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.
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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

Vannak ugyanakkor olyanok, akik elsősorban a lehetőséget látják és
a kiutat keresik a nehéz időkben is. Előremenekülnek, átalakítják korábbi üzleti működésüket, és tovább építenek, mert arra gondolnak,
hogy a válságnak előbb-utóbb úgyis vége lesz. És amikor majd vége lesz, amikor ismét jön a fellendülés, akkor megerősödve állhatnak
helyt ismét a piacon. Hogy is mondta az Apple és a Pixar Filmstúdió
legendás főnöke, az amerikai Szilícium-völgy egyik legismertebb vállalkozója, Steve Jobs? „A válság alatt inkább a vállalatba
fektetünk. Nem fogunk elbocsátani senkit, mivel korábban rengeteg energiánkba tellett, hogy felvegyük őket.”
Persze ez nem mindig olyan egyszerű, mert ehhez – vagyis a válságban
is a fejlesztéshez – pénz kell, ám
Murphy óta tudjuk jól, hogy a bank csak annak ad hitelt, aki tudja igazolni, hogy nincsen rá szüksége. Ebben a helyzetben váltak és válnak
egyre fontosabbá azok az európai uniós pályázatok, amelyek a kisés közepes vállalkozások fejlesztéseit segítik, a kutatás-fejlesztést, az
innovációt erősítik, és hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez is.
Az elmúlt 2 évben 700 milliárd forint értékű beruházás valósult meg
az országban, csak az uniós gazdaságfejlesztési támogatásoknak köszönhetően. Ráadásul a sikerrel pályázók 80 százaléka mikro-, kis- és
közepes vállalkozás volt – vagyis ezek a pályázatok nem valósulnának
meg előrelépni és fejleszteni akaró vállalkozók nélkül.
Van egy bölcs mondás, amely szerint ha egy sikeres üzletmenetet
látsz, mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet!
Mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy egyre több olyan vállalkozás
van szerte az országban, amely él az uniós pályázatok kínálta lehetőségekkel, és lép egy merészet. Egyre több a sikeres példa, egyre több
a sikeres üzletmenet. Itt. Helyben.

A kiadványban bemutatott projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.
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Pályázó neve:
Technológia Mérnöki Iroda Kft.

Zoltán vezetésével. Neki egyetemi oktatóként sem

EU-támogatás: 38,8 millió Ft

kellett piackutatást végeznie, hogy megtudja, mire

kutatók a babérokon, hiszen a kutatáson alapuló fej-

lehet szüksége egy nagy olaj- és gázipari cégnek,

lesztésnek éppen az állandó megújulásra való kész-

Projekt összköltsége: 86,3 millió Ft

Uniós források táplálják
a magyar szellemi energiákat

Persze egy ilyen stabil kapcsolatban sem ülhetnek a

hiszen első munkahelye éppen a százhalombattai

ség az előfeltétele. Most transzformátor-olajhűtők

olajfinomító volt. Amikor 21 éve céget alapítottak,

gyártásával kapcsolatban keresték meg itthonról és

nem volt kérdéses az irány: az általuk kidolgozott

külföldről is a Technológia Mérnöki Irodát. A lehe-

és részben szabadalmaztatott hőcserélők hasz- tőség óriási volt, hiszen ha sikerül jó minőségű ternosítása, gyakorlati megvalósítása, a gyártás és a

méket gyorsan és versenyképes áron kifejleszteni

Kutatás és fejlesztés a mai világban szükség- san jó tudományos-kutatói potenciálját minél ha-

forgalmazás beindítása. Kezdetben csak a terve- és legyártani, az biztos és stabil megrendelői piacot
zéssel foglalkozott a cég, majd saját erőből foko- jelenthet a cégnek. Ám komoly áttörésre ezen a te-

szerűen kéz a kézben jár. A gazdasági életben

tékonyabban használja a gazdaság, hisz amit a

a siker egyik előfeltétele és egyben mutatója is,

nemzetközi versenyben nem bírunk mérettel, tőké-

zatosan megteremtette a gyártóbázist is.

hogy egy nagyvállalat milyen mértékben képes

vel, sokszor pótolhatjuk a még mindig méltán hí-

– A társaság első nagy fejlesztése a gáz- és olajipa- sel, teljes típussor kidolgozásával van esély, ezért a

rületen csak jelentős anyagi erőt igénylő fejlesztés-

új fejlesztésekre, innovációra, ez pedig legin- res magyar talentummal. A gyártó tevékenységét

ri léghűtők kialakítása volt. Ebből a témából írtam

kább azon múlik, hogy milyen minőségű tudo- Zircen végző Technológia Mérnöki Iroda Kft. és a

korábban a doktori disszertációmat is. Terméke- több mint 38 milliós uniós támogatás lehetővé tette,

mányos háttérrel rendelkezik.

Mol már két évtizedes múltra visszatekintő együtt-

ink magas minőségével és pontos szállításainkkal

működése az egyik legjobb példája annak, milyen

megbecsülést szereztünk cégünknek, ezért lehe- számok elkészítésétől kezdve egészen a gyártandó

A gazdaság és a tudomány egymásra hatása per- is a sikeres partnerség egy gazdasági nagyválla-

tünk minősített léghűtőszállítója a Molnak, immár

kft. európai uniós forrásokra pályázott. Az elnyert,
hogy több lépcsőben, a gyártáshoz szükséges szerhűtők teljes típussoráig mindenre jusson ne csak

sze kölcsönös: a tudomány eredményei gazdasági

lat és egy kicsiny, de annál nagyobb szellemi po-

lassan 20 éve. A Szőreg-1 föld alatti stratégiai gáz- szellemi, de anyagi erő is. A fejlesztés sikerült, ezt

erővé válnak, a gazdaság megrendelései pedig új

tenciállal rendelkező kutatócsoport között. Utóbbit

tároló nagy nyomású földgázhűtőit is mi szállítot- visszaigazolják azok a lelkesült visszajelzések, sőt

kutatásokat, tudományos eredményeket szülnek.

a rendszerváltás hajnalán, 1989-ben alapították a

tuk – sorolta fel a cég büszkeségeit Pálfi Zoltán, a

megrendelések, melyek a megcélzott megrendelői

cég ügyvezető igazgatója.

körtől érkeztek itthonról és külföldről egyaránt.

Ezért is fontos, hogy Magyarország hagyományo- Budapesti Műszaki Egyetemről kivált oktatók Pálfi

Bakonyi
gombaleves
Hozzávalók: • fél kg vargánya gomba, 15 dkg füstölt, húsos szalonna, 20 dkg

zirc

parasztkolbász, egy kis pohár tejföl, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál liszt, piros-
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paprika, só, őrölt bors, 1-1 teáskanálnyi finomra vágott zsálya és kakukkfű
Elkészítés: A szalonnát kockákra vágjuk, saját zsírjában kisütjük. A tepertőt kiszedjük, a zsírból pedig későbbi
felhasználásra félreteszünk három evőkanálnyit. A maradék zsíron megpároljuk a szeletekre vágott gombát, ezt
sózzuk, borssal és zöldfűszerekkel ízesítjük. Felöntjük két liter vízzel, és felforraljuk. A félretett zsíron megpároljuk
az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a lisztet és a pirospaprikát, kevés lével hígítjuk, majd az egészet a leveshez öntjük. Beletesszük a felkarikázott kolbászt és a tejfölt, majd még egyszer összeforraljuk.
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Az Ideutazom segít,
és a turista célhoz ér
Az uniós fejlesztések egyik kiemelt területe a
turizmus. A számok önmagukért beszélnek:

Pályázat címe: Egyedi fejlesztésű turisztikai szoftverrendszer

zott a lehetetlenre: uniós támogatással turisztikai

gyók tájékozódását. Szolgáltatói oldalról jó üzle-

információs és egyben hirdetési és értékesítési al- ti lehetőséget, költséghatékony megoldást biztosít
rendszerekre tagozódó komplex internetes portált

a kisebb költségvetésű vendéglátó-ipari egységek,

fejlesztenek. Az Ideutazom elnevezésű portálról a

szállások, programkínálók részére, hiszen nem

cég igazgatója, Györkő Ferenc mesélt. – A hazai

kell nagy költséggel saját weboldalt fenntartaniuk –
mondta az igazgató. A honlap elkészült, most töltik

kialakítása a Dunazip Kft. részére

kikapcsolódásra vágyó ember jól láthatóan sokkal

a regionális operatív programok keretében a

Pályázó neve: DUNAZIP Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

kisebb választékból, kevesebb információval jut- fel az adatbázisokat. Azt ígérik, hogy a helyi prog-

turisztikai attrakciófejlesztésre kiírt pályázat

EU-támogatás: 12,3 millió Ft

hat használható tartalomhoz az interneten, mint- ramoktól kezdve a legnagyobb szálláshelyekig, a

keretében csak a 2007–2008-as időszakban

Támogatás aránya: 50%

ha külföldi turisztikai célt választana. Úgy láttuk,

legjobb pubokig minden és mindenki megtalálha-

hogy az információk adottak, megszerezhetők és

tó lesz az oldalon, amelyen többfajta keresési mód

211 pályázó összesen 52,5 milliárd forinton
osztozhatott, s ez a támogatási összeg mint- leg 103 milliárd fordítható a turisztikai projektek

egy komplett oldal segíthetné a hazánkba látoga- segíti majd a látogatók célhoz, jelen esetben infor-

egy 93 milliárd forint értékű beruházás meg- megvalósítására. Szerte az országban termál- és

tók és az itthon kikapcsolódni vagy szórakozni vá- mációhoz jutását.

valósításához nyújt segítséget.

gyógyfürdőket korszerűsítettek vagy bővítettek,
várakat, kastélyokat tettek alkalmassá a turiszti-

dunaújváros

A szálláshelyek és a hozzájuk kapcsolódó szol- kai célú hasznosításra, múzeumok, régészeti hegáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton 2007-ben

lyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztésére

és 2008-ban 32,8 milliárd forint uniós támogatást

is jutott pénz, mint ahogy természetvédelmi láto-

osztottak szét, aminek eredményeként több mint

gatóközpontok, téma- és kalandparkok kialakítá-

100 milliárd forint értékben valósulhatnak meg

sára is. A bőség zavarában lehetünk majd mi, akik

a turisztikai fogadóképességet javító projektek

mindennek látogatóként, pihenni, kikapcsolódni

szerte az országban, több mint 2 ezer új munka- vágyó turistaként a haszonévezői szeretnénk lenhely megteremtését elősegítve. Legalább ennyire

ni, hisz nincsen olyan egységes információs fe-

jelentősek a turisztikai kiemelt projektek is, me- lület, amely az ország teljes turisztikai adatbályek esetében eddig 19 beruházás támogatására

zisának tekinthető lenne, legyen szó szállásról,

több mint 48 milliárd forintot ítélt oda a kormány.

programról vagy vendéglátásról. Egy dunaújvá-

A 2009–2010-es időszakban pedig megközelítő- rosi számítástechnikai cég, a Dunazip vállalko-

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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Ahol a magyar buszgyártás ismét kezdôdik
Pályázat címe: Új városi alacsony padlós autóbuszcsalád és

buszokat eredményezett. Nincs mit csodálkozni,

több mint 110 millió forint EU-támogatást nyertek

emeletes autóbusz kifejlesztése az ALFA BUSZ 2002 Járműgyártó

hogy Ororszországba, Szentpétervárra 50 buszt

el. Ebből aztán nemcsak a már említett járművek

Kft.-nél

adtak el nemrég, és a debreceni önkormányzat is

fejlesztésére, hanem egy önálló kategóriát jelentő

Pályázó neve: ALFA BUSZ 2002 Járműgyártó Kft.

a székesfehérvári cégtől rendelte meg az új, 140

emeletes busz megalkotására is jut elegendő for-

EU-támogatás: 113,6 millió Ft

„cívisbuszból” álló városi flottáját. S ha jön a meg-

rás. Anélkül, hogy a műszaki megoldások unalmas

Támogatás aránya: 35%

rendelés, márpedig ezzel nincs gond, az új munka-

részleteivel untatnánk a kedves olvasókat, annyit

A magyar autóbuszgyártásra szokás úgy gon- helyeket szül – az orosz megrendelésnek köszön-

azért elárulhatunk, hogy az alvázak lehetővé teszik

dolni, mint régi dicsőségünk múltba vesző em- hetően például 50 új munkatárssal gyarapodott az

azt, hogy a motort a jármű oldalára helyezzék, ez-

lékére. S való igaz, a sokáig egyedüli magyar

által a szükséges szervizelést kívülről is el lehet vé-

Alfa Busz kollektívája. Persze buszból van sokfé-

autóbuszt, az Ikaruszt elnyelték a rendszervál- le: egyszerű és csuklós, városi közlekedésre és tá-

gezni majd a járműveken. Ráadásul ezekbe az új

tás utáni évtizedek gazdasági nehézségei.

volságira fejlesztett, lapos padlós vagy emeletes

fejlesztésű buszokba egy bizonyos CAN-tipusú

emeletes autóbusz kifejlesztésével pedig új piaci

– a piaci sikert nyilván az alapozza meg, ha min-

elektronikus rendszert építenek be, mellyel a talán

területen lesznek képesek hódítani a székesfehér-

den igényt egy helyen tudnak kielégíteni, ha a na-

a leginkább csökkenthető a hibaforrások száma,

vári buszosok. Persze a végső cél az utasok elége-

el, s kiderült, hogy rugalmas üzletpolitikával, kö- gyon változatos vásárlói megkeresések összes-

ráadásul lehetővé válik a korszerű számítógépes

dettsége, mert az Alfánál szem előtt tartják a régi

A székesfehérvári szaktudás azonban nem veszett
vetkezetes kutató- és fejlesztőmunkával s ennek

ségére képes a cég versenyképes ajánlatot tenni.

eredményeképpen a külföldi megrendelők igényei- Ez a felismerés indította el az Alfa Busz legújabb,

tüket a városi és elővárosi autóbuszok piacán, az

hibadiagnosztika alkalmazása is. A cégnél remé- buszos igazságot: utassá nem a megállóban válik, hogy a fejlesztéssel megerősítik piaci jelenlé- lik az ember.

hez alkalmazkodó korszerű járművekkel bőven te- saját kutatásra és fejlesztésre, innovációs kultúrá-

székesfehérvár

rem még babér a magyar buszok számára a világ- ra alapozott fejlesztését, melynek eredményeképban. Alfa busz – ez az egyik legjobban csengő név

pen a cégnél gyártott Volvo alvázak egyes fajtáit

most a buszgyártók között, s nem is véletlenül: a

felhasználva kifejlesszen egy saját típuscsaládot.

székesfehérvári, hagyományosan magas színvo- Ezért indult a cég a vállalati innováció ösztönzénalú gyártási kultúra és a Volvo Bus Corporation sére kiírt uniós pályázaton, és a meggyőző tervek
immár 8 éve tartó partnersége világszínvonalú

sikert eredményeztek: a félmilliárdos fejlesztéshez

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

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.
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A fejlesztés a válasz a válságra
A másfél éve kirobbant pénzügyi-gazdasági válság hatásai alól alig van cég, amely kivonhatta volna magát: a leállt hitelezés okoz-

Pályázó neve: Impreglon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elnyert támogatás: 79,6 millió Ft
Projekt összköltsége: 265,4 millió Ft

ta financiális nehézségek gyakran párosultak
piacvesztéssel, a beszállító tevékenységre

kft. németországi anyacége az egyike a világ elis-

specializálódott cégek pedig általában meg- mert, felületkezeléssel foglalkozó specialistáinak:
kapták a nagyobb partner „válságvírusát”: az

az Impeglon neve egyaránt jól cseng az űrkutatás,

ottani leépítések továbbgyűrűztek a kisebb cé- a vegyipar vagy a gépjárműgyártás területén. Ez
gek láncolata felé.

utóbbiban jeleskedik a magyarországi leányválla-

Voltak, akik bezárták a boltot, mások a költségek

terjeszkedő autóipar igényei tették szükségessé. A

lat, amelynek alapítását éppen a Kelet-Európa felé
csökkentésével, bizonyos tevékenységek átme- cég életét 2003 óta a folyamatos technológiai fej-

ság. Nálunk szó sincs a továbbköltözésről, hiszen

nyeképpen a merítőcentrifugás, a festékszórási és

neti felfüggesztésével, nem ritkán elbocsátások- lesztések jellemzik, előbb új gyártósort vásároltak,

szolgáltatói tevékenységet folytatunk. A recesszió

a porlakkszórási tevékenység mellett egy újabb el-

kal próbálták túlélni a recessziót. De voltak olyan

melyhez az 1800 négyzetméteres gyárépület bő-

idején sem tétlenkedünk, a fejlesztés nem állt le –

járást kínálhatnak, ráadásul a technológiák kom-

cégek is, amelyek a válság hozta kihívásokra nem

vítését is megoldották, majd az újabb gépek mel-

meséli el a beruházás hátteréről Gyöngyösi József

binációja is lehetségessé vált. Így az ügyfelek egy

zsugorodással, hanem fejlesztéssel, terjeszke- lé a környezet védelme érdekében utánégető be-

üzemvezető. A magyarországi Impreglon korrózió- helyen, egy szállítási költséggel többféle termék

déssel és innovációval válaszoltak. Az „előre- rendezést is vásároltak. A két évvel ezelőtt elnyert

védelemmel foglalkozik, a vezető autógyárak ál- felületkezelését tudják megrendelni. A beruházás

menekülők” számára segítséget nyújtottak az Új

uniós pályázat segítségével megvalósult technoló-

Magyarország Fejlesztési Terv európai uniós pá- giai fejlesztést pedig már a recesszió után várható

ráadásul munkahelyteremtést is jelentett, hiszen

nehézfémmentes bevonatrendszereket készít, te- eddig 16 fővel bővült a létszám a technológia be-

fellendülésre számolva tervezték. – A folyamatos

hát elsősorban a gépgyártással foglalkozó cégek

vezetése óta, s mivel a remények szerint az új tech-

Az 1999-ben alapított, tatabányai székhelyű Imp- fejlesztés a tulajdonos pozitív szemléletmódját bi-

számára kínál háttéripari szolgáltatást. Így aztán

nológia új megrendelőket is hozhat, a jövőben akár

reglon Kft. egyike a sikeres „aktív” válságkezelők- zonyítja. A termelésben képződő gazdasági ered-

az úgynevezett KTL-technológia bevezetését ala- tovább is bővülhet az Impreglon magyarországi

lyázatai.

nek. Igaz, a háttér ehhez eleve adott volt, hiszen a

tatabánya

tal előírt, környezetvédelmi szempontból kedvező,

mény visszaforgatása meglehetősen ritka manap-

pos piackutatás előzte meg. A fejlesztés eredmé- dolgozóinak száma.

Tavaszváró
zöldborsóleves

Hozzávalók: • 1 kg zöldborsó (héjában),
1-1 friss sárga és fehérrépa, étolaj, liszt, só,
ételízesítő (Vegeta), 1 tojás, zöldpetrezselyem, tejföl a tálaláshoz.

A répákat megtisztítjuk, karikákra vágjuk, egy nagy lábasban kevés olajban kicsit megdinszteljük.
2 liter hideg vízzel felöntjük, megsózzuk, és teszünk bele egy teáskanál ételízesítőt is.
Közben elkészítjük a rántást: 2-3 evőkanál olajhoz annyi lisztet teszünk, amennyit felvesz,
és ezt tűzön melegítve, kevergetve lassan bebarnítjuk. Amikor a víz felforr, lejjebb
vesszük a lángot, kavargatjuk, és közben beledobjuk a rántást, ezután pedig
beletesszük a zöldborsót is. Újraforrás után még negyedóráig főzzük.
Galuskát készítünk hozzá: öt teáskanál lisztet elkeverünk egy
tojással, majd forró vízbe áztatott kanállal beleszaggatjuk
a galuskákat a levesbe. Tálaláskor petrezselyemmel
megszórjuk, és tejföllel kínáljuk.
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Hogy kerül az Omega-3 a tejbe?

Pályázat címe: Garantált bizalmasságú, elosztott adatgyűjtő,
valós idejű logelemző és automatikus beavatkozó rendszer
prototípusának elkészítése
Pályázó neve: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt.

Pályázat címe: Gyógyhatású funkcionális élelmiszerek félüzemi

EU-támogatás: 237,8 millió Ft

és üzemi fejlesztése a vállalkozás által előállított tej- és

Támogatás aránya: 70%

takarmányalapra
Pályázó neve: SOLUM Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Zrt.
EU-támogatás: 237,7 millió Ft
Támogatás aránya: 50%

A tej élet, erő, egészség – a régi reklám üzenete
sajnos mára jócskán megkopott. Ma már nem
evidencia az, hogy a tej egészséges élelmiszer,
Ezt célozta meg a komáromi Solum Zrt. is: ahe-

gigböngésznünk, hogy lássuk: arra a fehér fo- nek és csökkentenék az állatállományt, inkább fejlyadékra aligha ismerhetne rá bármelyik négy- lesztésbe fognak és olyan tejet kínálnak majd az
lábon járó, gyógynövényes füvet legelő tehén.

egészségtudatos vásárlóknak, amely biológiailag

Pedig igény biztosan van a régi, természetes

hatékony tápanyagokkal van tele, sőt Omega-3

A KÜRT nem csak riaszt,
védelmet is nyújt

ízekre és arra is, hogy a tej ismét azt jelentse, zsírsavakkal dúsítva csábítja tejivásra a fogyasz-

Van a számítógépes információvédelemre, az

sei ráadásul üzleti szempontból nagyon érzékeny

amit régen: az egészséget.

tókat. Még mielőtt bárkinek is a „halízű” tej jut-

adatvesztések megelőzésére és az elveszett

adatok, hiszen szakértő szem számára szinte min-

na eszébe, fontos tudni, hogy a Solum majd’ ezer

adatok helyreállítására szolgáló technológiák,

den kiolvasható belőlük egy cég működéséről. En-

szarvasmarháját pontosan ugyanúgy fogják tarta-

megoldások kidolgozásában egy világszerte

nek köszönhető, hogy az ezekhez való hozzáférés

ni, mint eddig – csak a takarmányozáson változtat-

elismert magyar vállalat, a KÜRT Zrt. A társa- engedélyezése még biztonsági cégek esetében

nak. Ehhez a sikeres kutatás-fejlesztés szép pél-

ság a folyamatos fejlesztéseinek köszönhető- sem teljesen magától értetődő. A KÜRT most több

dájaként régi stratégiai partnerük, a komoly kutatói

en 20 éve a világ egyik vezető piaci szereplője

és fejlesztői háttérrel rendelkező Adexgo Kft. segít-

az adatmentés területén.

sági rendszer prototípusát fejleszti ki, amely tömö-

ségére is számíthatnak – a megfelelő takarmányok

rítve és titkosítva gyűjti össze a biztonsági rendszer

előállítása pedig a saját termelői bázison megol-

A KÜRT nemcsak az adatvesztési problémák meg- működése szempontjából fontos adatokat. Ebből

dott lesz. Csaknem 240 millió forintos európai uni-

oldására koncentrál, hanem a problémák okának,

az adathalmazból dolgozik a program elemző és

ós támogatással lassan munkába állhatnak az új

jellegének elemzésére is nagy hangsúlyt fordít. Ezt

azonnali döntéshozó része, amely valós idejű riasz-

termékek marketingjét megtervező emberek is…

a célt szolgálja a cég tíz éve folyamatosan fejlesz- tással figyelmezteti a felhasználót a veszélyre, míg

komárom

tett integrált információbiztonsági technológiája.

ha számára ismeretlen szituáció alakulna ki, embe-

Legelnek a tehenek az országút mentén, az árokparton.

Ugyanakkor számos probléma vár még megoldás- ri beavatkozást kér. Az intelligens rendszer képes

Mélabúsan kérődznek, s közben az elhaladó autókat bá-

ra. Ezek egyike, hogy az úgynevezett logelemzé- lesz önállóan tanulni, vagyis minden egyes ese-

mulják bambán. Egy közeli tejfeldolgozó teherautói ha-

sen alapuló biztonsági rendszerek jellemzően sta- mény, incidens tapasztalata beépül a döntéshozó

ladnak el éppen előttük, oldalukon a legújabb termé-

tikusak, és sokszor csak napokkal, hetekkel az

kek reklámjával. A ponyván csupa vitaminnal dúsított,

események megtörténte után szolgáltatnak infor- arra, hogy a világhírű magyar cég az információ-

rendszer tudástárába. E fejlesztés lehetőséget ad

homogenizált és pasztőrözött, mega-ultra egészséges

mációt, hoznak eredményt. A vállalatok, szerve- biztonság terén, jó szokásához híven, továbbra is

tejtermék látható és olvasható. A tehenek megnézik a

zetek számítógép-rendszereinek naplóbejegyzé- egy lépéssel a világ előtt járjon.

kamionokat, majd legelnek tovább. Kicsivel később az
egyik odafordul a másikhoz:
– Te Riska!
– Mondjad, Böske…
– Én nem tudom mi van velem… Valahogy olyan tehetségtelennek érzem magam!

12

mint 237 milliós uniós támogatással olyan bizton-

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

Igaz

Hamis

veszprém

és bizony, elég csak a vásárlók által preferált

legolcsóbb, tejszerű készítmények leírását vé- lyett, hogy a piaci nehézségek miatt keseregné-

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.
13
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?

Melyik válasz a helyes?

B

A Klapka-légió, 1866

m
rgy Múzeu
Klapka Gyö
u. 22.
ló
sz
elemen Lá
Komárom, K

Komárom hőse, Klapka György az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után sok sorstársával együtt emigrációba menekült. A magyar szabadságharcosok külföldön is folyamatosan keresték a lehetőséget a visszatérésre, a
magyar függetlenség kivívására. 1866-ban szervezték meg a poroszországi magyar (ún. Klapka) légiót. A 80 napig fennálló, közel 1500 vörös sipkás katonai ve-

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

Kiállítás

zetője Klapka György volt. A kiállításon látható fényképek ennek a légiónak a

A Vatikánban.
Svájcban.
Monacóban.

tagjait ábrázolják. A Máday Norbert gyűjteményéből rendezett kiállítást március
12-én, este hat órakor nyitják meg a múzeum főépületében. Ezen az eseményen
is érdemes lesz részt venni, hiszen a ’48-as események nagy tudású történésze,

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

Hermann Róbert vállalta a tárlatnyitást.

Portugál.
Spanyol.
Olasz.

Veszprémi Tavaszi Fesztivál 2010
Tavasz, rügyfakadás, zsibongó természet és persze a fesztiválszezon kezdete. A
fesztivál nyitórendezvénye Szulák Andrea és a Budapest Jazz Orchestra koncertje

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

lesz, s ezzel kezdetét veszi az egy hónapon át tartó programsorozat.

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

Ennek köszönhetően két premier is vár a közönségre márciusban, tizenhetedikén a Végzetes szerelem játékát, majd huszonhetedikén a Táncdalfesztivál 2 slágerekkel tűzdelt
előadását láthatjuk. Az újdonságok mellett régi nagy kedvenceket is újra színpadra
állítanak, míg Inotán, a RETRO Színházban fővárosi és vidéki színházak ven-

A.
B.
C.

Veszprém
Pannon Várszínház
RETRO Színház
március 6.-április 3.

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

dégszerepelnek, így mutatkozik be a Budaörsi Játékszín RETRO Szelem
című vígjátékával, jön Földes László Hobo Vadászat című zenés játéka
a Csokonai Színház előadásában, és a budapesti Katona Jószef
Színház Portugál című előadását hozza a fesztiválra.
www.pannonvarszinhaz.hu

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.

Petôcz Lajos
kiállítása

Esztergom
El Greco
március 28-áig

A téli csöndesebb hónapok visszafogott idegenforgalma után újabb kiállítással várja a látogatókat a város egyik legszebb intézménye,
az El Greco. Az itt működő művészetbarát üzletember, Antal Béla most szomszédjával – a

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.

Kiállítás

Balassa Múzeum igazgatójával, Horváth Istvánnal – fogott össze: a közösen szervezett új
tárlaton Petőcz Lajos alkotásait mutatják be. A
nemrégiben elhunyt művésznek számos munkáját, festményeit, akvarelljeit, grafikáit őrzik a
városban. Petőcz sok szállal kötődött a telepü-

PROGRAMajánló

4. Mit jelöl az EU2020?

léshez, emlékkiállításán ezekre is utal majd jó
néhány kiállított mű.

www.elgrecocafe.hu
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A Prospero Színkör

ár
Székesfehérv
és Háza
őd
el
űv
A Szabad M

Zene, folk/world music

Vidéki amatőr vagy hobbiszíntársulatot működtetni, abban szerepelni, rendezni vi-

Ghymes

szonylag nagy szabadságot jelent. Első ránézésre. Meg talán másodikra is. A büdzsé

A Ghymes három rendhagyó koncerttel tiszteleg az

ugyan szűkös, de legalább nem kell fenntartókkal egyezkedni, ha van közönség, van

1848-as forradalom és szabadságharc előtt. Győr,

bevétel is. A székesfehérvári Prospero Színkör idén 10 éves, ami ebben a műfajban

Budapest, Debrecen a helyszínek. Talpra magyar, hí

elég jónak számít. Nem csak egynyári föllelkesülés tehát. Műsoron van náluk egy

a haza! A zenekar nem szorul bemutatásra, méltatás-

Garaczi László-darab, az Imoga, Ingmar Villqisttől a Helver éjszakája és hamarosan

ra, lózungokra meg pláne nem. A Szarka testvérek

jön a Faust fizikai-színházi átdolgozása is.

www.prosperoszinkor.hu

elhozták nekünk a tiszta forrást, a nép zenéjét, avagy
népünk zenéjét, melyet csak mi értünk, majdnem tö-

Mindenmás

kéletesen. A népzene maga a szabadság és maga a

Veszprém
Múzeum
Laczkó Dezső

Múzeumi
Szabadegyetem

hogy miért épp egy Ghymes-koncerttel érdemes főt
hajtani ’48 előtt, álljanak itt válaszul Szarka Tamás

Van valami csodálatos a szabadegyetemekben
és hangulatukban, hiszen kortól és végzettségtől
függetlenül megtalálunk ott mindenkit. Mindenkit, aki tanulni szeretne vizsgák és szigorlatok
nélkül. Erről szól a veszprémi Múzeumi Szabadegyetem is, mely 2009-10-es „tanévében” az írásbeliség
kézbefogaható kincsét, a könyvet helyezte a középpontba. Az előadó Koncz Pál, a Laczkó Dezső Múzeum,
restaurátora. Megismerhetjük Veszprém és Pápa híres könyvkötőit, bemutatásra kerülnek a múzeum könyvtárának kincsei, s végül egy zirci könyvtárlátogatással zárul a szabadegyetem.

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.”

Nemzeti Emlékhely Ötletpályázat

PROGRAMajánló

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

www.vmmuzem.hu

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

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

forradalom. Erő. Arra a kukacoskodó kérdésre pedig,

ténetének modern példázatát inkább Elia Kazan 1955-ben

Nemzeti emlékhelynek lenni biztosan nem kön�- lönböző korszakok építészeinek és kurátorainak
nyű. Sok mindenkinek kell egyszerre megfelelni

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

aktuális ötleteit. Mondom, nem lehet egyszerű.

mazott ﬁlmje alapján ismerhetik, amelynek főszerepét a ﬁa-

– büszkén és hitelesen kell megjeleníteni a nem- Pedig a Romkert tényleg alkalmas lenne arra,
zet minimum ezeréves történetét, hirdetni kell,

hogy valóban látogatható és turisztikai szempont-

hogy ami ott van, az minimum az örökkévaló- ból is értékes közösségi tér legyen. Talán ezért is
ságnak készült, közben azért az sem ártana, ha

írtak ki ötletpályázatot a terület hasznosítására. A

ez emberek szeretnének az emlékhelyre járni, jól

pályamunkák anyagából láthatunk most kiállítást

éreznék ott magukat, miközben tűrni kell a kü- a Csók István Képtárban.

Székesfehérvár
Csók István Képtár
május 16-ig

www.szikm.hu

talon elhunyt mozilegenda, James Dean alakította. A fon-

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

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

www.ujszinhaz.hu

Budapesti Tavaszi Fesztivál
Fesztivál
1981-es megalapítása óta ez Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja, de világviszonylatban is jelentősnek számít, az utazási irodák már hónapokkal előre megkapják a tervezett
műsorfüzetet. Március utolsó két hetében a magyar főváros 50-60 helyszínén mintegy 200
esemény várja nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turistákat is. A fesztivál kínálatában a komoly- és könnyűzenei koncertek mellett helyet kapnak színházi előadások, ﬁlmvetítések, szabadtéri programok és más, fesztivál jellegű események is.
www.btf.hu

MÁRCIUS 19. – ÁPRILIS

5.
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Rammstein (D)

Zene, industrial
Azért az klassz dolog, hogy hazánk is részt vállalt
az évtized egyik legjobb indusztriál metál bandájának megalakulásában. Richard Z. Kruspe NDK-s lakos anno ’89-ben Magyarországon át távozott az
NSZK-ba, hogy ott jól megalakítsa a Rammsteint.
Az egykori légierőbázisról elnevezett szakasz elektronikus, gótikus ipari metálja mára megszállta szinte
az egész világot, tette ezt annak ellenére, hogy egy
percre sem váltott angolra. Németül küldi el az egész
bolygót oda, ahova való, persze mindezt kétértelműen, enigmatikusan, hogy csak az értse, aki megérti
őket. A Rammstein birodalma egyszerre bombasztikus, félelmetes és kacagtatóan ironikus, a tömegek-

RÉNA

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

www.rammstein.de

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

Boldogság 69:09
Tánc

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Fotó: Dusa Gábor

A Román Sándor nevével fémjelzett ExperiDance tánc-

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

www.mupa.hu

Charlie

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

Zene, rock/jazz/soul

Valamivel több, mint negyven. Gombócból is sok, ahogy mondani szokás. A hazai könnyűzene füstös hangú zenegépe kábé 1967-től van
a szakmában. Charlie története tipikus hazai történet, már ami a popberkeket illeti. Adott egy rahedli tehetséggel megáldott srác, aki egyszerűen
nem lehetett próféta saját hazájában. ’90-ben hazatért, hogy régi bará-

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!

taival 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
20
.,
18
S
IU
MÁRC
www.charlieworld.hu
3900–11 900 Ft

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

ÔRZIK az
Nemrégiben

magá-

egyébiránt nem ez az egyetlen ilyen programja. Az ot-

val ragadó kisﬁlmet su-

tani erdőkből ma már hiányoznak a természetes víz-

gárzott az egyik isme-

állások, ezen állatfajok lételemei, emiatt jelentősen

Pályázó neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

retterjesztő csatorna,

lecsökkent a számuk. Ezért 50 darab hálózatosan el-

EU-támogatás: 15,9 millió Ft

amiben gyerekek nagy

helyezett, mesterséges tavacskával próbálják biztosí-

Támogatás aránya: 100%

igyekezettel

né-

tani a szaporodási lehetőséget az alpesi tarajos gő-

hány nejlonzsák segít-

téknek, a sárgahasú unkáknak és az erdei békáknak.

lyet az itt ezer éve folyamatosan élő népesség gaz-

Az Őrség természeti értékei között természetesen a

dálkodása során kialakított, s melyet ugyancsak az

ségével

egy

és

gyűjtögették

védett növényvilág is szerepel, így a mostani komp- emberi tevékenység tett tönkre. A Nádasd Németfalu-

kétéltűek biztonságosan

lex élőhelyrekonstrukciós tevékenységből sem marad- si réteken pedig a vízvisszatartás a feladatuk, hogy a

túloldalára, ahol a tavasszal sza-

SZOMSZÉDOLÁS

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

a békákat, hogy az apró
átjussanak egy forgalmas út
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Pályázat címe: Komplex élőhelyrekonstrukciós tevékenység az

hatott ki a sajátos helyi ﬂóra megőrzése, bár Németh

korábbi magas természetességű láprétet újraélesszék,

Csabának még számba venni sem könnyű a teendő- s hogy az egykori biológiai sokféleséget megközelít-

porodni szoktak. Hasonló küzdelmet folytatnak

ket. „A legfontosabb talán a nemzeti park legfőbb ér- sék. A munka már elkezdődött, de még jó néhány évet

az Őrségi Nemzeti Park munkatársai évente két-

tékét jelentő gyepek eredeti állapotának visszaállítása.

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

Ha a mostani bozótosból újra szép zöld gyepet vará- zánk legcsodásabb nemzeti parkjában minden vissza-

lett élő barnavarangy-populációt megmentsék

zsolunk, az a védett növényfajok megmentése mellett

a kipusztulástól.

kedvező hatással lesz az ott élő lepkefaunára is. En-

„A békák belső parancsa, hogy tavasszal minden-

an az erdőkben helyenként eluralkodó fehér akáchoz,

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

ennek térhódítása ugyanis veszélyezteti az Őrségben

ják lerakni a petéiket, majd ősszel is működik az

egyedülálló növény- és állatfajokat” – sorolta a szak-

igénybe vesz, mire a szakemberek elmondhatják: haállt az eredeti természeti rendjébe.

nek érdekében ki kell irtanunk a cserjéket, hasonló-

erős ösztön, hogy az erdei avarban átteleljenek.

ember, hozzátéve: szeretnék megoldani a jellegzetes

Nekünk pedig az a belső parancsunk, hogy meg-

őrségi mozaikos tájszerkezet visszaállítását is, ame-

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

mentsük őket, ha már egy forgalmas úttal kettévágtuk az életterüket” – mondja Németh Csaba természetvédelmi igazgatóhelyettes, hozzátéve, hogy ez
nem tökéletes megoldás, hiszen ez sem biztosítja a
békák szabad vándorlását. Ezért is pályáztak, hogy
egy megbízhatóbb ökológiai átjárót alakítsanak ki
az évszázadok óta itt élő kétéltűek számára. Az út

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

mindkét oldalán terelőfalakat emelnek, hogy a békák ne tudják átugrani, és 10 darab kis csatornát
fúrnak az út alatt, ahol a kétéltűek nyugodtan átjuthatnak a víz mellé. Az Őrségi Nemzeti Parknak
Az Őrség településhálózatának alapja a szer. A szerek védelmi szempontból fontos helyen, dombhátakon létesültek, egymás közelében lévő házak csoportját jelentik. A szomszédos szereket gyalogutak kötik
össze, az utak mellett a „gyepű”, azaz élő sövény vagy „hácsku”, vagyis vesszőből font kerítés húzódik.
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a falra mászott…

Panoptikum

Vásárhelyen, az Andrássy út és a Kaszap utca sar-

összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért

kán áll egy formabontó, mutatós épület. A város

Pályázó neve: Nyírbátor Város Önkormányzata

legújabb múzeumának, a néhány éve megnyitott

Önkormányzata

EU-támogatás: 2 milliárd 377,3 millió Ft

Emlékpontnak ad otthont. Az épület egy párkányán

EU-támogatás: 159,4 millió Ft

a magasban ott csücsül V. I. Lenin. Pontosabban

Támogatás aránya: 80%

Támogatás aránya: 70%

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

Pályázat címe: A hódmezővásárhelyi Emlékpont – időszaki

Pályázat címe: Hit és Egészség – Máriapócs és Nyírbátor

kiállítás látogatóbarát fejlesztése
Pályázó neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

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

ramban Nyírbátor és Máriapócs fogott össze, hogy a vá-

amely az alak fura póza miatt – mintha éppen egy

is betérjenek a potenciális látogatók – mondja Elek

dul az idő, ám azokat a városlátogató-

ros vallástörténeti látnivalóit egy csokorba kötve nyújtson

vécén csücsülne – évtizedeken át alkalmat adott a

András, a múzeum munkatársa. Ezért is adtak be

kat, akik a történelmi múltat, a legen-

életre szóló élményt az idelátogatóknak – mondta Máté

vásárhelyieknek az élcelődésre.

pályázatot az Emlékpont látogatóbarát fejlesztésé-

dát keresik, az olykor barátságtalan idő

Antal a pályázat koordinátora.

Vlagyimir Iljics tehát a falra mászott, ami nem is cso- re.

sem tántorítja el attól, hogy jókora sé-

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

dál az ember, ha a kommunista diktatúra legrosszabb

tát tegyenek a több mint 700 éves múlt-

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

éveit bemutató múzeum belső tereit járja. Ahol tán

mas épületrész kialakítását jelenti – közölte Weszely

tal büszkélkedhető nyírségi kisvárosban.

tolikus templom, felújítják a Várkastély belső termeit, to-

Iván, a Vörös Hadsereg hatalmas, kétszintnyi teret

Tamás, a polgármesteri hivatal munkatársa. No

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

vábbá kialakítanak egy várostörténet sétányt, ahol a lá-

is betöltő bronzkatonája tesz rá nagy benyomást,

meg többnyelvű, mobil tárlatvezetésre alkalmas

szítették egy időre, de 1973-ban újra városi rangot

togatók egy kellemes séta közben szerezhetnek sok-sok

no meg a falakon sorakozó fotók. Munkásőrök,

eszközök beszerzését, amelyek használatával még
izgalmasabbá tehető a látogatás. A sikeres pályázat

kapott a település. A történelmi múlt pedig kötelez.
Ennek megfelelően fejlesztések sora zajlik évről évre, s

Ez elsősorban egy időszaki kiállítások céljára alkal-

ismeretet a városról és annak történelméről. A fáradt uta-

pufajkások, ávéhások… És dokumentumok, PPS

zónak kellemes, pihentető élményben lehet része a fel-

dobtáras vagy csak gitárnak hívott géppisztoly,

és a megkezdett kivitelezés eredményeként 2010

újított fürdőben is. Sok minden megszépül tehát, ám az

egyenruhák. No meg a kor fura-szürke világát idéző

tavaszán egy vonzóbb Emlékpont várhatja már a

olykor a városlakók csak kapkodják a fejüket a sok-sok

egyik legnagyobb attrakció mégis csak a Panoptikum

képek: üzembelsők, felvonulások, meg Bambi üdítő

látogatókat, amelybe érdemes lesz többször is

változás láttán. Előfordul, hogy dohogva néznek szembe

lesz, amelynek szobáiban megjelennek a településhez

bontatlan, eredeti csatos üvegben.

visszatérni.

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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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

SZOMSZÉDOLÁS

Ahol Vlagyimir Iljics

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

Helyben vagyunk
az interneten is

„Ne menj oda, ne nyúlj hozzá, ne piszkáld!” Ó, de

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

hányszor halotta ezt minden gyermek, iskolás, amikor

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

az elmúlt évtizedekben bemerészkedett a múzeumok

címen március elején. A portál cél-

izgalmas, de sajátosan érinthetetlen, s ezért kissé

ja az, hogy részben a megvalósuló

porosan unalmas világába. Ahol ugrásra kész, mo-

uniós fejlesztésekhez kapcsolódva,

gorva teremőrök igyekeztek mindenkit távol tartani

részben pedig azoktól függetlenül is

attól, hogy behatóbban is megismerkedhessen a tör-

janak nyugtot nekünk, legyenek aktívak – fogalmaz Pa-

teret engedjen a helyi szintű párbe-

ténelem s az emberi alkotások nagyszerű tárgyaival,

taki Zsuszanna igazgató. Több évtizedes tapasztalatai

szédnek, az értelmes és építő viták-

emlékeivel. S majd’ mindenütt azt vizslatták, ki meri

alapján pontosan tudja, mi kell a nyitott, interaktív ház

nak, a szabad véleménynyilvánítás-

megtörni a múltnak járó áhítat kötelező csendjét.

elvét szem előtt tartó bemutatóhely létrehozásához és

nak a közvéleményt leginkább érintő

ahhoz, hogy az valóban képes legyen felcsigázni a lá-

ügyekben. Az interaktivitás pedig ak-

togatók érdeklődését. Az egri belvárosból tízperces

kor működik igazán, és a honlap ak-

fejlesztése a múzeumpedagógiai programok korszerûsítése

sétával elérhető festői Vitkovics-házban helyet kapott

kor lesz valóban élő, ha a portál leg-

Pályázó neve: Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató

Kepes-gyűjtemény tehát új, virtuális kiállítóterek kialakí-

fontosabb szerzője: maga az olvasó.

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

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

szomszédolás

Támogatás aránya: 100%
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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.

Szegények,
gazdagok
Egy a tizenháromhoz. Majdnem ekkora a fejlettségbeli különbség a 27 tagú
Európai Unió legszegényebb régiója, a bulgáriai Severozapaden és az EU

Töltött gomba
egri mártással

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,

Hozzávalók:

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

•

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

vetési 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

Kvíz megfejtések

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

5

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
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7. oldal – Igaz

EUTÉR címmel igazi „webkettes” térinformatikai alkalmazást indított el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
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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.)

30

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!

S
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Válla itelek
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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.

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

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

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.

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.

