még a belső tartalma! – A Teva elkötelezett a fejlesztéseket 

tekintve, jól példázza ez irányú törekvéseiket az is, ahogy az 

elmúlt 15 évben nem vitte el a nyereséget az országból, ha-

nem újabb fejlesztésekbe, beruházásokba fordította vissza. 

Ez tette lehetővé többet között, a High Containment Üzem 

megvalósítását, és a jelenleg folyó hatalmas beruházásain-

kat is − mondta Hegedűs Lajos vezérigazgató, hozzátéve, 

hogy a legnagyobb beruházások, mint amilyen a gyógy-

szergyártás kapacitását megduplázó MegaPlant – jelenleg 

is folynak, s emellett új csomagolóüzemük is épül, amely 

mintegy 400 új munkahelyet jelent. A gödöllői telephelyen  

a sterilgyógyszergyártás kapacitása növekszik tovább  

a Gödöllői Sterilüzem megvalósításával. Sok mindent látott 

már ez a gyártelep. Nem ritka, hogy egy régi, használaton 

kívüli, vagy egy teljesen más funkciókat ellátó épület rövid 

idő alatt megújul, megszépül, a legmodernebb technológia 

költözik bele, és már sem küllemében, sem belső tereiben, 

sem az ott alkalmazott technológiákban nem hasonlít arra a 

bizonyos régire. A gyár szakembereiben felhalmozódott tu-

dás és kreativitás előtt nincs akadály. Így történt, hogy a ré-

gi, 1974-ben még injekcióüzemként funkcionáló épületből 

mára High Containment üzem lett. A több mint 3 milliárd 

forintos beruházással elkészült létesítmény az úgynevezett 

„high potent” készítmények gyártására szolgál. Az elneve-

zés egy fokozottan zárt üzemet takar, amelynek hat gyártó-
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gyógyszergyár 
a nagyerdô tövében

Pályázat címe: High Potent részleg kialakítása 

a TEVA Gyógyszergyár Zrt.-nél

Pályázó neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt.

EU-támogatás: 459,7 millió Ft

Támogatás aránya: 15%



műhelyében erős hatású készítményeket gyártanak. 

Az üzemben úgynevezett műhelykoncepciót alkal-

maztak, amely szerint a gyógyszergyártás egy meg-

határozott technológiai műveletsorát egy-egy helyi-

ségben helyezték el, ezek együttesen adják a zárt 

műhelyt. A beruházás különleges szakmai kihívás elé 

állította a vállalat szakembereit, hiszen az itt kialakí-

tott gyártóterületi koncepció jelenleg egyedülálló. Az 

üzemegység évente kétmilliárd tabletta gyártására 

lesz alkalmas, a tervek szerint 2010-ben már mintegy 

1,5 milliárd tabletta készült majd itt. A készítményeket 

főként Európában, Kanadában, illetve Izraelben érté-

kesítik. − Sokszor megkérdezik, mi a sikerünk titka. 

Én erre azt szoktam válaszolni, hogy a tudás, a bá-

torság és a figyelem együtt adja a sikert. A tudás alatt  

a munkatársaim felhalmozott ismereteit, tapasztala-

tait, alkotókészségét értem, amely stratégiai fontos-

ságú. A bátorságot az jelenti, hogy van merszünk 

nagyokat álmodni. És a figyelmet pedig az, hogy 

ügyelünk mindarra, ami körülvesz bennünket: a kör-

nyezetünkre, a munkatársainkra – fogalmazott He-

gedűs Lajos.
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„A Hajdúsági Gyógyszergyár 

vezetősége 1951. szeptember 

4-én 26 vegyipari munkással 

és 5 vegyipari lakatossal kötött 

munkaszerződést. (…) Az Or-

szágos Tervhivatal jóváhagyta 

a debreceni penicillingyár épí-

tését és a kivitelezés összegét 

30 millió forintban, míg a befe-

jezés új határidejét 1952. már-

cius 1-jében határozta meg.” 

(Egy gyógyszergyár története, 

Debrecen, 2008)

A Teva Gyógyszergyár Zrt. jelenleg három te-

lephelyen működik. Debrecenben, ahol a szilárd 

gyógyszerformák készítése mellett gyógyszer-

alapanyagokat – hatóanyagot és segédanya-

gokat – gyártanak. A 2005-ben átadott sajó-

bábonyi üzem az alapanyaggyártás volumenét 

növelte. Debrecenben működik a társaság Eu-

rópai Generikus K+F Központja, amelynek új 

épülete 2009-ben készült el. Gödöllő a sterilter-

mékek gyártásának lett a központja. 

Igaz Hamis

2010 és 2014 között 27 tagból áll az 
Európai Bizottság.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?



Sok minden eszünkbe juthat a témáról, de most 

senki ne gondoljon egészségvédő kampányra, 

kért és kéretlen tanácsokra. Ez esetben az or-

szág egyik leghíresebb vállalkozásáról esik szó: 

a Béres Gyógyszergyár Zrt.-ről. 

Azt mondják, ez nem szokványos cég, hiszen arca 

van. Valóban, az arc pedig, amihez kötődik, idősebb 

Béres Józsefé, azé a feltalálóé, akinek készítménye 

legendává vált. 

Eköré a legenda köré már egy egész cégcsoport 

épült, amelynek a mottója a fenti cím. A készítmény 

1972-ben jelent meg először a köztudatban, s má-

ra már hivatalos iratok igazolják annak gyógyszer 

voltát. Közben 1989-ben megalakult a Béres Rész-

vénytársaság, bár akkor még kisvállalkozásnak szá-

mított, hiszen 10 fővel dolgoztak csupán. Ma már 

mintegy 500 munkatárssal dolgoznak és a készít-

ményeik száma is jelentősen megnövekedett. A tár-

saság különféle gyógyszerkészítmények gyártásá-

val foglalkozik. A Béres Cseppet kezdetekben saját 

gyártóüzem hiányában, bérmunkában állították elő. 

A Béres 1995-ben a privatizáció során szerezte meg 

a Pharmasol Rt.-t, amely korábban a Szolnok Me-

gyei Gyógyszertári Központ volt. Az itt már meglévő 

kis gyógyszergyártó üzem lett a vállalat saját gyártó-

bázisa, ahol a Béres Csepp gyártásának elindítását 

követően hamarosan megkezdődhetett újabb, saját 

fejlesztésű termékek – leginkább vitaminok és pezs-

gőtabletták – előállítása is. Az immár húszéves vál-
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Jászberény önkormányzata már évek óta igyekszik megteremteni az anyagi lehetőségeket a város-

központ átfogó felújításához. Egy sikeres uniós pályázat eredményeként most végre elérhető kö-

zelségbe került az elképzelések megvalósítása.

Az egészséges emberért

Kedvezményezett neve: Béres Gyógyszergyár Zrt.

EU-támogatás: 139 millió Ft

Projekt összköltsége: 487,4 millió Ft



Hozzávalók: • 1,5 kg ponty, 10 dkg zsír, 1 fej vöröshagyma, 3 dl tej-

föl, pirospaprika, só.

A megtisztított pontyot egészben hagyjuk, beirdaljuk, sóval 

bedörzsöljük, és zsírral kikent tűzálló tálba tesszük. Zsírban 

megpirítjuk az apró kockákra vágott hagymát, megszórjuk 

pirospaprikával, ráöntjük a tejfölt, elkeverjük, és ezt az előké-

szített halra öntjük. Forró sütőben 30 percig – amíg a hal hú-

sa meg nem puhul – pároljuk. Csuszatésztával kínáljuk.

szolnoki ponty
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lalat ma már közel 60-féle – zömmel saját fejlesztésű és 

gyártású – termékkel van jelen a magyar piacon – mesélte 

Kádár Zoltán, az uniós támogatással megvalósult fejlesz-

tés projektgazdája. Mit is takar ez a pályázat? Az uniós 

támogatásból is megvalósult fejlesztés elsősorban a szű-

kössé váló csomagolókapacitás növelésére irányult, ami 

köznapi nyelven azt jelenti, hogy vásároltak két modern 

csomagológépsort. A források felhasználásával a hatéko-

nyabb energiafelhasználásra is figyelmet fordítottak, hő-

szigeteléseket és az elavult épületek homlokzatait újították 

fel, valamint nyílászárókat cseréltek. − A beruházás meg-

valósítása nélkül a termékeinket a régi berendezésekkel 

nem tudtuk volna kellő mennyiségben legyártani és piacra 

juttatni többletműszakok beiktatásával sem. Az így lehető-

vé vált növekedés mindenképpen a fejlesztés szükséges-

ségét igazolta – tette hozzá Kádár Zoltán.

Kedvezményezett neve: Béres Gyógyszergyár Zrt.

EU-támogatás: 139 millió Ft

Projekt összköltsége: 487,4 millió Ft

Béres József világhírű találmánya, a Béres Csepp általánosan 

ismert sok éve számon tartott hungaricum. Az emberi szer-

vezet immunrendszerének kiemelt támogatójaként elismert 

termék, korábban gyógyhatású készítményként, 2000-óta 

gyógyszerként van forgalomban. A Béres Csepp tudományos 

megalapozottsága, széles körben bizonyított hatékonysága 

következtében évek óta megingathatatlanul Magyarország 

legismertebb és leggyakrabban alkalmazott gyógyszerei kö-

zött található, az egészség szimbólumává vált.
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záhony

Hosszú távon 
gondolkoznak

Generációkon keresztül a településen minden a vas-

úthoz kötődött. Nemcsak munkát adott a családok-

nak, de a vasút üzemeltette a sportlétesítményt, a 

könyvtárat, a mozit, szervezett rendezvényeket, és 

mindez pénzébe sem került a javarészt vasutas kö-

zösségnek. Aztán jött 1989, és mint az országban 

A magyar–ukrán határnál fekvő Záhony neve szorosan összeforrt a vasúttal, hiszen az a néhány mil-

liméter, ami a magyar és az „orosz” vasútvonalak vágánytávolsága között van, nemcsak a város, 

de a környező települések lakosainak is hosszú időn keresztül jelentett a szinte egyedüli munka-

lehetőséget, egzisztenciát. 

A társaság ma már több mint 70 főt foglalkoztat 3 saját tulajdo-

nú és 3 bérelt telephelyén az ország több pontján. Telephelyein 

az áruk mozgatására több mint 20 modern emelő és rakodógép 

áll rendelkezésre. A cég magán viseli a családbarát munkahely 

legfőbb jellemzőit is: a kft. dolgozóinak összetartozását jellemzi 

a sok közös kirándulás, ahol több napon keresztül összezárva is 

jól érzi magát a kollektíva. A cég tulajdonosai minden évben év-

záró bulikon köszönik meg a dolgozók munkáját és ismertetik a 

következő év terveit, ezzel is érzékeltetve, fontos, hogy a dolgo-

zók kicsit magukénak érezzek a munkahelyüket.



több helyen, Záhonyban is megváltozott minden. A kiala-

kult „szükséghelyzet” aztán 1993-ban arra ösztönzött két 

vállalkozó szellemű fiatalt, hogy a Záhonyra jellemző vas-

úti szállítás és átrakás terén a megszerzett tudásukat, ta-

pasztalataikat kihasználva céget alapítsanak, és felvegyék 

a versenyt a gyorsabb, rugalmasabb, pontosabb árukeze-

léssel a piacon lévő versenytársakkal. Kezdetben bérelt te-

rületen és egyetlen, hitelből vásárolt rakodógéppel folyt a 

munka, és ha a szükség úgy hozta, hát a két „tulajdonos” 

is rakodott, és elvégzett minden szükséges munkát. A vál-

lalkozás pedig folyamatosan fejlődött. Egyre újabb szolgál-

tatások bevezetésével bővítette partnerei körét, folyamato-

san növelte dolgozói létszámát, és gyarapította telephelyeit. 

Teszik ezt napjainkban is. A fejlesztések megvalósításához 

a cég több alkalommal sikeresen pályázott európai uniós 

és hazai forrásokra. Jelenleg is folyamatban van egy pro-

jekt, amelynek célja a minőségi logisztikai szolgáltatások 

további fejlesztése. A Kelet-Trans 2000 Kft. tulajdonosai tu-

datosan építették fel cégüket oly módon, hogy dolgozói ne 

a „kizsákmányoló kapitalistát” lássák bennük. − Cégünknél 

jelenleg is számos hátrányos helyzetű munkavállalót alkal-

mazunk. Közülük bárki is kerüljön előre nem látható bajba, 

a cég segítségére mindig számíthat. De segítjük a dolgozók 

folyamatos fejlődését, iskolák, tanfolyamok támogatásával 

– mondta Danó Bertalan, a cég általános igazgatóhelyette-

se. A társaság mindezek mellett aktívan jelen van a város 

életében is. Adót fizet, különböző rendezvények szponzo-

rálásában nyújt segítséget, és nem elhanyagolható számú 

munkahelyet biztosít Záhonyban. 

Igaz Hamis

Az Európai Unió soros elnöki posztján félévente 
váltják egymást  

a tagállamok külügyminiszterei.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?

Kedvezményezett neve: KELET-TRANS 2000 Fuvarozó és 

Kereskedelmi Kft.

EU-támogatás: 289,2 millió Ft

Projekt összköltsége: 578,5 millió Ft

Az orosz piac elvesztése jelentősen átrendezte  

hazánk kereskedelmi kapcsolatát a szomszédos 

országokkal. A lecsökkent áruforgalom elindított  

a vasúton is egy folyamatot, amely súlyos követ-

kezményekkel járt. Emberek, családok kerültek 

nagyon nehéz helyzetbe, hiszen megindultak az 

addig ismeretlen létszámleépítések, és mindenki 

attól tartott, hogy ő lesz a következő. Ez azonban 

természetesen azt is jelentette, hogy azoknak, akik 

ebben az időben jelentek meg iskoláik elvégzése 

után a munkaerőpiacon, a megváltozott helyzet-

ben szinte lehetetlen volt munkát találni.
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mátészalka12

Mátészalkán mindig történik valami, ha éppen nem 

az önkormányzat fejleszt, épít, beruház, akkor  

a településen lévő cégek valamelyike indít el olyan 

programokat, amelyek érintik a település lakóit is. 

Ki ne hallott volna már a legendás hírű MOM-ról, amely 

csaknem 30 évvel ezelőtt még emberek ezreinek adott 

munkát országszerte. A történet a 19. század vége fe-

lé kezdődött, amikor is 1876-ban a Kolozsvárott dolgo-

zó Süss Nándor céget alapított Magyarországon. Pár 

évvel később már Budapesten tanműhelyt hoztak lét-

re a segítségével. A Magyar Optikai Művek az 1897-es 

brüsszeli és az 1900-as párizsi világkiállításon egyaránt 

jelentős elismeréseket szerzett. A folyamatos fejleszté-

seknek köszönhetően egyre modernebb és fejlettebb 

licenceket, technológiákat vásároltak. A cég mai utód-

vállalata és egyben jogutódja, a MOM Vízméréstech-

nikai Zrt. sem hagyott fel ezekkel a hagyományokkal. 

A vállalat Mátészalkán működik, részeként a nagy hírű 

Diehl család vállalatbirodalmának. – Lépést kell tarta-

ni a technológiai fejlesztésekkel ahhoz, hogy megálljuk  

a helyünket a piacon. Ez volt a célja annak a pályá-

zatnak, amelynek keretén belül uniós források felhasz-

nálásával újabb fröccsöntő gépeket és más, kisebb 

berendezéseket vásároltunk, s lehetővé tettük szak-

embereink számára, hogy szervezett képzéseken be-

lül sajátítsák el az új technológia használatához szük-

séges ismereteket – mondta Balogh József igazgató. A 

régi nagyvállalat fióktelepe a 70-es évek elején épült fel 

a helyi Ipari Parkban, s azóta is folyamatosan munka-

lehetőséget biztosít a Mátészalkán élőknek és a térség 

munkavállalóinak. 

vIlágHírû jogutód
1884-ben a Magyar Kormány egy Budapesten fel-

állítandó tanműhely szervezésével, vezetésével bízta 

meg Süss Nándort. A cég a múltban is sorra hozzá-

járult a kor technikai újdonságainak bevezetéséhez. 

Az első világháború alatt például a kor vívmányainak 

számító, repülőgépekhez tartozó irányítóberendezé-

seket gyártottak. 1922-ben a C. P. Goerz (Wien) cég 

– a Süss Rt.-vel kötött szerződés keretében – Ma-

gyarországon elsőként bevezette az optikai üveg-

csiszolást. Az 1970-es évek elején megkezdődött  

a legfejlettebb nyugati szintet meghonosító licencvá-

sárlás és a cég rengeteg újítást vezetett be elsőként 

Magyarországra. A vidéki gyáregységek közül Máté-

szalkán elsősorban üveg és műanyag szemüveglen-

cséket, valamint vízmérőórákat gyártottak.

Pályázó neve: Magyar Optikai Művek Vízmérés-technikai Zrt.

EU-támogatás: 133,6 millió Ft

Projekt összköltsége: 333,9 millió Ft



Sokan úgy vannak vele, válság idején legjobb meg-

húzni magunkat, így a legkönnyebb túlélni a legrosz-

szabb időket. A legtöbb példa azonban mást bizonyít. 

A kunhegyesi Hydrogép Kft.-nek is úgy sikerült túlél-

nie a válságot, hogy előrelátón tartalékokat is képzett, 

emellett pedig folyamatosan komoly fejlesztéseket is 

végrehajtottak.

– Az elmúlt években megépítettünk egy 2 ezer négyzet-

méteres üzemcsarnokot korszerű darukkal, belső gé-

pészettel, összesen mintegy 150 millió forint értékben. 

Folyamatosan szükség volt a fejlesztésekre, miután part-

nereink, megrendelőink is állandóan fejlesztették gyárt-

mányaikat, és ezt csak korszerű termelő eszközökkel 

lehetett kivitelezni – emlékszik vissza Peszeki József, a 

cég ügyvezetője. A folyamatos modernizáció érdekében 

a társaság élt az európai uniós pályázati lehetőségekkel 

is, és vágott bele újabb fejlesztésbe. A 2007-ben megva-

lósult beruházás lényege a legkorszerűbb, lézeres dara-

bolási technológia bevezetése és a legújabb forgácsolási 

technológia megalkotása volt. A beruházásnak köszön-

hetően nőtt a termelékenység és nem utolsó sorban en-

nek köszönhetően újabb nyolc alkalmazottnak tudtak 

munkát adni. A 2007 decemberében befejeződött fejlesz-

tés eredményeképpen a válság idején sem 

lett veszteséges a cég. és egyetlen dolgo-

zójukat sem kellett utcára tenniük. Ez pedig 

nagyon nagy szó egy lényegében kizárólag német piacra 

dolgozó, elsősorban cementgyári berendezések előállítá-

sával foglalkozó cég esetében, hiszen a világszerte erő-

teljes építőipari visszaesés az ő piacukat kiemelten érin-

tette. Ebben az ágazatban a válság eredményeként náluk 

sokkal nagyobb cégek is megroppantak. Peszeki József 

szerint a válság idején a legfontosabb cél a működés 

fenntartása, a dolgozói létszám megtartása. Az ügyve-

zető meggyőződése, hogy a pályázatok nagy segítséget 

nyújtanak az elképzelések elérésében, így bátran ajánlot-

ta más ismerős cégvezetőnek is a lehetőséget és tudo-

mása szerint volt olyan, aki élt is ezzel a lehetőséggel.
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Igaz Hamis

Az Európai Unió nem ad támogatást kerékpár-
utas fejlesztésekre.

A kvízjáték megfejtései  
a 29. oldalon találhatóak.

Igaz vagy hamis?

válság ellen jó a fejlesztés

Pályázó neve: HYDROGÉP Acélszerkezeti, Gépgyártó, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.

EU-támogatás: 60,7 millió Ft

Projekt összköltsége: 155,3 millió Ft
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B?
Megoldás: B, A, C, C, A, B, C

EU
 - T

OT
Ó

Melyik válasz a helyes?

1. Melyik országban nem az euró a hivatalos pénz?

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

2. Milyen nemzetiségű az Európai Bizottság újraválasztott elnöke?

A. Portugál.
B. Spanyol.
C. Olasz.

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

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

4. Mit jelöl az EU2020?

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

5. Minek a rövidítése a COREPER?

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

nési forma.

6. Támogatja-e az Európai Unió a gyógyfürdőfejlesztéseket?

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

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

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

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

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

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

C. Igen, a vállalkozások fejlesztéseit uniós hitelprogramok, garanciaprogramok és hamarosan 
kockázatitőke-program is segítik.
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www.est .hu

XX. debreceni tavaszi Fesztivál
A hazai művészek mellett neves külföldi előadók is érkeznek a rendezvényre,  melyen könnyű-, illetve ko-

molyzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, színházi előadások, táncbemutató és filmvetítések szere-

pelnek a kínálatban. Az idei fellépők közül különös érdeklődésre tarthat számot Rhoda Scott, akit 19-én, es-

te 19h-tól hallhatunk a Kölcsey Központban. Előző este ugyanitt ad koncertet Leroy Jones és a Jazz Steps 

Band, míg a fesztivál másik nagy sztárvendége, Paco de Lucía a Főnix Csarnok színpadán kápráztatja el 

közönségét, március 27-én. 

DEBrECEn, TöBB HElySZínEn
MárCiuS 15. – ápriliS 10.

nyírEGyHáZA, SóSTói MúZEuMFAlu

FEBruár 14., 10H

Idén is lesz gergelyjárás a Sóstói Múzeumfaluban. 

A gergelyezés hagyománya kezdetben az ado-

mánygyűjtés volt az iskolák számára, később pedig 

az új tanulók verbuválása is. A diákok körbejárták  

a házakat, a katonai toborzás mintájára ők is kü-

lönféle rangokat viseltek, magukat Szent Gergely 

vitézeinek nevezve. Verseket, énekeket adtak elő, 

s cserébe tojást, szalonnát és a tehetősebbektől 

pénzt kaptak. A hagyományt ebben az évben már-

cius 14-én a Művészeti Középiskola és Kollégium 

tanulói elevenítik fel a múzeumfaluban.

gergelyjárás

 www.fonixinfo.hu

 www.muzeumfalu.hu



Magyar találmány a kocsi: a szekérnek ez a könnyű fajtája tő-

lünk terjedt el Európa-szerte a 15. században. Neve a magyar 

Kocs falura utal, s jövevényszóként sok nyugati nyelvbe is be-

került. Nem meglepő tehát, hogy nálunk található Közép-Eu-

rópa legnagyobb kocsi- és szekérgyűjteménye is, igaz, nem  

a Tata melletti Kocs, hanem a mátészalkai Szatmári Mú-

zeum ad neki otthont. Összesen majd‘ száz kocsi, hin-

tó és szekér áll a múzeum udvarán található hatalmas 

kocsiszínben, ráadásul nemcsak maguk a járművek, 

de a készítésükhöz kapcsolódó mesterségek eszközei 

is megtekinthetőek. Van itt vadászkocsi, henteskocsi, 
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 Kiállítás

szatmári Múzeum

MáTéSZAlKA, KoSSuTH u. 5.
ny.: H–p: 8–16H, HéTvéGén ElőZETES 
BEJElEnTKEZéSSEl

Kocsi- és hintógyûjtemény

 www.museum.hu

nek keretében 10 és 30 éves kor közötti gyerekek, fi-

atalok értő tolmácsolásában hangzanak el klasszikus 

és kortárs költőink művei. A Szolnok TV-vel karöltve 

a megyei válogatás után, a középdöntők és a döntő 

résztvevői képernyőre is kerülnek. A középdöntőkig 

eljutó húszfős mezőny sajátos kihívásnak néz elébe: 

a versmondás intimitása a show-műsor kellékeivel al-

kot érdekes elegyet. A lényegen mindez cseppet sem 

változtat, a legfontosabb, hogy minél több fiatalhoz 

– előadóhoz, nézőhöz egyaránt – eljusson a magyar 

költészet ihletett varázsa.

tehetségkutató
Megavers 2

A nagy sikerre való tekintettel idén is meghirdette a 

szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ a magyar köl-

tészet előtt tisztelgő tehetségkutató versenyét, mely-
SZolnoK, ABA-nováK 
KulTuráliS KöZponT
KöZépDönTőK: 
MárCiuS 25-én, ápriliS 1-Jén

A hazai könnyűzenei élet pezsdítésére létrehozott PANKKK-program te-

hetségkutató versenyek ösztönzésével is igyekszik betölteni vállalt sze-

repét. A pályázati úton elnyerhető támogatások egy-egy régióban akár több versenyt is generálnak, mint arra 

példa a debreceni központtal zajló Kelet Underground, illetve a szolnoki (rock) tehetségkutató. Fiatal zenemá-

niások életre hívták a  www.szolonkzene.hu  honlapot, s összefogva a versenyt szervezőkkel, e médián ke-

resztül zajlik az élő megmérettetésre történő válogatás. A 15 döntőbe jutásra esélyes előadó kilétéről már most 

parázs vita zajlik a honlapon, oda is, az élő versenyre is érdemes elnézni. 

szódáskocsi, tűzoltókocsi, kisasszony- és gavallérko-

csi, szatmári szekér és nyírségi taliga, sőt halottashin-

tó és lovas szán... egy letűnt kor megannyi mesés em-

léke a mai motorizált világban.

rock-tehetségQtató
 Zene

SZolnoK, iFJúSáGi HáZ
MárCiuS 20-án 10H
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Ghymes
A Ghymes három rendhagyó koncerttel tiszteleg az 

1848-as forradalom és szabadságharc előtt. Győr, 

Budapest, Debrecen a helyszínek. Talpra magyar, hí 

a haza! A zenekar nem szorul bemutatásra, méltatás-

ra, lózungokra meg pláne nem. A Szarka testvérek 

elhozták nekünk a tiszta forrást, a nép zenéjét, avagy 

népünk zenéjét, melyet csak mi értünk, majdnem tö-

kéletesen. A népzene maga a szabadság és maga a 

forradalom. Erő. Arra a kukacoskodó kérdésre pedig, 

hogy miért épp egy Ghymes-koncerttel érdemes főt 

hajtani ’48 előtt, álljanak itt válaszul Szarka Tamás 

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

gasan repül a bizonytalanság, a veszély, az ígérgetés 

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

Milyen öregek is vagyunk, ha elfelejtettük már, hogy 

vele születtünk, csak óvatosságból előreküldtük. Ő a 

holnap, és szerelmes belénk.”

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

 Zene, folk/world music

 Fesztivál

 www.ghymes.hu

 www.ujszinhaz.hu

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

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

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

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

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

badtéri programok és más, fesztivál jellegű események is.

Budapesti Tavaszi Fesztivál

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

gényét Spiró György, a kortárs magyar irodalom egyik leg-

izgalmasabb alakja alkalmazta színpadra az Új Színház 

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

ténetének modern példázatát inkább Elia Kazan 1955-ben 

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

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

talon elhunyt mozilegenda, James Dean alakította. A fon-

tosabb szerepekben Huszár Zsolt, Száraz Dénes, Nemes 

Wanda és Gáspár Sándor látható.

 www.btf.hu

Édentôl keletre
 Színház

ÚJ SZÍNHÁZ, 

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

MÁRCIUS 5., 22., 24., 19h

MÁRCIUS 19. – ÁPRILIS 5.
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Valamivel több, mint negyven. Gombócból is sok, ahogy mondani szo-

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

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

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

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

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

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

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

fényben. Aztán szólópálya. Sikeres persze az is. Sőt.

PR
OG

R
A
M

A
JÁ

NL
Ó

18

Azért az klassz dolog, hogy hazánk is részt vállalt 

az évtized egyik legjobb indusztriál metál bandájá-

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

kos anno ’89-ben Magyarországon át távozott az 

NSZK-ba, hogy ott jól megalakítsa a Rammsteint. 

Az egykori légierőbázisról elnevezett szakasz elekt-

ronikus, gótikus ipari metálja mára megszállta szinte 

az egész világot, tette ezt annak ellenére, hogy egy 

percre sem váltott angolra. Németül küldi el az egész 

bolygót oda, ahova való, persze mindezt kétértelmű-

en, enigmatikusan, hogy csak az értse, aki megérti  

őket. A Rammstein birodalma egyszerre bombaszti-

kus, félelmetes és kacagtatóan ironikus, a tömegek-

hez szól, ugyanakkor teljesen személyes és szemé-

lyeskedő. A teátrális, lehengerlő, oltári látványorgiával 

és perfekt koreográfi ával operáló tömeggyűlés 2010 

egyik legextrémebb show-jának ígérkezik.

 Zene, industrial

 Zene, rock/jazz/soul

 Tánc
A Román Sándor nevével fémjelzett ExperiDance tánc-

együttes lehengerlő produkciója a közelmúlt eksztati-

kus lázadását mossa össze napjaink nagy kérdőjelei-

vel. A Boldogság 69:09 1969 és 2009 Magyarországát 

választotta története színteréül. És bár mindkét kor vál-

ságok és reformok által szegélyezett, az alkotók nem 

a komplex társadalmi vagy politikai problémákra igye-

keznek refl ektálni, hanem sokkal inkább az egyéni mo-

tivációk, személyes kérdések kerülnek előtérbe, és fut-

nak végig a koreográfi a vezérfonalán. 

Boldogság 69:09

Rammstein (D)

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

MÁRCIUS 16., 20H

9900–15 900 Ft

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA

MÁRCIUS 18., 20H

3900–11 900 Ft

 www.rammstein.de

 www.charlieworld.hu

 www.mupa.hu

Fo
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Charlie

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA (BP. IX., KOMOR MARCELL U. 1.)MÁRCIUS 9–10., 19H
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Önnek is helye van a nyertesek között!
• Sok ezer nyertes vállalkozó  • Több száz milliárd forint uniós támogatás gazdaságfejlesztésre 
• Ragadja meg a lehetôséget, és pályázzon Ön is sikerrel a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra!

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

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

val ragadó kisfi lmet su-

gárzott az egyik isme-

retterjesztő csatorna, 

amiben gyerekek nagy 

igyekezettel és né-

hány nejlonzsák segít-

ségével gyűjtögették 

a békákat, hogy az apró 

kétéltűek biztonságosan 

átjussanak egy forgalmas út 

túloldalára, ahol a tavasszal sza-

porodni szoktak. Hasonló küzdelmet folytatnak 

az Őrségi Nemzeti Park munkatársai évente két-

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

lett élő barnavarangy-populációt megmentsék 

a kipusztulástól.

„A békák belső parancsa, hogy tavasszal minden-

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

ják lerakni a petéiket, majd ősszel is működik az 

erős ösztön, hogy az erdei avarban átteleljenek. 

Nekünk pedig az a belső parancsunk, hogy meg-

mentsük őket, ha már egy forgalmas úttal kettévág-

tuk az életterüket” – mondja Németh Csaba termé-

szetvédelmi igazgatóhelyettes, hozzátéve, hogy ez 

nem tökéletes megoldás, hiszen ez sem biztosítja a 

békák szabad vándorlását. Ezért is pályáztak, hogy 

egy megbízhatóbb ökológiai átjárót alakítsanak ki 

az évszázadok óta itt élő kétéltűek számára. Az út 

mindkét oldalán terelőfalakat emelnek, hogy a bé-

kák ne tudják átugrani, és 10 darab kis csatornát 

fúrnak az út alatt, ahol a kétéltűek nyugodtan át-

juthatnak a víz mellé. Az Őrségi Nemzeti Parknak 

egyébiránt nem ez az egyetlen ilyen programja. Az ot-

tani erdőkből ma már hiányoznak a természetes víz-

állások, ezen állatfajok lételemei, emiatt jelentősen 

lecsökkent a számuk. Ezért 50 darab hálózatosan el-

helyezett, mesterséges tavacskával próbálják biztosí-

tani a szaporodási lehetőséget az alpesi tarajos gő-

téknek, a sárgahasú unkáknak és az erdei békáknak. 

Az Őrség természeti értékei között természetesen a 

védett növényvilág is szerepel, így a mostani komp-

lex élőhelyrekonstrukciós tevékenységből sem marad-

hatott ki a sajátos helyi fl óra megőrzése, bár Németh 

Csabának még számba venni sem könnyű a teendő-

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

tékét jelentő gyepek eredeti állapotának visszaállítása. 

Ha a mostani bozótosból újra szép zöld gyepet vará-

zsolunk, az a védett növényfajok megmentése mellett 

kedvező hatással lesz az ott élő lepkefaunára is. En-

nek érdekében ki kell irtanunk a cserjéket, hasonló-

an az erdőkben helyenként eluralkodó fehér akáchoz, 

ennek térhódítása ugyanis veszélyezteti az Őrségben 

egyedülálló növény- és állatfajokat” – sorolta a szak-

ember, hozzátéve: szeretnék megoldani a jellegzetes 

őrségi mozaikos tájszerkezet visszaállítását is, ame-

lyet az itt ezer éve folyamatosan élő népesség gaz-

dálkodása során kialakított, s melyet ugyancsak az 

emberi tevékenység tett tönkre. A Nádasd Németfalu-

si réteken pedig a vízvisszatartás a feladatuk, hogy a 

korábbi magas természetességű láprétet újraélesszék, 

s hogy az egykori biológiai sokféleséget megközelít-

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

igénybe vesz, mire a szakemberek elmondhatják: ha-

zánk legcsodásabb nemzeti parkjában minden vissza-

állt az eredeti természeti rendjébe.

ÔRZIK az

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

Pályázat címe: Komplex élőhelyrekonstrukciós tevékenység az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 

Pályázó neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

EU-támogatás: 15,9 millió Ft 

Támogatás aránya: 100%

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

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

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

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

igyekezettel és né-
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az Őrségi Nemzeti Park munkatársai évente két-
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áron át kell jutniuk a tó mellé, hiszen csak ott tud-

ják lerakni a petéiket, majd ősszel is működik az 

erős ösztön, hogy az erdei avarban átteleljenek. 

Nekünk pedig az a belső parancsunk, hogy meg-

mentsük őket, ha már egy forgalmas úttal kettévág-

tuk az életterüket” – mondja Németh Csaba termé-

szetvédelmi igazgatóhelyettes, hozzátéve, hogy ez 
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békák szabad vándorlását. Ezért is pályáztak, hogy 

egy megbízhatóbb ökológiai átjárót alakítsanak ki 

az évszázadok óta itt élő kétéltűek számára. Az út 

mindkét oldalán terelőfalakat emelnek, hogy a bé-

kák ne tudják átugrani, és 10 darab kis csatornát 

fúrnak az út alatt, ahol a kétéltűek nyugodtan át-

juthatnak a víz mellé. Az Őrségi Nemzeti Parknak 
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tani erdőkből ma már hiányoznak a természetes víz-

állások, ezen állatfajok lételemei, emiatt jelentősen 

lecsökkent a számuk. Ezért 50 darab hálózatosan el-

helyezett, mesterséges tavacskával próbálják biztosí-

tani a szaporodási lehetőséget az alpesi tarajos gő-

téknek, a sárgahasú unkáknak és az erdei békáknak. 

Az Őrség természeti értékei között természetesen a 

védett növényvilág is szerepel, így a mostani komp-

lex élőhelyrekonstrukciós tevékenységből sem marad-

hatott ki a sajátos helyi fl óra megőrzése, bár Németh 

Csabának még számba venni sem könnyű a teendő-

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

tékét jelentő gyepek eredeti állapotának visszaállítása. 

Ha a mostani bozótosból újra szép zöld gyepet vará-

zsolunk, az a védett növényfajok megmentése mellett 

kedvező hatással lesz az ott élő lepkefaunára is. En-

nek érdekében ki kell irtanunk a cserjéket, hasonló-

an az erdőkben helyenként eluralkodó fehér akáchoz, 

ennek térhódítása ugyanis veszélyezteti az Őrségben 
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dálkodása során kialakított, s melyet ugyancsak az 

emberi tevékenység tett tönkre. A Nádasd Németfalu-

si réteken pedig a vízvisszatartás a feladatuk, hogy a 

korábbi magas természetességű láprétet újraélesszék, 

s hogy az egykori biológiai sokféleséget megközelít-

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

igénybe vesz, mire a szakemberek elmondhatják: ha-

zánk legcsodásabb nemzeti parkjában minden vissza-

állt az eredeti természeti rendjébe.

ÔRZIK az

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

Pályázat címe: Komplex élőhelyrekonstrukciós tevékenység az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 

Pályázó neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

EU-támogatás: 15,9 millió Ft 

Támogatás aránya: 100%

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

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

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

Az Őrségi Nemzeti Parkot, Magyarország tizedik nem-
zeti parkját 2002. március 1-jén hozták létre az Őrségi 
Tájvédelmi Körzetből, amely magába foglalja az Őrséget, 
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Vásárhelyen, az Andrássy út és a Kaszap utca sar-

kán áll egy formabontó, mutatós épület. A város 

legújabb múzeumának, a néhány éve megnyitott 

Emlékpontnak ad otthont. Az épület egy párkányán 

a magasban ott csücsül V. I. Lenin. Pontosabban 

annak a szobornak a kisebb másolata, amely vala-

ha a hódmezővásárhelyi Hősök terén volt hivatott 

emléket állítani a szovjet birodalom első vezéré-

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

pen egy vécén csücsülne – évtizedeken át alkalmat 

adott a vásárhelyieknek az élcelődésre.

Vlagyimir Iljics tehát a falra mászott, ami nem is 

csodál az ember, ha a kommunista diktatúra leg-

rosszabb éveit bemutató múzeum belső tereit jár-

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

szintnyi teret is betöltő bronzkatonája tesz rá nagy 

benyomást, no meg a falakon sorakozó fotók. Mun-

kásőrök, pufajkások, ávéhások… És dokumentu-

mok, PPS dobtáras vagy csak gitárnak hívott gép-

pisztoly, egyenruhák. No meg a kor fura-szürke 

világát idéző képek: üzembelsők, felvonulások, meg 

Bambi üdítő bontatlan, eredeti csatos üvegben.

A belső tér egyetlen állandó kiállításnak biztosít 

csak helyet, így valamit tehát tenni kellett, hogy 

többször is betérjenek a potenciális látogatók – 

mondja Elek András, a múzeum munkatársa. Ezért 

is adtak be pályázatot az Emlékpont látogatóba-

rát fejlesztésére. 

Ez elsősorban egy időszaki kiállítások céljára al-

kalmas épületrész kialakítását jelenti – közölte 

Weszely Tamás, a polgármesteri hivatal munka-

társa. No meg többnyelvű, mobil tárlatvezetésre 

alkalmas eszközök beszerzését, amelyek hasz-

nálatával még izgalmasabbá tehető a látogatás. 

A sikeres pályázat és a megkezdett kivitelezés 

eredményeként 2010 tavaszán egy vonzóbb Em-

lékpont várhatja már a látogatókat, amelybe ér-

demes lesz többször is visszatérni.

Ahol Vlagyimir Iljics 
a falra mászott…

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

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

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

gerezd fokhagyma, zsír, törött pirospaprika

A levesbetéthez a tojásból, lisztből sóval és annyi vízzel, 

amennyit felvesz, gyenge rétestészta jellegű masszát ké-

szítünk, amit elnyújtunk, meglocsolunk olvasztott zsírral, és 

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

masni formára alakítjuk. Az így elkészült tésztát sós vízben 

megfőzzük. A zöldségekből levest készítünk, amit, ha kész 

van, „megsuhintunk”: külön kis serpenyőben kevés zsíron 

paprikát pirítunk, amit a levesre öntünk. Tálalás: leveses 

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

kiállítás látogatóbarát fejlesztése

Pályázó neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

EU-támogatás: 159,4 millió Ft

Támogatás aránya: 80%
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Vásárhelyen, az Andrássy út és a Kaszap utca sar-

kán áll egy formabontó, mutatós épület. A város 

legújabb múzeumának, a néhány éve megnyitott 

Emlékpontnak ad otthont. Az épület egy párkányán 

a magasban ott csücsül V. I. Lenin. Pontosabban 

annak a szobornak a kisebb másolata, amely vala-

ha a hódmezővásárhelyi Hősök terén volt hivatott 

emléket állítani a szovjet birodalom első vezéré-

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

pen egy vécén csücsülne – évtizedeken át alkalmat 

adott a vásárhelyieknek az élcelődésre.

Vlagyimir Iljics tehát a falra mászott, ami nem is 

csodál az ember, ha a kommunista diktatúra leg-

rosszabb éveit bemutató múzeum belső tereit jár-

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

szintnyi teret is betöltő bronzkatonája tesz rá nagy 

benyomást, no meg a falakon sorakozó fotók. Mun-

kásőrök, pufajkások, ávéhások… És dokumentu-

mok, PPS dobtáras vagy csak gitárnak hívott gép-

pisztoly, egyenruhák. No meg a kor fura-szürke 

világát idéző képek: üzembelsők, felvonulások, meg 

Bambi üdítő bontatlan, eredeti csatos üvegben.

A belső tér egyetlen állandó kiállításnak biztosít 

csak helyet, így valamit tehát tenni kellett, hogy 

többször is betérjenek a potenciális látogatók – 

mondja Elek András, a múzeum munkatársa. Ezért 

is adtak be pályázatot az Emlékpont látogatóba-

rát fejlesztésére. 

Ez elsősorban egy időszaki kiállítások céljára al-

kalmas épületrész kialakítását jelenti – közölte 

Weszely Tamás, a polgármesteri hivatal munka-

társa. No meg többnyelvű, mobil tárlatvezetésre 

alkalmas eszközök beszerzését, amelyek hasz-

nálatával még izgalmasabbá tehető a látogatás. 

A sikeres pályázat és a megkezdett kivitelezés 

eredményeként 2010 tavaszán egy vonzóbb Em-

lékpont várhatja már a látogatókat, amelybe ér-

demes lesz többször is visszatérni.

Ahol Vlagyimir Iljics 
a falra mászott…

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

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

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

gerezd fokhagyma, zsír, törött pirospaprika

A levesbetéthez a tojásból, lisztből sóval és annyi vízzel, 

amennyit felvesz, gyenge rétestészta jellegű masszát ké-

szítünk, amit elnyújtunk, meglocsolunk olvasztott zsírral, és 

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

masni formára alakítjuk. Az így elkészült tésztát sós vízben 

megfőzzük. A zöldségekből levest készítünk, amit, ha kész 

van, „megsuhintunk”: külön kis serpenyőben kevés zsíron 

paprikát pirítunk, amit a levesre öntünk. Tálalás: leveses 

csészébe merjük, egy kis darab petrezselyemmel díszítjük.
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A régmúlt időkben még szinte tökéletes szim-

biózisban élt az ember a természettel, aztán 

ahogy a civilizációs folyamat felgyorsult, úgy 

távolodtak őseink az egykori életmódjuktól. 

A parkok, ligetek, füvészkertek legalább a termé-

szet közeli élet illúzióját nyújtják a modern ember 

számára, ezért ezeket a különleges értékű kerte-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

őrzésében az utolsó előtti pillanatokban vagyunk.               

S
Z

OM
S
Z

ÉD
OL

Á
S

Régmúlt idôk
parkja éled újra Zircen

Pályázat címe: Zirc, Arborétum rekonstrukciója 

Pályázó neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

EU-támogatás: 5,4 millió Ft 

Támogatás aránya: 100%

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

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

hányszor halotta ezt minden gyermek, iskolás, amikor 

az elmúlt évtizedekben bemerészkedett a múzeumok 

izgalmas, de sajátosan érinthetetlen, s ezért kissé 

porosan unalmas világába. Ahol ugrásra kész, mo-

gorva teremőrök igyekeztek mindenkit távol tartani 

attól, hogy behatóbban is megismerkedhessen a tör-

ténelem s az emberi alkotások nagyszerű tárgyaival, 

emlékeivel. S majd’ mindenütt azt vizslatták, ki meri 

megtörni a múltnak járó áhítat kötelező csendjét.

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

módi múzeumi szemléletet száműzik az egri 

Kepes György Vizuális Központban, ahol az 

új programokkal egyfajta kicsinyített csodák 

palotáját készülnek megvalósítani. 

– Nem szeretnénk néma, báván nézelődő 

gyereket látni, igenis kérdezzenek, ne hagy-

janak nyugtot nekünk, legyenek aktívak – fogalmaz Pa-

taki Zsuszanna igazgató. Több évtizedes tapasztalatai 

alapján pontosan tudja, mi kell a nyitott, interaktív ház 

elvét szem előtt tartó bemutatóhely létrehozásához és 

ahhoz, hogy az valóban képes legyen felcsigázni a lá-

togatók érdeklődését. Az egri belvárosból tízperces 

sétával elérhető festői Vitkovics-házban helyet kapott 

Kepes-gyűjtemény tehát új, virtuális kiállítóterek kialakí-

tásával s a múzeumpedagógiai foglalkoztató tereivel vár-

ja a majd a gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket. De 

nemcsak a tér vagy az interaktív, érintőképernyős meg-

jelenítők és a számítógépes modellezések, illetve a va-

lós kísérletek varázsolhatják majd el az ifjabb korosztályt 

is, hanem az e célt szolgáló foglakozások és gyakorlati 

múzeumpedagógiai programok is. A tudomány és a mű-

vészet összekapcsolását pályája központi elemévé tevő 

névadó emléke előtt pedig épp ezzel tisztelegnek a leg-

méltóbb módon.

Töltött gomba 
egri mártással 
Hozzávalók:

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

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

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

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

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

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

Pályázat címe: A Kepes György Vizuális Központ virtuális kiállítóterének 

kialakítása, a múzeumpedagógiai foglalkoztató terek átalakítása, 

fejlesztése a múzeumpedagógiai programok korszerûsítése

Pályázó neve: Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató 

Nonprofi t Kiemelkedôen Közhasznú Kft.

EU-támogatás: 21 millió Ft

Támogatás aránya: 100%

Megtapasztalható 
látványcsodák
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hányszor halotta ezt minden gyermek, iskolás, amikor 

az elmúlt évtizedekben bemerészkedett a múzeumok 

izgalmas, de sajátosan érinthetetlen, s ezért kissé 

porosan unalmas világába. Ahol ugrásra kész, mo-

gorva teremőrök igyekeztek mindenkit távol tartani 

attól, hogy behatóbban is megismerkedhessen a tör-

ténelem s az emberi alkotások nagyszerű tárgyaival, 

emlékeivel. S majd’ mindenütt azt vizslatták, ki meri 

megtörni a múltnak járó áhítat kötelező csendjét.

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

módi múzeumi szemléletet száműzik az egri 

Kepes György Vizuális Központban, ahol az 

új programokkal egyfajta kicsinyített csodák 

palotáját készülnek megvalósítani. 

– Nem szeretnénk néma, báván nézelődő 

gyereket látni, igenis kérdezzenek, ne hagy-

janak nyugtot nekünk, legyenek aktívak – fogalmaz Pa-

taki Zsuszanna igazgató. Több évtizedes tapasztalatai 

alapján pontosan tudja, mi kell a nyitott, interaktív ház 

elvét szem előtt tartó bemutatóhely létrehozásához és 

ahhoz, hogy az valóban képes legyen felcsigázni a lá-

togatók érdeklődését. Az egri belvárosból tízperces 

sétával elérhető festői Vitkovics-házban helyet kapott 

Kepes-gyűjtemény tehát új, virtuális kiállítóterek kialakí-

tásával s a múzeumpedagógiai foglalkoztató tereivel vár-

ja a majd a gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket. De 

nemcsak a tér vagy az interaktív, érintőképernyős meg-

jelenítők és a számítógépes modellezések, illetve a va-

lós kísérletek varázsolhatják majd el az ifjabb korosztályt 

is, hanem az e célt szolgáló foglakozások és gyakorlati 

múzeumpedagógiai programok is. A tudomány és a mű-

vészet összekapcsolását pályája központi elemévé tevő 

névadó emléke előtt pedig épp ezzel tisztelegnek a leg-

méltóbb módon.

Töltött gomba 
egri mártással 
Hozzávalók:

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

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

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

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

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

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

Pályázat címe: A Kepes György Vizuális Központ virtuális kiállítóterének 

kialakítása, a múzeumpedagógiai foglalkoztató terek átalakítása, 

fejlesztése a múzeumpedagógiai programok korszerûsítése

Pályázó neve: Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató 

Nonprofi t Kiemelkedôen Közhasznú Kft.

EU-támogatás: 21 millió Ft

Támogatás aránya: 100%
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látványcsodák
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Egy a tizenháromhoz. Majdnem ekkora a fejlettségbeli különbség a 27 tagú 

Európai Unió legszegényebb régiója, a bulgáriai Severozapaden és az EU 

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

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

utóbbinál pedig 334 százaléka. A második leggazdagabb régió Luxemburg, 

a harmadik pedig Brüsszel. A leggazdagabbak között sajnos magyar régió 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

címen március elején. A portál cél-

ja az, hogy részben a megvalósuló 

uniós fejlesztésekhez kapcsolódva, 

részben pedig azoktól függetlenül is 

teret engedjen a helyi szintű párbe-

szédnek, az értelmes és építő viták-

nak, a szabad véleménynyilvánítás-

nak a közvéleményt leginkább érintő 

ügyekben. Az interaktivitás pedig ak-

kor működik igazán, és a honlap ak-

kor lesz valóban élő, ha a portál leg-

fontosabb szerzője: maga az olvasó.

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

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

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

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

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

A Gazdaságfejlesztési operatív programban 2009 végéig 

57 pályázat jelent meg, összesen 371 milliárd forint keret-

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

tartalmazza a pénzügyi eszközök prioritás forrásait. 2009 

decemberére 7 és fél ezer pályázat rendelkezett pozitív 

támogatói döntéssel, a számukra megítélt támogatás ösz-

szege 250 milliárd forintot tett ki. Az eddigi kifi zetéseknek 

köszönhetően, a pénzügyi eszközökkel együtt, mintegy 

88 milliárd többletforrás jutott el a gazdaságba. A nyerte-

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

megítélt támogatások egyötöde pedig a 33 leghátrányo-

sabb helyzetű kistérségben talált gazdára. Fontos ered-

mény, hogy minden 1000 forint pályázati támogatás to-

vábbi 1700 forint magánforrást mozgatott meg. Sőt: a 

kkv-knak szóló pályázatoknál minden 1000 forint támo-

gatás 1900 forint magánforrást mozgatott meg. A re-

gionális operatív programokból gazdaságfejlesztési tá-

mogatásban részesített vállalkozások eddig közvetlenül 

11 780 munkahely megteremtését és megtartását vállal-

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

vének keretében csak vissza nem térítendő európai uniós 

fejlesztési forrásokhoz juthattak a hazai vállalkozások, ad-

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

si Tervének részeként visszatérítendő támogatási formák 

is segítik a fejlődésüket, beruházásaikat. A vissza-

térítendő gazdaságfejlesztési forrásokon be-

lül kiemelten fontosak az Új Magyarország 

Mikrohitelprogramok. 2009. december 31-ig 

1464 vállalkozásnak volt már érvényben lévő 

mikrohitel-szerződése, összesen 8,4 milliárd 

forint értékben. Annak érdekében, hogy még 

többen vehessék igénybe az uniós mikrohi-

telt, a program feltételei 2010 elején módo-

sultak. A pénzpiaci válság hatásainak eny-

hítését célzó intézkedéscsomag részeként 

kiemelten fontosak a kis- és középvállalko-

zóknak szóló, különböző hitelprogramok és 

garanciaprogramok.

Az Európai Unió 27 tagországa közül első-

ként Magyarországon indulhat el az európai 

uniós forrásokból fi nanszírozott, és az első-

sorban az induló vállalkozások megerősödését szol-

gáló kockázatitőke-program. Az első kockázatitőke-be-

fektetések 2010 első félévére várhatóak. 

Fókuszban a 
gazdaságfejlesztés
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ként Magyarországon indulhat el az európai 

uniós forrásokból fi nanszírozott, és az első-
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EUTÉR címmel igazi „webkettes” térinformatikai alkalmazást indított el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

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

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

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

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

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

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

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

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

28

Balassagyarmat projektjei a térképen

A Kovács Margit Múzeum projektje Szentendre belvárosának műholdas képe fölött

Uniós projektek 
a virtuális térben
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3

haladó

kezdő

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

Megfejtések:

kezdő: haladó:
29
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7. oldal – igaz

27 tagból áll az Európai Bi-

zottság 2010 és 2014 között.  

Magyar tagja Andor László 

a foglalkoztatási és szociális 

ügyekért felel.

11. oldal – Hamis

A soros elnöki posztot ugyan-

is nem a külügyminiszterek, 

hanem maguk a tagállamok 

töltik be. Magyarország 2011 

első felében tölti be majd ezt 

a sok feladattal és nagy fele-

lősséggel járó posztot.

13. oldal – Hamis

A 2007–2013-as időszakban, 

az Új Magyarország Fejlesz-

tési Terv keretében például 

csaknem 26 milliárd forintot 

költhetünk új kerékpárutakra 

országszerte.
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Késztetést érzel arra, hogy rendezd soraidat. 
Nem véletlen. A továbbiakban könnyebben ha-
ladsz majd utadon, ha most átnézed, mivel ho-
gyan haladtál és hol tartasz most. Ez a számve-

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

N

őt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rák (VI. 22.—VII. 22.)

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

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

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

Nyilas (XI. 23.—XII. 21.)

Bak (XII. 22.—I. 20.)

Vízöntő (I. 21.—II. 20.)

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

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

n

Halak (II. 21.—III. 20.)

Kos (III. 21.—IV. 20.)

Oroszlán (VII. 23.—VIII. 23.)

Szűz (VIII. 24.—IX. 23.)

Mérleg (IX. 24.—X. 23.)

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

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

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

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

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

UNIÓS

Vállalkozói

Hitelek

FOGORVOS

UNIÓS

Vállalkozói

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

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

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