Helyben vagyunk!
„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja” – mondta annak idején Albert Einstein. A zseniális ﬁzikus eme szállóigévé vált mondása pedig nem csupán a
tudomány világára, hanem minden emberi vállalkozásra igaz.
Vállalkozni márpedig muszáj – mint ahogy hajózni, tengerre szállni is muszáj volt a XV. század utolsó éveiben. Ezek az
emberi vállalkozások lendítik előre a világ kerekét. Vállalkozó emberek nélkül talán ma sem ismernénk Amerikát, vállalkozó szellem nélkül nem lenne pop corn, telefon és repülőgép, nem lennének számítógépek, és talán még mindig
bogyókat gyűjtenénk, és nap mint nap íjakkal vadásznánk a megélhetésért. Ahogy a neves amerikai újságíró, Malcolm Forbes mondta: „Ha semmire sem vállalkozol, az életed
nem lesz olyan, mint amilyen lehetne”.
Vállalkozni jó. A vállalkozás ugyanis a modern gazdaság és társadalom építőköve. A
vállalkozó emberek azok, akik az álmaikat és az ötleteiket lelkesedéssel és nagyon sok
munkával piacképes, eladható termékekké és szolgáltatásokká formálják, akik a technikai fejlődéssel előrébb viszik és élhetőbbé teszik a világot, miközben nem mellesleg
biztosítják a saját családjuk, és – a vállalkozás méretétől függően – az alkalmazottakon
keresztül még nagyon sok család megélhetését.
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Vállalkozni persze kockázatos és vállalkozni sok munkával jár. A vállalkozó – vezessen bár vendéglőt vagy étteremláncot, kis fűszerboltot vagy nagy üzletházat, fordászatot, virágkötészetet vagy több száz főnek munkát adó ipari üzemet – nap
mint nap a saját bőrét, a saját vagyonát viszi a vásárra. Vállalja azt a rizikót,
hogy az egyszerűbb bankbetét helyett vállalkozásba fekteti a pénzét, hogy
ahelyett, hogy a havi biztos kamatokat várná a számláján, nemcsak a pénzét
dolgoztatja, de ő maga is megdolgozik a mindennapi sikerért.
Vállalkozni tehát fontos – és a vállalkozókat időnként segíteni kell. Segíteni
kell, ha indulnak, ha az ígéretes ötlet már megvan, de tőke kellene a beinduláshoz. És segíteni kell, ha fejleszteni akarnak, ha egy
szinttel feljebb lépnének minőségben és méretben egyaránt. És segíteni kell, ha átmeneti nehézségeik vannak, ha a gazdasági helyzet éppen úgy hozza, hogy
védeni kell a munkahelyeket. Az európai uniós források minderre lehetőséget teremtenek. Lehetőséget
teremtenek arra, hogy uniós kockázatitőke-befektetéssel kapjanak lendületet a kezdő vállalkozások,
hogy uniós mikrohitelből vagy éppen vissza nem térítendő pályázati támogatás segítségével vásároljanak korszerűbb gépeket a cégek, és hogy szükségszerű leépítések helyett képezhessék az alkalmazottaikat a
vállalatok. Hogy versenyképesebbé váljanak, hogy hoszszú távon is munkát és megélhetést adjanak a családoknak.
Itt. Helyben.
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A nyomda helyett
magát „privatizálta”

A „cívisek”
megint
kitaláltak
valamit

Ha egy hajdú-bihari önkormányzat újságot akar kiadni – vagy éppen a képviselők elégedetlenek a helyi periodika nyomdai minőségével, ezért másik
nyomdát keresnek –, Fábián Imre szinte biztosan indul a pályázaton.

Pályázat címe: Debrecen Belváros funkcióbôvítô

Nem véletlen, hogy a Derecskei Hírektől a hajdúböszörményi Szabad Hajdúig szám-

városrehabilitációja

talan kisvárosi lap impresszumában olvasható a következő: Nyomdai munkálatok:

Pályázó neve: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Fábián Bt., Debrecen, Szélső utca.

EU-támogatás: 1 milliárd 455,4 millió Ft

Fábián Imre hét hosszú évet áldozott az életéből a nyomdászszakmának. Meg azután

Támogatás aránya: 76%

még néhány évtizedet. 1980-ban foglalta el az első munkahelyét az Alföldi Nyomdában, Magyarország legpatinásabb könyvnyomdájában. De még ezt megelőzően
előbb nyomdásznak, majd pedig nyomdai üzemmérnöknek tanult, és miután 7 éven-

Debrecen központja még szakadó esőben sem

Vajon tudják-e a Nagytemplom mögött tanyázó fia-

üres. Emberek jönnek-mennek, álldogálnak, bá-

talok, milyen romokon üldögélnek a hosszú nyári es-

egyetemi életet pedig a munkás hétköznapokra.

mészkodnak.

téken? Miért Romkert a Romkert, és milyen jelentő-

Az Alföldi Nyomdát azután a Piremon Mozgáskorlátozottak Kisvállalata követte, ahol

sége volt a Veres Toronynak? A projekt célja többek

évekig termelési igazgatóként tevékenykedett. A kilencvenes évek elejének privatizá-

Jó pár éve már annak, hogy készen lett az új főtér, s ez

között az is, hogy méltó emléket állítson a város

ciós hulláma azonban őt sem hagyta érintetlenül. „Miután a nyomdai vállalkozás igen-

alatt a néhány év alatt az emberek odaszoktak, mert ott

múltjának, s ezt tudassa a városlakókkal, ide láto-

csak tőkeigényes üzletág, nekem pedig akkoriban komolyabb tőkém nem volt, néhány

mindig történik valami. Könyvesbolt, kávéház, étterem,

gatókkal is.

társammal közösen alapítottunk egy kis nyomdaüzemet. A társaság azonban később

bankfiók nyílik a környező épületekben, s magát a teret

– A másik jelentős beruházása ennek az ütemnek az

szétesett, én pedig az annak idején személyi kölcsönökből vásárolt géppel egyedül

rendszeresen lepik el kulturális rendezvények nézői.

Arany János utcát és a Hatvan utcát összekötő útsza-

kezdtem dolgozni. Ekkor 1994-et írtunk” – haladt előre az időben.

kasz kialakítása, ezáltal a kiskörút közlekedési terhei-

Fábián úr bérleményben alakította ki kezdetleges kis üzemét, ahol jó ideig minden

DEBRECEN

– Egy integrált városfejlesztési stratégia ré-
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te állítólag illik váltani, hát ő váltott. Az iskolaköpenyt munkaköpenyre, a gondtalan

szeként, uniós forrásokat felhasználva, több

nek csökkentése – tette hozzá Nyulasi András, meg-

munkafolyamatot maga végzett. „Fotóztam, montíroztam, nyomtattam, meghajtogat-

ütemben szépül tovább a belváros. Bővül a

jegyezve, hogy a városlakók türelmetlenül várják már

tam és le is szállítottam a megrendelő igénye szerint az anyagot. Ez így ment egy évig;
hol lett volna akkoriban pénz másokat is fizetni?! Aztán felvettem egy embert, majd

sétálóövezet, jövőre elkészül az olyan sokat

ezt az utat, amely akár „menekülési” útvonalat is je-

emlegetett Halköz tér, és megújul a Nagy-

lenthet majd a reggeli vagy a délutáni dugóban. Már

még egyet, és így tovább…”

templom környéke. A diákok által igen ked-

csak azért is, mert a főtér kialakításakor az oda tor-

A Fábián Nyomda sokáig városi és üzemi lapok, valamint szóróanyagok készí-

velt, az 1812-es nagy tűzvésznek emléket

kolló utcákból zsákutca lett, s kissé nehézkessé vált

tésével foglalkozott, aztán a könyvnyomtatásba is bele-belekaptak. A könyvkö-

állító Emlékkert átalakul, megújul a park, a

a közlekedés. Nem beszélve arról, hogy a szűk utcák-

tészethez szükséges, úgynevezett cérnafűző berendezés megvásárlására a vál-

Romkert a régi Szent András-templom ma-

ban nem könnyű az autókkal manőverezni. A szándék

lalkozó tavaly vett fel a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány segítségével és

radványaival, és a Veres Torony romjai is „fe-

már jó ideje látszik, hiszen a Táblabíróság melletti, s

közreműködésével összesen 6 millió forint Új Magyarország Mikrohitelt, a pia-

dél” alá kerülnek – mondta Nyulasi András, a

a szemközti irodaház előtti jókora üres tér várja, hogy

con megszokottnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel. Ez a munkafázis ugyan-

városháza gazdaságfejlesztési referense.

végre történjen ott valami.

is eddig hiányzott, máshová kellett elszállítani a fűzésre váró könyveket. „Igaz, hogy nem sokkal később
bejött a pénzügyi-gazdasági válság, mégsem bántam

Ki ne emlékezne arra a szűk utcácskára, amely a Halköz térre vitt? Üzletek sora vezette a városlakót,

meg, hogy belevágtam. Ilyen kedvező kondíciókkal szá-

és persze az „illat”. Miért is? A kis utca és terecske nevét ugyanis az itt – még az 1980-as évek elején

mításaim szerint még egy visszafogottabb üzletmenet

is működő, élő halat áruló – boltok után kapta. Persze stílusosan abban az időben működött itt egy –

mellett is kigazdálkodható a havi törlesztés. Aztán meg

a végén már kétes hírű – halászcsárda is. A halasboltok mellett a teret a ’70-es évekig létező tejpiac

a válság is csak elmúlik egyszer, és következhet a fel-

bódésorai foglalták el, ahol kofák házi tejet és tejtermékeket árultak.

lendülés; a könyvkészítésben is…” – adott hangot reményének a vállalkozó.

Igaz vagy hamis?
Az Európai Uniót a Római Szerzôdés
hozta létre.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 28. oldalon találhatóak.
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Volt egyszer egy
cukrászcsalád…

Aki a szépségben
látott fantáziát

Ki hallott már olyat, hogy a csa-

Azt hihetnénk, hogy valaki vagy alkalmazott, vagy vál-

ládban majd’ egy focicsapatra

lalkozó – a kétféle mentalitás aligha fér meg ugyan-

hogy a szépségszalonban a válság jelei talán csak annyi-

abban az emberben.

ban mutatkoztak meg eddig, hogy kevesebben mennek

Ez persze csacsiság, hiszen attól, hogy valaki egy vállalat-

az érdeklődés.

való cukrászmester van?

vezményes finanszírozáshoz. A tulajdonos azt mondja,

masszíroztatni, a többi szolgáltatásuk iránt ugyanakkora
Kovácsné Kiss Eleonóra beret�tyóújfalui vállalkozóval ez a csoda

nál napi nyolc órában robotol, ugyan miért ne alapíthatna –

A szépségszalon ma három fodrásznak, két kozme-

is megesett. A kétgyermekes anyu-

a profilját tekintve akár a tanult szakmájától egészen távol

tikusnak,

ka maga is a finom főzött fagylaltok és a

eső – vállalkozást. Mint például Taga György Berettyóújfa-

nek (aki egyben hennafestő is), pearcingesnek, mas�-

manikűr-pedikűrös-

tradicionális házi sütemények bűvöleté-

luban. Tagáék tavaly nyáron úgy döntöttek, hogy családi

szőrnek és szoláriumkezelőnek (aki egyben recepciós

vállalkozásban létrehoznak egy szépségszalont.

is) ad munkát, de lehetőség van itt fizioterápiás keze-

ment a Berettyóújfaluban élő párjához, azt

– A belvárosban volt egy saját ingatlanunk, amivel kezdeni

lések igénybevételére is. Ahhoz képest, hogy teljesen

tapasztalta, hogy a bihari kisvárosban bizony elkelne egy

akartunk valamit. Miután a családban van manikűrös, koz-

más területen – a hulladékgazdálkodásban – dolgo-

olyan hely, ahol finom főzött fagylaltot kóstolhatnak a vendégek.

metikus, sőt fodrász is, tulajdonképpen adta magát egy

zik, Taga György mostanra egész jól belelát a szépség-

– Amikor a két gyerekkel itthon voltam gyesen, a párom azt találta ki, hogy ne menjek vissza napi nyolc

szépségszalon ötlete. Az átalakítás nagyjából nyolcmillió fo-

ipar kulisszatitkiba is. Mi több, kérésünkre némi betekin-

órában dolgozni, inkább nyissunk egy fagyizót, így a fiúkra is több időm marad. Az apám, a nagyapám

rintba került, amit nem tudtunk volna finanszírozni a rendkí-

tést enged e kulisszák mögé. Arról beszél, hogy noha

vül kedvező Új Magyarország Mikrohitel nélkül – idézte fel a

a vendégeik meghatározó hányada hölgy, azért ma már

szóba sem jöhetett. Összesen kilenc cukrászmester volt a családban, de ma már csak én

nem is olyan régmúlt idők történéseit a vállalkozó.

egy kozmetikába járó férfi sem ördögtől való jelenség.

Taga Györgyék azok közé a kisvállalkozók közé tartoz-

A fiatal srácok inkább a pattanásaikat kezeltetni járnak

vű cukrászdákat üzemeltettek Debrecenben, Miskolcon, Lillafüreden és Budapesten.

nak, akik tavaly, még a nemzetközi pénzügyi, gazdasági

hozzájuk, a meglett férfiak gyakran szőrtelenítést kérnek,

A nagyapán debreceni cukrászdájába – ami a későbbi Ludas Matyi helyén állt – például

válság kipattanása előtt jutottak hozzá az igencsak ked-

hajat vágatni meg ugye (majdnem), mindenkinek kell…

viszem tovább a lassan évszázados hagyományt. A felmenőim a maguk korában jó ne-

BERETTYÓÚJFALU

sminkápolónak,

ben él. Amikor debreceni lányként férjhez

és a nagybátyáim is cukrászok voltak, a nagynénéim is cukrászokhoz mentek férjhez, így más
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egy

Szabó Magda írónő is rendszeresen betért – idézte fel a múltat a vállalkozó.
Kovácsék először egy fagyizót nyitottak bérelt telken, egy 20 négyzetméteres, fából készült
pavilonban, a bihari kisváros szívében lévő Népligetben. Nem sokkal később két fagyisbiciklivel gazdagodott az eszközpark, így a távolabb eső utcákba is eljutott az ősi recept alapján készülő, főzött fagylalt. Teltek, múltak az évek, amikor kínálkozott az újabb lehetőség.
– A városközpontban épült egy bevásárlóudvar, ahol ingatlant vehettünk. Gondoltuk, nem ártana egy saját
üzlethelyiség. Az elhatározásból cukrászda és hozzá tartozó cukrászüzem lett, ami 1999-ben nyitott. Így a
fagylalt mellett már sütemények készítésével is foglalkoztunk, ragaszkodva a nyolcvanéves családi receptúrákban leírtakhoz” – mondja Eleonóra. A következő emlékezetes dátum a Kovácsfamília életében 2005,
amikor Debrecenben nyitottak egy lakótelepi fagyizót, a legkisebb „gyerek” pedig az uniós mikrohitel segítségével berendezett Nosztalgia cukrászda, ami a berettyóújfalui Tesco áruházban várja a vendégeket.
A tavaly felvett 4 millió forint Új Magyarország Mikrohitel ráadásul már a harmadik mikrohitel volt Eleonóráék életében.

Igaz vagy hamis?

Igaz vagy hamis?

Az Európai Unió népessége nem haladja meg a 400 milliót.

Az eurós bankjegyeknek hét címlete létezik.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.
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Pályázat címe: „Zounok projekt” – Jász-NagykunSzolnok Megye könyvtárainak információs
infrastruktúra fejlesztése
Pályázó neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
EU-támogatás: 99,3 millió Ft

Petôfi is nagyot nézne a
Tiszamenti fejlesztések láttán

Támogatás aránya: 100%

Mindezeken felül kicserélik a könyvtár szer„Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabál-

a Verseghy-bibliotéka igényeit elégíti majd ki,

tok róla, S ő a föld legjámborabb folyója” – írta a költő,

hanem a megye többi közkönyvtárát is szol-

majd később a körülmények kényszerítő hatására elis-

gálja. A pályázat egyik célja ugyanis az volt,

meri, hogy nevezett folyó olykor bizony úgy viselkedik,

hogy a könyvtárak összehangolt informatikai

mint az őrült, ki letépte láncát. És hiába telt el bő százöt-

fejlesztést hajtsanak végre. A könyvtári állo-

ven év azóta, a Tisza völgyében élők védelme az áradá-

Nyolcan összefogtak a könyvek bűvöletében: Abád-

mányokat egy közös katalógusban, egymást segítve sze-

szalók, Kunhegyes, Tiszaföldvár, Tiszapüspöki, Tisza-

retnék építeni, éppen ezért pályáztak arra is, hogy az integ-

soktól ma is aktuális és sürgető feladat.

szőlős, Tószeg és Újszász könyvtárai, valamint a Ver-

rált könyvtári rendszer használati jogát kiterjeszthessék a

Az ezredforduló környéki sorozatos árhullámok ugyanis szin-

seghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet

megye valamennyi települési és iskolai könyvtárára.

te évrőlévre rekordot döntöttek méretükkel és az okozott ká-

(VFMK) konzorciumba tömörült a Jász-Nagykun-Szol-

Az említett új szerver digitális dokumentumtárként is mű-

rokkal, a folyó újraszabályozása, azaz az árvízvédelmi rend-

nok Megyei Önkormányzat vezetésével, és uniós pá-

ködne. A megyei könyvtárnak jelenleg is van elektronikus

szer megerősítése tehát nem tűr halasztást. Ez a felismerés

lyázatot adott be – méghozzá sikerrel!

szolgáltatása, helytörténeti dokumentumok és közel 2000

vezetett a nagykunsági és hányi-tiszasülyi víztározók meg-

képeslap érhető el az interneten. Ehhez csatlakozhatnak a

építésének tervéhez. A két gigantikus léptékű nagyberuhá-

– Az elnyert, csaknem 100 milliós támogatás nagyob-

megye más könyvtárai, amelyek az általuk digitalizált tar-

zás európai uniós támogatásból valósul meg, az alapkőleté-

bik része a megyei könyvtár informatikai infrastruktúrá-

talmakat helyezhetik el a szerveren, természetesen saját

tel néhány héttel ezelőtt történt meg.

jának fejlesztési céljait szolgálja – mondta Takáts Béla, a

szolgáltatásaik megtartása mellett. Takáts Béla elmondta

A 13,2 milliárd forintba kerülő Nagykunsági tározó mint-

VMFK szakmai igazgatóhelyettese. – A pályázat segítsé-

még, hogy a tervek között szerepel egy Szolnok megyei

egy 100 millió köbméter víz befogadására lesz majd alkal-

gével számítógépparkunk nagy részét le tudjuk cserél-

„wikipédia” létrehozása (a www.zounok.hu), amit egy kö-

mas, nem kevesebb, mint 40 négyzetkilométernyi területen.

ni. Elsősorban az olvasók által használt számítógépekről

zösen építendő ismerettárnak szánnak. Mindezek mellett a

Ez 574 ezer környékbeli lakos biztonságát fogja közvetlenül

van szó, így az intézmény több pontján tudjuk biztosítani

pályázati támogatás egyéb, kisebb értékű informatikai esz-

javítani árvízhelyzet idején. A hányi-tiszasülyi még ennél is

olvasóink számára például az internet-elérést és a külön-

közök beszerzését is lehetővé teszi, így vásárolnak majd

hatalmasabb lesz, ha elkészül, a Velencei-tó dupláját teszi

böző irodai programcsomagok használatát. Emellett lehe-

Braille-nyomtatót, szkennert és színes lézernyomtatót is.

ki a területe. A 24,8 milliárd forintos projekt szinte felfogha-

tőségünk nyílik arra is, hogy a könyvtárosi munkahelyekre

Vagyis mindent, ami a harmadik évezredben elengedhetet-

tatlan mennyiségű, mintegy 250 millió köbméter vizet tud

is korszerű gépek kerüljenek – tette hozzá a szakember.

len egy korszerű európai könyvtárban.

majd tárolni. Ezek az árvízszintcsökkentő tározók vészhely-

SZOLNOK

zet esetén (a többi tározóval együttesen) jelentősen, akár 70
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centiméterrel is képesek lesznek majd csökkenteni a Tisza

Szolnoki ponty

vízszintjét az érintett folyószakaszon, ezáltal a térség közel
másfél millió lakosának lesz kevesebb félnivalója rendkívü-

Hozzávalók:
• 1,5 kg ponty, 10 dkg zsír, 12 dkg vöröshagyma,
3 dl tejföl, pirospaprika, só

li esőzések idején. Ha ezekről az uniós nagyberuházásokról
Petőfi már tudott volna, talán ma más verset szavalnának
középiskolásaink is.

Elkészítés:
A megtisztított halat egészben hagyjuk, beirdaljuk, sóval
bedörzsöljük, és egy zsírral kikent tűzálló edénybe tes�-

A nagykunsági és hányi-tiszasülyi víztározók terüle-

szük. Az apróra vágott hagymát a zsírban üvegesre pi-

tén tájgazdálkodni kívánó gazdák szintén részesül-

rítunk, erre rászórjuk a pirospaprikát, ráöntjük a tejfölt,

hetnek uniós támogatásban, az árvízbiztonság tehát

elkeverjük, és ezt a tálban elhelyezett halra öntjük, majd

bár a legfontosabb, de nem az egyedüli szempont az

forró sütőben fél óra alatt megpároljuk.

itteni fejlesztéseknél.

NAGYKUNSÁG

Összefogás a könyvek
bôvöletében

verét is: a nagy kapacitású tárhely nemcsak
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Hagyomány és mûveltség

Hitelbôl jutalom
a JUTAMOL-nak

Ez a mottója az idén a 480.
tanévét

megkezdett

me-

zőtúri Szegedi Kis István
Református Gimnáziumnak,
amelyben a szigorú házirend mellett igen aktív közösségi élet zajlik.
A két, Wittenbergben tanult
prédikátor, Túri Szabó Lukács

Pályázat címe: A mezôtúri Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
fûtéskorszerûsítése

Rendszeretete, emberismerete és bátorsága vit-

Oláh Józsefnek csak többszöri próbálkozásra sikerült hi-

ban alapított intézmény mai vezetése rendkívül fontosnak tartja, hogy

Pályázó neve: „Caminus” Energiaracionalizálási

te előre az elmúlt két évtizedben Oláh József au-

telhez jutnia. Épp az üzleti életében oly sokat jelentő gyor-

a hagyományok átadásához a modern technikákat is megragadja.

Szolgáltató és Fôvállalkozó Zrt.

tószerelőt.

E törekvés része az energiatakarékosság és a diákok környezettuda-

EU-támogatás: 9,7 millió Ft

és Túri Sánta Jakab által 1530-

Támogatás aránya: 25%

Az első javítóműhelyt még a saját házában nyitotta, s

tőjével, gyorsan sarkon fordult és meg sem állt Buda-

házás, amely a nyáron fejeződött be az intézményben. Ebben benne foglaltatott több épület nyílászáróinak cseréje, va-

mindösszesen egy kétállásos aknája volt akkoriban, majd

pesten a MIFIN-ig. A rugalmasságuk és segítőkészségük

lamint a fűtés és a világítás korszerűsítése. A fűtési rendszer modernizálásához pedig csaknem 10 millió forint európai

ahogy nőtt a kuncsaftok száma, úgy kellett előbb egy,

rögtön megfogta, nekik például elég volt 3 fénykép a jel-

uniós támogatást nyertek.

majd még egy műhelyt építenie. Az idők folyamán nőtt a

záloghoz, míg a bank külön Szolnokról akart értékbecslőt

– A szükséges önerőt hozzátéve a pályázati támogatáshoz, egy valóban modern, energiatakarékos épületben folytathatjuk

létszám is, egyre több szakmunkást alkalmazott, ma már

rendelni. Első alkalommal megbeszéltek mindent az ügy-

520 diákunk oktatását – mondja Mihalina László, a gimnázium lelkész-főigazgatója, hozzátéve, hogy az 1889-ben épült

heten vannak, s a szerelés mellett zöldkártyával, gumi-

intézővel, majd a következő heti találkozón már megkötöt-

tos nevelése is. Mindehhez remekül illeszkedik az a százmilliós beru-

zással, klímával valamint, a gázüzemű autókkal is foglal-

ték a szerződést és 3 nap múlva a számláján volt a pénz.

koznak. Mára beért a befektetett munka, így a JUTAMOL

A lehető legtöbbet, 10 milliót vette fel 10 év-

Nem csupán az épület újult azonban meg. Az iskola udvarán nemrégiben avatták fel a gimnázium névadója és 1500-as

nevet viselő cég tulajdonosának a jutalma az lett, hogy ha-

re. 1 év türelmi időt kért, hogy be tudja fejez-

évekbeli első rektora, Szegedi Kis István szobrát. Balogh Géza alkotását a Magyarországi Református Egyház vezető püs-

marosan megnyithatja a környék legnagyobb és legszéle-

ni a csarnokot, addig csak a 8,9%-os kamatot

MEZÔTÚR

Túrról indultak

sebb körű szolgáltatást nyújtó magán autószerelő és vizs-

kell fizetnie.

gáztató csarnokát.

Ha nincs ez a hitel, még tető se lenne az épü-

Nincs ebben semmi titok,− mentegetőzik Oláh József −,

leten, most pedig már a belső munkálatok-

hacsak az nem, hogy mindent időre és pontosan kell meg-

nál tartunk. Jelenleg 70 ezret törlesztek, de a

csinálni, nem szabad elszaladni az árakkal, és barátságo-

fix kamatnak köszönhetően később sem érhet

san kell bánni az ügyféllel. Én csak úgy veszek fel embert,

meglepetés. Jövő évben szeretnék nyitni, s úgy

ha a kiváló szakképzettsége mellett szót tud érteni a ve-

tervezem, hogy itt a zöldkártya mellett a műszaki

A korabeli krónika legalábbis ezt írja „…minden baj Túr mezővárosában kezdődött”, ahol is az 1500-as évek

vőkkel. Rend van nálam, jól tervezünk és szervezünk. Az új

vizsgáztatással is foglalkozunk majd.

elején a kor turistadivatjának megfelelően sok száz lakos esküdött fel keletre vonuló keresztes vitéznek, felsza-

csarnok építésénél is komoly előmunkálatokat végeztem,

A céget a legfelszereltebb kisvállalkozóként

badítandó a Szentföldet a muszlim uralom alól. Ám a nagy utazás elmaradt, viszont a nép, ha már nemcsak in-

olyan helyet kerestem, amit könnyen lehet megközelíteni

tartják számon a környékbéli autótulajdonosok,

dulata volt a zsarnoki nagyurak ellen, de fegyvere is hozzá, nekiesett az ország báróinak – és ebből lett a Dózsa

és elég nagy is. Így találtam rá a jászberényi ipari parkra,

s nem véletlenül: Oláh József mindig megve-

felkelés. Ami rendben lenne, de ebből lett a kultusz is, 1945 után. Minden Dózsa lett. A református főgimnázi-

ahol a 2000 nm-es telken egy 300 nm-alapterületű javító-

szi a legdrágább célszerszámokat, csapatá-

um, a mozi, a főutca. Csak érdekesség: majdnem Dózsafalva lett Esztergomból is, hadd pukkadjanak a papok.

műhelyt és vizsgacsarnokot hozunk tető alá. A beruházás

val rendszeresen olvassák a szakfolyóirato-

Dózsa-Mezőtúron szobrot is kapott, de ezen – szemben a budapesti csoportozattal – nincsen olyan pap mel-

elindításához még megvolt a tőkém, de az üzem kialakítá-

kat, folyamatosan tanulnak. Úgy számol, hogy

lékalak, aki éppen letépi a keresztet magáról… Hát igen, a túri szobor nem az ötvenes, hanem a hetvenes

sához mindenképp hitelt kellett felvennem. Nagyon meg-

a komplex szolgáltatásnak köszönhetően még

években készült, akkor már nem ment el olyan messze a hatalom esze. Dózsa így is maradt népi hős, Túr meg

tetszett az Új Magyarország Mikrohitel, de már látom, nem

többen keresik majd, s ez lesz az igazi jutalom

az origó, ahol a hősiesség születik. Nehéz időkben jó emlék ez.

mindegy, hogy hová fordul az ember.

a JUTAMOL tulajdonosának.

JÁSZBERÉNY

alma mater a városban található öt műemlék épület egyike. E falak között tanult például Erdélyi József költő, Várkonyi
Zoltán színész, filmrendező, Jeney Zoltán fuvolaművész, Széchy Tamás, az „úszópápa” – és a névsor korántsem teljes.

pöke, Bölcskei Gusztáv áldotta meg.
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sasága és precizitása eredményezte azt, hogy amikor egy
helyi bankban szembe találta magát a bürokrácia útvesz-
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Iskola,

akadályok nélkül
A jászberényi Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény külsőleg is megszépült, és végre valóban szélesre tárhatja kapuit mindenki előtt: mostantól a felújításnak és átalakításnak
köszönhetően a mozgásukban korlátozott, gyengén
Pályázat címe: A jászberényi Gróf Apponyi Albert Általános
Iskola komplex akadálymentesítése

látó vagy éppen nagyothalló diákok is egyenlő eséllyel
vehetik igénybe az iskola nyújtotta szolgáltatásokat.

Pályázó neve: Jászberény Város Önkormányzata
EU-támogatás: 25 millió Ft
Támogatás aránya: 83%

– Még 2007-ben határozott úgy a fenntartó jászberényi

Sok munkahelyet
is jelent az új bevásárlóközpont

önkormányzat, hogy uniós pályázatot nyújt be az isko-

Terjed a jó hír: Jászapáti főutcáján egy romos épület

könyveléstől kezdve a raktárkészlet nyilvántartásán át a

la teljes körű akadálymentesítésének támogatására –

helyén épült fel az új bevásárlóközpont. Mi tagadás,

pénztárgépekig mindent magába foglal. Ennek segítsé-

mondta el Lányi László, a jászberényi polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője. A beruházás

elkelt már egy ilyen a városban, s az sem mellékes,

gével a lehető leggyorsabban tudjuk kiszolgálni majd a

révén január óta az átmenetileg vagy tartósan fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg hátrányos helyzetben lévő

hogy a főutca is megszépül ezáltal.

vevőinket – mondja Lóczi Miklós projektgazda. A pénzből a modern informatikai eszközökön kívül korszerű hű-

emberek számára is biztosított az épületben a szolgáltatások korlátozások nélküli igénybevétele.
– Ma már nem is lenne szabad enélkül közintézményt építeni – mondja az iskola igazgatója, Kári László. – Örülünk an-

Az emeleten lakásokat alakítottak ki, az épületbe költözik

tőkamrák kialakítására is futja. Az új üzlet huszonnégy

nak, hogy a pályázati támogatás segítségével lehetőségünk nyílt olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek megkönnyítik

az egyik hazai pénzintézet helyi fiókja. A földszinten két

embernek ad majd munkát, már válogatják a munkatár-

a mozgáskorlátozottak vagy egyéb fogyatékkal élők életét. A lift, az indukciós hurok, a Braille-írásos feliratok és tájé-

kiadó üzlethelyiség mellett egy hatszáz négyzetméteres

sakat. Az állások iránt nemcsak helyből, hanem a kör-

koztató táblák, a kerekes székkel is kényelmesen megközelíthető mosdók, tantermek, az egész napos portaszolgálat

eladótér terül el, amely 90 millió forintos árukészletével

nyező településekről, Jászszentandrásról, Jászkisérről is

mind-mind azt biztosítja, hogy senki se legyen kizárva az iskola életéből.

a legnagyobb választékot kínáló élelmiszer-áruház lesz

sokan érdeklődnek.

a városban. Az áruház felszereléséhez uniós pályázaton

tően ballagáskor, nyílt tanítási napokon vagy egyéb iskolai programokon sem okoz gondot, ha az idős, nehezebben

nyert támogatást a beruházó Centrum Jászapáti Keres-

mozgó nagyszülők is részt szeretnének venni a rendezvényen — sorolja Kári László a beruházás számtalan előnyét.

kedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázó neve: CENTRUM Jászapáti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

S hogy az akadálymentesítés valóban teljes legyen, az iskola honlapját is átalakították oly módon, hogy az ott talál-

– Az uniós támogatás segítségével egy modern számí-

EU-támogatás: 18,4 millió Ft

ható információk a vakok és gyengén látók számára is elérhetővé váljon.

tógépes rendszert állítunk szolgálatba. Olyat, amely a

Támogatás aránya: 40%
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Pályázat címe: Kereskedelmi egység építéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzés

Jászberényi tekercs

A kertész nem vitatkozik

Hozzávalók:

Mert nincs. A gerbera az első sorba kerül és punktum. Káli Ferencné így akarja. A saját kertje végül is. Kü-

• A tésztához: 6 tojás, 6 púpos kanál porcukor, 3 evőkanál le-

lönben a virág a lényeg, mert ugye korábban az volt a mozgalom, hogy „Tiszta udvar, rendes ház”, amit

hűtött feketekávé, 6 csapott kanál liszt, 1/2 csomag sütőpor,

úgy is lehetett érteni, hogy az ember kibetonozza az udvarát, aztán leül a közepére és dohányzik. De jött

1 evőkanál kakaó

a demokrácia, és már Jászapátiban is a „Virágos városért” a jelszó, a többpártrendszert trombitavirágok,

• A krémhez: 20 dkg porcukor, 15 dkg margarin, 10 dkg darált
dió, 1,5 dl tej
• A tetejére: 10 dkg porcukor, 3 evőkanál kakaó, 5 dkg vaj,
3 evőkanál forró víz

cserjék, kecskerágók, len és kúpvirágok fordítják le kertnyelvre. Ebben a versenyben lett Káli
Ferencné az első. Nem tudni, mire szokott gondolni tőosztás, ültetés és locsolás közben. Talán hogy ez a sok színes kis élet elzár a nem-

Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját a porcukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lehűtött fe-

szeretem világtól és teremt egy újat? Vagy nem

ketekávét, a sütőporral elkevert lisztet, valamint a kakaót. Majd óvatosan hozzákeverjük a tojások felvert

ilyen fennkölt ez? De Miss Marple baját biztos

habját. Körülbelül 35 perc alatt 180 fokos sütőben készre sütjük. Még melegen kendőre borítjuk, felteker-

nem érti a Christie-krimikből. Az ő kertésze vagy

jük, és így hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, megtöltjük a krémmel, amit a következőképpen készítünk: a porcuk-

folyton teázott munka helyett, vagy a gerberán

rot habosra keverjük a margarinnal, majd hozzáadjuk a forró tejjel leöntött diót. A tetejére a kakaóból és a

vitatkozott. Na ez itt tényleg nincs. Ezért jobb

cukorból a vajjal és a forró vízzel csokoládémázat készítünk, és ezzel leöntjük a tekercset.

hely ez Angliánál.

Jászapáti

Jászberény

– Nagy segítség volt a lift akkor is, amikor az egyik diákunknak eltört a lába, de az akadálymentesítésnek köszönhe-
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?

Melyik válasz a helyes?

B

1. Támogatja az Európai Unió kerékpárutak építését
Magyarországon?
A.
Nem, mert Magyarországon a legtöbben
autóval közlekednek.
B.
Igen, mert a kerékpáros közlekedés a
környezettudatos életmód egyik fontos
eszköze.
C.
Nem, mert csak az ország nemzetközi megközelíthetőségét segítő beruházásokra (autópályaés vasútifővonal-fejlesztések) ad pénzt az EU.

XI. Debreceni Esküvôi
Kiállítás és Vásár
Kiállítás
Melyik kislány nem játszik esküvősdit, függöny-

, Lovarda
Debrecen
ár 9–10.
u
jan
.
2010

be, asztalterítőbe öltözve? Melyik nagylány nem
ábrándozik arról, hogy egyszer ő is menyasszony
lesz? Ahogy közeledik a nagy nap, úgy sokasodnak a tennivalók és a kérdések. Varrassam a ru-

Képhez: Fotó: Kiss Lóránt

hát vagy kölcsönözzem? Hosszút, rövidet, fehéret,

színeset, díszeset vagy egyszerűt válasszak? Nagy lakodalom legyen vagy szolid családi esemény? Hol legyen,
ki fotózzon, ki zenéljen, legyen-e vőfély, és még sorolhatnám… A XI. Debreceni Esküvői Kiállítás és Vásár éppen ebben segít eligazodni: itt egy helyen megtalálható minden, amire egy esküvőnél szükség lehet. A nyári
szezonra érdemes már ilyenkor lefoglalni, amit lehet, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján a cégek kíná-

2. Melyik államigazgatási szerv koordinálja az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatait?
A.
Mint minden uniós ügyben, ebben is a Külügyminisztérium az illetékes.
B.
A Miniszterelnöki Hivatal Fejlesztési Államtitkársága.
C.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

latának 80%-a már a kiállításon elkel. Akinek pedig még nincsen határozott elképzelése, az remek ötletekkel
lehet gazdagabb január második hétvégéjén a Lovardában!

Egészség
a Pagonyból

piára. A Nyíregyháza közvetlen szomszéd-

Családi

3. Milyen nyelven kell elkészíteniük a pályázóknak a pályázatukat, ha az Új Magyarország
Fejlesztési Terv európai uniós forrásaira pályáznak?
A.
Angol nyelven.
B.
Az EU három hivatalos nyelvének – angol, német, francia – valamelyikén.
C.
Magyar nyelven.

ságában, a Pagony Rekreációs és Szabadidőparkban fekvő Hotel Pagonyban mindez
megtalálható. A hotel közel 450 négyzetméteres

wellnessrészleggel

rendelkezik,

melyben a fentieken kívül élménymedence,

za, Hotel
Nyíregyhá u. 26.
J.
.
K
ó
ánt
Sz

Pagony

gáltatások is várják a feltöltődésre vágyó
vendégeket. A szállodát gyönyörű, 55 hek-

www.hotelpagony.hu

tár területű park öleli körül, melynek különlegessége, hogy itt nevelkedik az ország egyik

EU −TOTÓ

5. Mennyi lesz 2010-re az úgynevezett Bologna-konform tananyagok száma Magyarországon?
A.
50.
B.
26.
C.
Egy sem, mert addigra eltörlik a Bolognai rendszert, s helyébe a most készülő Milánói rendszer
lép.

6. Hány olyan kistérsége van Magyarországnak, amelyet a kormány a leginkább hátrányos
helyzetűnek sorolt, és amelyek így kiemelt uniós támogatásra jogosultak?
A.
23.
B.
33.
C.
Semennyi, mert a kistérségek az esélyegyenlőség jegyében ugyanannyi támogatásban
részesülnek.

Az influenzás időszak átvészelésére az egyik leg-

legjobb, több mint száz paripából álló sportló méne-

jobb és mára már hazánkban is elterjedt módszer, ha

se is. Akár egészségmegőrzés, akár kikapcsolódás a

rendszeresen járunk szaunába, gőzkabinba, sóterá-

cél, a Pagonyba érdemes ellátogatni!

Kirándulás
a „másik” féltekére

Nyíregy
háza
infó: 70
419 2339
Mindenmás január 7–10.

Hogyan lehet mindössze négy nap felkészülés után művészi képeket rajzolni? Hogyan lehet megszabadulni múlttól és jövőtől, és csak a pillanatban létezni? Mi köze a
kettőnek egymáshoz? Megtudhatjuk, ha ellátogatunk egy jobb agyféltekés rajztan-

7. Az alább felsoroltak közül melyik szerepel az európai uniós közoktatási-fejlesztési programok
céljai között?
A.
A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása.
B.
A konkurenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása.
C.
A konvergenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása.

folyamra! A módszer korántsem misztikus, csupán a két agyfélteke közötti munkamegosztáson alapul. A bal agyfélteke racionális, a logikus gondolkodás és cselekvés
mozgatója, míg a jobb agyfélteke a kreativitás, az érzelmek és a szabad asszociációk világa. Ebbe a világba kalauzol el a rajz segítségével a tanfolyam, mintegy át-

PROGRAMajánló

gyermekmedence, fitnesz és szépségszol4. Hány úgynevezett NUTS-2-es régió található Magyarországon?
A.
3.
B.
7.
C. 19.

kapcsolva bennünket a hétköznapi életben kevésbé használt jobb féltekére. LegköMegfejtés: B, C, C, B, A, B, A

4
14

zelebb Nyíregyházán próbálhatjuk ki, január 7. és 10. között!
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Tóth Lajos kiállítása
Kiállítás

A szolnoki Damjanich János Múzeum falai között már eddig is számos kiállítást szemlélhettek meg a látogatók, de egy-egy új színfolt megjelenése mindig azzal az eséllyel ke-

Péterfy Bori
-lemezbemutató

Zene, kacatpop/alterock/sanzon

csegtet, hogy olyanok is ellátogatnak a patinás intézménybe, akik eddig elkerülték. Most

Bemutatkozó lemezének kikerülhetetlen sikere után új albummal jelentkezett

itt a kiváló alkalom, hogy például a Verseghy Gimnázium mai és egykori diákjai is nagy

a Péterfy Bori & Love Band. Ennek – és megszámlálhatatlan férﬁ meg nő

számban felvonuljanak az ötvenedik születésnapját ünneplő grafikus-rajztanár, Tóth Lajos

– örömére ad koncertet a zenekar, ahol meghallhatjuk a szép eljö-

tárlatára, amelynek keretében saját munkáin – klasszikus rajzokon, festményeken, alkal-

vőt. Tövisházi Ambrus kedves és karakteres popja és Tariska

mazott grafikákon – keresztül ad számot arról a vizuális látásmódról, amely felé diákjait is

Szabolcs lényeglátó szövegei között, mögött, illetve azokon

eum
ch Múz

, Damjani
Szolnok kiállítóterme
aki
z
idős
uár 31-ig
2010. jan

terelgette s terelgeti ma is nagy hozzáértéssel és odaadás-

táncoló Bori két év után új anyagot énekelt fel, amelyről már

sal. Aki pedig tényleg odafigyelően fordul az alkotások felé,

ismerős lehet a Téged nem című dal.

még azt is felfedezheti, hogy mennyi városi intézmény arcu-

www.myspace.com/peterfybori

A szépség alkímiája
Kiállítás

A tánc ősidők óta hozzátartozik az emberekhez, és soha nem megy ki a divatból. Rengeteg fajtája létezik,

Girolamo Francesco Maria Mazzola, azaz Parmi-

egy azonban közös mindben: ha jól csinálják, kiemel a hétköznapokból, feloldja a lélek gondjait és kelle-

gianino (1503–1540), a „kis pármai” az olasz mű-

mesen elcsigázza a testet. Debrecen egyik legdinamikusabban fejlődő tánciskolája az indiai táncművészet

vészek közül először kísérletezett a rézkarc lehe-

terjesztését tűzte ki célul. A Mészáros Adrien vezette Szun-

nyolcvan alkotás, melynek felét most láthatja először a nagyközönség, felöleli Par-

PROGRAMajánló

lágszerte hódító bollywoodi filmtáncig mindenki megtalálja a

migianino pályájának valamennyi korszakát, bepillantást enged páratlan graﬁkai

neki való műfajt. Lényeg a kifinomult nőiesség. Tánctermük

életművébe. Művészetének hatása szerteágazó volt: nemcsak közvetlen környe-

egyben közösségi helyként is szolgál, ahol havi egy alka-

zetében talált követőkre, de festményeit, rajzait és metszeteit az északról Itáliá-

lommal mindenki számára nyitott klubdélutánokat tartanak
ismeretterjesztő jelleggel. Ezen kívül rendszeresen vendégül
látnak indiai művészeket is, akik újabb tánctechnikákkal iswww.indiaitanc.hu

BUDAPES
T,
SZÉPMŰV
ÉSZETI M
ÚZEUM
2010. MÁR
CIUS 15-I
G

tőségeivel. Sokat és szívesen rajzolt, közel ezer vázlatlapja maradt ránk. A kiállított

dari Tánccsoportban a klasszikus templomi táncoktól a vi-

mertetik meg a táncosokat.

Ft

lata, hány könyv és kiadvány viseli a tanár úr keze nyomát.

Indiai
hercegnôk Debrecenben
Sport
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BUDAPES
T, GÖDÖR
DECEMBE
R 27., 20h
Belépő: 2
400 Ft, elő
vét: 2000

ba látogató művészek mellett II. Rudolf prágai udvarában és Fontainebleau-ban

cterem,
.
Indiai tán
óczi u 37
cen, Rák
re
b
e
4024, D

Parti
Nagy Lajos: A hét asszonya
Színház
A Nemzeti Színház egy apró „zugában” került eredetileg bemutatásra Parti Nagy Lajos „A fagyott kutya lába” és

Francesco Parmigianino: Szerelmespár

is nagy becsben tartották.

www.szepmuveszeti.hu

Dobrády Ákos
Zene, easy pop

„A hullámzó Balaton” című köteteinek novelláiból összeállított, zseniális nyelvi játékokban is bővelkedő mono-

A TNT kopasz, ám érzelemgazdag néhai frontembere régóta nem adott ekkora koncertet, így

drámája. „A hét asszonya” című előadás során Csákányi Eszter bújik fél tucat nő bőrébe, van közöttük sikeres

sanszos egy nagy durranás. Új dalok mellett jön persze Inti is, plusz egy nagyvilági kishölgy:

üzletasszony, kézimunka-előrajzoló, fürdőbeli jegyszedő, leszbikus fényképésznő, villamosvezető, sőt még egy

Emilia! A kicsi, gesztenyeszemű lány a Big Big Worlddel írta be magát a poptörténelembe,

színésznő is, s ezek a nők egy presszó eldugott sarkában mesélik tragikomikus élettörténeteiket. Csákányi Esz-

most viszont tutibiztos, hogy Ákossal közösen danolják majd el a Szerelemre hangolva

ter játékát a szakmai kritika egyöntetű dicsérete kíséri, mert ha mégoly

(Side by Side) című melódiát. Az énekes Közelebb egymáshoz című új korongját a

hálás is ez a szerep, azért egyúttal messze a legnagyobb kihívás egy szí-

belépőjegy mellé átveheti mindenki, ami egy nagyon gavallér gesztus Áky részé-

nész számára, hogy egy darabon belül megannyi karaktert keltsen élet-

ről. És hogy Inti is becsekkol, az pedig a létező legnagyobb garancia egy szív-

re, ráadásul teljes hitelességgel. E nem könnyű feladatnak tesz eleget a
művésznő, amiről hamarosan a szolnoki közönség is meggyőződhet.

Szolnok, Aba-Novák
Kulturális Központ
2010. január 6-án
19h

melengető, múltidézős, intim, együtt éneklős estre.

BUDAPEST, SYMA RENDEZVÉN
YCSARNOK
DECEMBER 28., 20h
Belépő: 4490 Ft, ülő: 5490 Ft

www.dobradyakos.hu
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Erik Truffaz (CH),
Fatima Spar &
the Freedom Fries (A),
DJ Maestro (NL)
Zene, jazz/hiphop/funk/soul

Kezdjük a hölggyel, aki már egy személyben is egy multikultikus ﬁgura. Neve ellenére a Jóisten nem spórolt ki belőle semmit, ami értékes és izgalmas: klezmer, romamuzsika, jazz, szving és latin zenék fókuszpontja ő. A svájci
Erik Truffaz barangolt már Indiában és Mexikóban is, de legjobban mégis Franciaországban érzi magát. Az
elektronikával és jazzel egyaránt kacérkodó klasszikus trombitás ismét DJ Maestro társaságában lép fel.

S
UNlkIoÓzói

A népművelő holland lemezlovas az időtlen jazzslágereket teszi korszerűvé, táncolhatóvá egy fergeteges
hajópadlószántásra buzdítva a közönséget.

Válla itelek
H

www.myspace.com/fatimaspar
www.eriktruffaz.com

Disney On Ice
Jégshow

PROGRAMAJÁNLÓ

Idén ismét ellátogat hozzánk a nagy népszerűségnek

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST
SPORTARÉNA
DECEMBER 24–27.
Belépő: 2500–16 000 Ft

Mickey és Minnie csodálatos utazása című előadást izgulhatjuk végig. A jeges kaland során találkozhatnak
Szimbával, Ariellel és barátaival, Pán Péterrel vagy ép-

pen a Lilo és Stitch kedves karaktereivel. Ezúttal is díjnyertes jégtáncosokból álló nemzetközi csapat adja
elő a fantasztikus koreográﬁákat, nem maradnak el a színes díszletek, az élethű jelmezek, a káprázatos
fények, és persze a legnagyobb Disney-slágerek sem.

www.podiumproductions.hu

Cotton Club Singersbúcsúbuli
Zene, szving

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST
SPORTARÉNA
JANUÁR 9., 19.30
Belépő: 4500–15 000 Ft

A Cotton Club Singersben 15 év alatt
kezők teszik tiszteletüket ezen a búcsúesten.

Vokálpatriótaként

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

megfordult Club-tagsággal rendelLász-

ló Boldizsár mellett Zséda is a korai
hangadók közt szerepelt, ’96-ban érkezett Fehér Gábor, majd 2001-től Kozma Orsi állt Szűcs Gabi mellé a színpadra. A többi már történelem: sajátos hangok, országjárás, fesztiválok, tévészereplések, díjak, megakoncertek. Méltó múltidézés,
és sok különlegesség, amire számíthat a sportaréna közönsége; nem kihagyós, utolsó gyapotszedő alkalom!
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örvendő Disney On Ice produkció, melyből ezúttal a

www.laszloboldizsar.com
www.singers.hu

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

IÓS

UNlkozói
Válla itelek
H

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

Ki a virágot szereti…
Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – tartja a mondás, úgyhogy ha rosszalkodni támadna kedvünk, ne a nyíregyházi botanikus kert felé vegyük az irányt. Ellenben azok, akik a természet
szépségei iránt fogékonyak, ki ne hagyják a Tuzson Jánosról elnevezett arborétumot. Lehet, nem
olyan nagyhírű, mint idősebb testvérei, a szarvasi vagy a zirci, a pesti Fűvészkerttel szemben nem őt
népszerűsíti a legkedveltebb ifjúsági regény, de nyugodtan kijelenthető, a nyírségi kert sem tekinthető szegény rokonnak, sőt… A világ minden tájáról láthatók itt különleges növények, pihenhetünk
Pályázat címe: Nyíregyháza – Keleti körút építése

a Japánkertben, gyönyörködhetünk a 2005-ben létrehozott Látványpark faalakot öltő virágágyásaiban, megtekinthetjük Magyarország leggazdagabb és legszebb kövirózsa-gyűjteményét, és felnézhetünk a két hegyi mamutfenyőre is. A világ egyik legmagasabb és egyben legnagyobb tömegű
növényének példányai eredetileg a Sierra Nevada hegységben él, legmagasabbja 83 méter, a leg-

Sugaras, gyûrûs utak...

Pályázó neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
EU-támogatás: 399,8 millió Ft
Támogatás aránya: 84%

idősebb pedig 3500 éves is megvan! Úgyhogy a magyarországi példányoknak és egyben az otthont

Szerencsés helyen fekszik a Nyírség fővárosa, azt

cepció. Ebben benne foglaltatott, hogy bár az úthálózat

adó kertnek is mi mást kívánhatnánk? Nőjenek nagyra és éljenek sokáig!

mondják róla a „kelet és nyugat kapuja”. Van is ben-

látszólag egy zárt rendszert alkot, mégis vannak benne

ne valami, hiszen a hozzá legközelebb eső határsza-

alapvető hiányosságok, azaz a város úthálózatának su-

kaszon három ország határai érnek össze: Szlovákia,

garas-gyűrűs szerezkezete meglehetősen hiányos, és a

Ukrajna és Románia.

városrészek közti belső forgalom egy „gyűrűvel” beljebb

nyíregyháza

zajlik, mint ahogyan kellene. A megépülő új szakaszokkal
– merthogy itt két teljesen új útszakaszról van szó – vélhe-

sősorban az utak fejlesztésére irányul. Korábban beszá-

tően csökken majd a Nagykörút forgalma is. Az építkezés

moltunk a belvárosi utak felújításáról, az autóbusz-meg-

maga nem zavarja majd a város lakosságát, a szóban for-

állók építéséről, s most egy újabb útépítésre nyert a város

gó területeken ugyanis lényegében nincs útkapcsolat.

uniós forrásokat.

– A Nagykörúton kívül egy jól járható gyűrűirányú útvo-

– A Keleti körút megépítésével olyan városrészeket kötünk

nal épülne, amely lehetővé teszi Borbánya, Malomkert,

össze, amelyek között eddig nem volt közvetlen kapcsolat:

Örökösföld, Jósaváros városrészek Nagykörúton kívüli

a Kállói és az Orosi utak között, valamint a Pazonyi és az

körirányú kapcsolatát, így jelentősen csökken annak for-

Orosi utak között épül gyűrű irányú összekötés – mondta

galma. Ennek különösen csúcsforgalom idején lesz nagy

Zolnai Gábor, útépítő mérnök, a nyíregyházi önkormányzat

jelentősége – tette hozzá a szakember. Persze, azért ne-

városfejlesztési osztályának munkatársa.

hézségek itt is akadtak, hiszen a talaj vizsgálatából ki-

A város úthálózatának fejlesztése nem új keletű terv, hi-

derült, hogy az nem teherbíró, ezért talajcserét kell al-

szen még 2001-be megszületett az erre vonatkozó kon-

kalmazni.

Nyírségi töltött káposzta
Hozzávalók: • 20 dkg füstölt darált sertéshús (csülök, tarja, comb, oldalas), 1 közepes fej hagyma,
1 kg édeskáposzta (lehet savanyú is), kevés szalonna, 20 dkg darált sertéshús (comb vagy lapocka), 10 dkg kerek szemű rizs, 1+1 kávéskanál pirospaprika, 2 evőkanál olaj vagy zsír, 2 dl tejföl
Elkészítés: A káposztaleveleket megfonnyasztjuk. A töltelékhez a szalonnát zsírjára
pirítjuk, megfonnyasztjuk benne a hagymát, kissé hűlni hagyjuk, majd a darált hús-

Igaz vagy hamis?

hoz adjuk. Összedolgozzuk a rizzsel, 1 kávéskanál pirospaprikával, ízlés szerint sóval

Az Európai Unió költi a legtöbb pénzt a világon kutatásfejlesztésre.

elosztjuk a káposztaleveleken, amelyeket nem túl szorosan feltekerünk. Beletesszük

és borssal. A sóval óvatosan bánjunk, mert a füstölt hús már eleve sós. Arányosan

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.
20

Ezért aztán nem csoda, ha a város legtöbb projektje el-

őket a fazékba, és paradicsomot valamint vizet öntünk rá, hogy ellepje. Mérsékelt tűzön, fedő alatt, az egészet puhára főzzük. Tálaláskor tejföllel öntözzük meg.
21

Gyermekkor a gyermekkorban
Nyírbátor, történelmi hangulatú kisváros a Nyírség szélén.

Hogy mit is várnak ettől a projekttől azok, akik itt élnek?

Mostanában sok minden történik ott. Utakkal, múzeumok-

Szebb környezetet, kényelmesebb szobákat, magasabb

kal, látnivalókkal gyarapszik a település, miközben iskolák

szintű oktatást, nevelést. Egy újabb épület változik, alkal-

újulnak meg, válnak korszerűbbé. Talán az egyik legjelen-

mazkodik a lakóihoz, segíteni fogja őket éppen úgy, aho-

tősebb beruházás indulhat el rövidesen az Éltes Mátyás

gyan azt Éltes Mátyás, az intézmény névadója tette majd’

nevét viselő komplex oktatási intézményben, ahol a tanu-

egy évszázaddal ezelőtt. S hogy mit szólnak hozzá a kis-

Aki a történelemrôl mesél...

lásban akadályozott tanulók oktatása folyik.

város lakói? Megszokták már, hogy mindig történik valami

− Az uniós támogatással megvalósuló program keretében

a városban, ám ezt a beruházást talán többen figyelik, vár-

az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola,

ják, s örülnek neki.

Ki ne hallgatná szívesen azokat az embereket,

Speciális igényeknek felel majd meg az új épületkomplexum,

Pályázat címe: Munkaerô-piaci igényekhez igazodó felnôttképzési

Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

akik jól ismerik városuk, falujuk történetét. Tud-

program Nyírbátorban

infrastrukturális és eszközfejlesztésére kerül sor a minő-

ezáltal lakói egy, a hétkönapi gyerekekéhez hasonló napot

ják az igazat, a regét, ami titokzatossá teszi a vá-

Pályázó neve: Nyírbátori Kulturális és Idegenforgalmi Kiemelten

ségi oktatás és az egyenlő esélyek megteremtése érdeké-

élhetnek meg. Ezek a gyermekek nem többet, csupán mást

rost, és a meséket, a szájról szájra kóborló hihe-

Közhasznú Nonprofit Kft.

ben, amely egyúttal hozzájárul a település népességmeg-

igényelnek. Valamit, ami megtöri a mindennapok szürkesé-

tartó képességének növeléséhez. A program a „Hagyjátok

gét. Ezt látta be sok felnőtt hozzáértő, mikor ennek a beruhá-

a gyermekkort megélni a gyermekkorban” címet viseli –

zásnak a támogatásáról döntöttek. És ezért vállalta a mintegy

meg, hogy észleltük: a városunk turisztikai és egyéb

mondta Seszták Oszkár, a fenntartó Szabolcs- Szatmár-

500 millió forint összegű projekt csaknem 200 milliós önere-

Nos, Nyírbátor ezen a téren igazán nem mondhat-

téren tapasztalható, robbanásszerű fejlődésével lé-

Bereg Megyei Önkormányzat elnöke.

jét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat.

ja magát „szegénynek”, hiszen történelme, kultúrája

pést kellene tartanunk, hiszen azok a turisták, akik

gazdag és színes.

az újabb attrakcióinkat látni szeretnék, teljes körű

A Nyírbátori Kulturális és Idegenforgalmi Kiemelten

tájékoztatást igényelnek – meséli Hegedűs Ágnes.

Közhasznú Nonprofit Kft.-nek az a feladata többek

– Végiggondoltuk azt is, hogy kik vállalnák szíve-

között, hogy közművelődési, idegenforgalmi, fel-

sen ezt a munkát. A felmérések alapján találtunk egy

nőttképzési és kulturális feladatoknak tegyen eleget.

olyan célcsoportot, amely nagyon is alkalmas len-

A célok megvalósításához elengedhetetlen a hu-

ne erre a munkára. Minden munka nélküli pedagó-

mánerőforrás fejlesztése ahhoz, hogy javuljon a he-

gusnak személyes tragédiája, ha elveszti állását, de

lyi gazdaság versenyképessége. A képzési progra-

mi ezen szeretnénk enyhíteni. Diplomás, nyugdíjhoz

Pályázat címe: Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekben

mokhoz a szervezet uniós forrásokat vett igénybe.

közeli emberek képzésével, a várostörténet isme-

Pályázó neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

− A projekt keretében a munkaerő-piaci felmérés

retével felvértezett szakemberekkel megoldjuk ezt

EU-támogatás: 499,4 millió Ft

alapján két képzési programot valósítunk meg a

a hatalmas hiányt – tette hozzá a szakember, hoz-

Támogatás aránya: 72%

2009-es és a 2010-es években. A helyi igényekhez

zátéve, hogy mindezeken túl számos más oktatási

igazodóan dolgoztuk ki a turisztikai informátor fel-

program indul, amely a térség munkavállaóinak el-

nőttképzési programot. Az elképzelést az alapozta

helyezkedését segíti.

tetlen történeteket, amelyeket az utazó is csak

nyírbátor

tátott szájjal hallgat.
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EU-támogatás: 29,8 millió Ft
Támogatás aránya: 100%

Nyírségi káposztás bableves

Báthory Erzsébet

Hozzávalók: • fél kg füstölt sertéshús (tarja, csülök, stb.),
15 dkg füstölt kolbász, 25 dkg tarkabab, 25 dkg savanyú káposzta,
3 dl tejföl, 3 dkg liszt, 1 fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma,
babérlevél, kapor, só, bors, citromlevél vagy citromlé

Híres, hírhedt a történelmi alakja a városnak? A legendák
szerint inkább hírhedt, hiszen női „drakulaként” emlegették. A kutatások és tények szerint viszont sokkal inkább

Elkészítés: Ha módunk van rá, kuktában főzzük. A húst (csak ha túl

áldozat, egy koncepciós per áldozata. Azért az biztos,

kiszáradt) és a babot előző este beáztatjuk langyos vízbe. Más-

hogy az asszony, aki a fiatalság elixírjét kereste, kutatta,

nap a húst két liter vízben félpuhára főzzük, majd hozzáadjuk a vízből kivett babot, a hagymát, fokhagymát és

nem volt hajlandó egyetlen tükröt sem megtűrni maga kö-

a babérlevelet. Amikor a bab már félig megfőtt, hozzáadjuk az apróra vágott savanyú káposztát és a karikára vá-

rül. Nem akarta látni, ahogyan öregszik. „Állítólag” fiatal

gott kolbászt, majd így együtt az egészet puhára főzzük. A puhára főtt húst kivesszük belőle, és tányéron hagy-

szolgálók vérével fiatalította magát, innen kapta a „dra-

juk kihűlni. (Ezután lehet kockákra vagy csíkokra vágni és visszatenni, vagy szeletelve külön tálalni a leves mellé.)

kula” jelzőt. Hogy mi az igazság? Talán a Panoptikumban

A levest behabarjuk a liszttel simára kevert tejföllel, borssal és sóval ízesítjük, citromlével savanyítjuk, és jól összeforral-

megtaláljuk rá a választ.

juk. Tálaláskor alaposan megszórjuk kaporral.

23

megvan az utánpótlás

Egy orszá
g sikere el
sősorban
teitől, válla
a benne
lkozókedvé
élők krea
tivitásátó
től és tenn
ez az euró
l, ötle i akarását
pai uniós
ól függ. K
fe
jle
ülönösen
sz
té
is csak a
si forráso
igaz
vállalkozás
k felhaszn
álására –
ok, önkorm
leteivel és
e téren
ányzatok,
kezdemén
civil szer ve
yezéseivel
zetek jó öt
szóló ered
érhet el si
ményeke
kereket és
t
M
ag
hosszú tá
yarország.
csak jók
vra
És hogy
az esélye
hosszú tá
ink, az t m
von igenben Vagyu
i sem biz
onyítja jo
nk hasáb
bban, min
jain meg
Megvan ug
t a Helyhi
rdetet t ra
yanis a m
jzpályá za
a sikeres
t eredmén
sok és kisi
p
ál
yá
ye!
zóinak az
skolások
utánpótlá
országsz
sa: óvodáhogy mit
er te száz
tennének
ával rajzo
lták le nekü
a település
Unió. Volt,
ükön, ha
nk az t,
aki állatk
adna rá p
er tet és vo
énzt az E
szóteret és
urópai
lt,
aki cicam
volt, aki m
enhelyet,
odern isko
volt, aki já
tisztább és
lát, volt, ak
tszebb kö
i strandot
rn
ye
ze
és volt, ak
te
volt olyan
t szeretne
i
kisdiák is
uniós forr
, aki a sz
ásból. És
ha adna rá
egényekn
per sze
pénzt az
ek adna
ruhát és
EU… A z ő
csokorra
élelmet,
ra
jzaikból te
valót, it t,
szünk mo
helyben,
st közzé eg
az Észak-a
y
lföldi régió
ban.

24

Izsó Liliána, 9 éves, Mátészalka,
Látogatás a csillagvizsgálóban

Fehér Gréta, 10 éves,
Nyírmada, Állatkert

Tóth Alexandra, 9 éves, Nyírma
da,
Jelzőlámpa

Jónás Izabella, 13 éves, Berettyóújfalu,

Koszorús Nóra, 11 éves,
Berettyóújfalu, Füves-fás

terület

Ilyennek szeretném városom

Boros Eszter, 8 éves, Berettyóújfalu,

Játékpark

zalka,
Popovics Máté, 9 éves, Mátés
Gyerekek a csúszdaparkban

Rácz Kitti, 7 éves, Told,

Szeretetház

Népszerû
a biometrikus
útlevél

Rendkívül népszerűnek bizonyult a csaknem egymilliárd
forintos európai uniós fejlesztés eredményeként az idén
június végén Magyarországon is bevezetett, úgynevezett második generációs biometrikus útlevél. A digitalizált ujjnyomatot is tartalmazó útiokmányt az elmúlt hónapokban csaknem 150 ezren igényelték országszerte
az okmányirodákban.
A második generációs biometrikus útlevél
bevezetésével

párhuzamosan

lehetőség

nyílt arra is, hogy a szülők vagy a törvényes
képviselők a 14 éven aluli kiskorú számára
személyazonosító igazolványt igényeljenek.
Ez utóbbiból csaknem 50 ezret igényeltek az
elmúlt hónapokban. A személyi igazolványnyal rendelkező, 14 év alatti kiskorúak Európa számos országába utazhatnak az okmánnyal, így számukra megszűnt az útlevél
elkészíttetésének többletterhe – a személyi
azonosító igazolvány igénylése ugyanis illetékmentes.

Díjnyertes NFÜ-portál

Ügyintézés helyben is a világhálón
Egyre elterjedtebbek az elektronikus közszolgáltatások:

híján – valamelyest lemaradtak az elektronikus közszolgál-

a vállalkozásoknak ma már az interneten kell intézniük az

tatások terén. Azonban az internetes alapú közszolgáltatásokban most ők is nagyot fejlődhetnek: az e-közigazgatási

Két díjat is elnyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja az idei eFesztiválon, amelyet a Magyar Tar-

adóügyeiket, és az egyszeri állampolgárok közül is egyre

talomipari Szövetség (MATISZ) immár 9. alkalommal rendezett a hazai online és a multimédia szakma

többen nyújtanak be adóbevallást a világhálón. Egyre töb-

szolgáltatások fejlesztésére, regionális alkalmazásszolgál-

kiváló digitális tartalomfejlesztőinek.

ben használják szerte az országban az Ügyfélkaput, mert

tató központ kialakítására és az ahhoz történő csatlako-

A MATISZ megmérettetésén a www.nfu.hu második helyezést ért el a Közérdekű információszolgáltatás

kényelmesebb, mert gyorsabb, mint a szokványos ügyin-

zásra jelent meg a közelmúltban régiónként 1,5 milliárd fo-

/ Tematikus szakportálok kategóriában, és ezzel elnyerte a Díjnyertes Digitális Alkalmazás cím viselésé-

tézés, és sorban állni sem kell, számos szolgáltatás ott-

rintos keretösszegű európai uniós pályázat. A fejlesztések

nek jogát. Újdonság, hogy idén a MATISZ kidolgozta a Felhasználóbarát Honlap minősítési rendszerét is,

honról, a monitor előtt ülve elintézhető. Noha okmányirodai

eredményeként az állampolgárok és a vállalkozások széles

amelyet az NFÜ honlapja idén szintén magáénak tudhat, és ezzel 2 évig jogosulttá vált e kiváló minősítés

időpont már igényelhető az interneten keresztül, a helyi ön-

köre számára válnak elérhetővé helyi szinten is az elektro-

használatára. A honlap az NFÜ és a Carnation Zrt. közös fejlesztése.

kormányzatok – jogszabályi háttér vagy fejlesztési források

nikus önkormányzati szolgáltatások.

Az eFesztivál az online és a multimédia szakma évenként megrendezett rangos eseménye. A versenyen
részt vehet bárki, aki az online gazdaság résztvevője vagy újonnan lép be valamilyen internetes megoldással, multimédiás alkotással. A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy minél színvonalasabb,
minőségi magyar tartalmat állítsanak elő és szolgáltassanak a felhasználóknak.
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megerősített hatáskörű kül- és biztonságpolitikai főképviselője – hogy
úgy mondjuk: saját „külügyminisztere” – is lett.

2		

5

a brit Catherine Ashton eddigi kereskedelmi biztos személyében pedig

3		

7

Van Rompuy eddigi belga miniszterelnök személyében állandó elnöke,

5

3

jából jelentős előrelépés – mint ahogyan az is, hogy az EU-nak Herman

2		

4

van az Európai Uniónak. Ez utóbbi a nemzetközi tárgyalások szempont-

8		

4

Az EU a GDP-jének megközelítôleg 2%-kát költi kutatásfejlesztésre, ebben az USA és
Japán elôttünk jár.

vült az Európai Parlament hatásköre, és immár önálló jogi személyisége

3

5

20. oldal – Hamis

1		

7

ros elnökségek rendszerét (Magyarország a spanyol–belga–magyar trió
harmadik tagjaként 2011 első félévében tölti be e posztot). Tovább bő-

5

9		

5		

1		

elfogadását és alkalmazását, valamint átalakította az eddigi féléves so-

7

6

lezővé tette a tagállamok számára az alapvető jogokról szóló EU-charta

4		

9

Az euró bankjegyek kinézetérôl és címletérôl az Európai Központi Bank dönt, ezek
a címletek: 5, 10, 20, 50, 100,
200 és 500 eurós.
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nehézségeire, arról megoszlanak a vélemények. Mindenesetre a működőképességet biztosítja a döntéshozatalban. Az új alapszerződés köte-
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2

hogy elégséges választ ad-e a 27 tagúvá bővült Európai Unió működési

7. oldal – Igaz
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7

huszonhét tagú közösségben… Hogy jó-e a Lisszaboni szerződés és

7

5		

6

3		

mélyülő együttműködésére. Mert, ugye, a döntéshozatal, a szavazások
módja sem lehet ugyanaz egy hat-, egy tizenöt és egy huszonöt vagy

5		

9		

5

5

Az EU állampolgárainak száma közel 500 millió.

9		

3

9

recsúszott nizzai kitérőn át Lisszabonig. Ezek a szerződések igyekeztek
intézményi választ adni a tagországok egyre növekvő számára és egyre

6. oldal – Hamis
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1

1

dések története is – Rómától Maastrichton, Amszterdamon és egy fél-

6		

4

8

tal mechanizmusait és így tovább. Az EU története egy kicsit a szerző-

4

6

8

déseknek”. Ezek a terjedelmes dokumentumok szabályozzák ugyanis a
Közösség működését, az egyes intézmények feladatait, a döntéshoza-

2		

3

kezdő

1

Az Európai Unióban kiemelt szerepük van az úgynevezett „alapszerző-

7

5

1

6

változtatva a 27 tagú EU működésében.

Az Európai Uniót létrehozó szerzôdés a Maastrichti Szerzôdés volt. A Római
Szerzôdés az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget
hozta létre.

8

4

8

4

ugyanis életbe lépett a Lisszaboni szerződés, sok mindent meg-

4

3

3
5. oldal – Hamis

Megint egy kicsit más lett az Európai Unió. December elsején

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

2

Kvíz megfejtések

3

Hosszú az út
Rómától Lisszabonig

29

Kos (III. 21.—IV. 20.)
2010 elején a hosszú januári esték ellenére
ig
igencsak kirobbanó formában leszel. Napközben úgy dolgozol, mint a daráló, este pedig
számtalan kulturális programban veszel részt. A
nagy ppörgés aztán hónap végére elül, és te is kicsit leülsz, idődet
és figyelmedet inkább magadra fordítod. Foglalkozz a lelked mellett a testeddel is, ráférne a rendszeres jógázás.
Bika (IV. 21.—V. 20.)
AAz új esztendő elején lehetőséged lesz újra tannulni, és ehhez a kellő motivációd is adva van.
Használd ki az alkalmat, és okosodj! Vagy ezen a
fórumon, esetleg máshol, de mindenképen öszszehoz a sors egy olyan illetővel, aki egy újabb irányba vezetheti
életed. Érdekes és provokatív emberrel van dolgod, készülj! Egy
kikapcsoló hétvége is vár valamikor február közeledtével.

JANUÁRI
AN
HOROSZKÓP
H

Ikrek (V. 21.—VI. 21.)

30

N
Nagyon
jó leszel most kommunikációban, úgyhhogy azokat az ügyeket érdemes most fellgöngyölíteni, amihez szükséges a jó beszélőke.
Alkalmas lesz az idő arra is, hogy egy éves ellenőrzésen túless, mármint ami az egészségedet illeti, hogy aztán
újra mehess az squashterembe vagy az uszodába. Felmenőiddel
lehet, hogy összetűzöl, bizonyára megvan az okod rá.
Rák (VI. 22.—VII. 22.)
M
Munkahelyeden érnek mostanában igazán jó
hhírek. Valószínűleg esélyes vagy egy jobb pozíció elfoglalására, vagy valamilyen plusz megbízással keresnek meg főnökeid. Mielőtt nemet
mondanál, gondolkozz! Ebből a szempontból szerencsére nehezen jönnek a szádra a szavak, nem baj, most a tetteken lesz a
hangsúly! Január van, tervezd meg az idei költségvetésed.
Oroszlán (VII. 23.—VIII. 23.)
Megint egy újabb év, gondolod magadban, és máris áradnak az ötleteid azzal kapcsolatban, hogyy
hogyan újíthatnád meg magad és fel az otthonod
egyes részeit. Mindkettőre vonatkozik, hogy ami
már av
avíttas, az mehet a selejthez, ami viszont még hasznos lehet,
némi frissítéssel nyugodtan alkalmazható. Illetve jöhetnek az újdonságok, különlegességek mind gondolatban, mind berendezésben.

Mérleg (IX. 24.—X. 23.)
Lezártál egy időszakot, és egy másik kezdődik. Hajlamos leszel kicsit a melankóliára,
azonban hamar rájössz, hogy az élet azért tud
habos torta is lenni. Megszokod az ismeretlen
helyzetet, közelebb kerülsz az újdonsült barátokhoz, és belekezdhetsz egy olyan vállalkozásba, amiben igazán kiélheted
ambícióidat.
Skorpió (X. 24.—XI. 22.)
T
Többet
találkozol családod tagjaival, mint a
m
megszokott, talán valami fontos intéznivaló
kerül előtérbe. Emellett előkelő szerepet kap a
játék az életedben, talán pókerezni kezdtél el?
Mindenesetre ne hanyagold el a barátaidat, amikor velük töltöd az
estét, elfelejted az összes hétköznapi problémát. Hó végén pedig
újítsd meg ruhatárad, valahol meg kell majd jelenni!

S
UNlkIoÓzói

Válla itelek
H

Nyilas (XI. 23.—XII. 21.)
Szereted, ha az események mennek flottul, de
in
inkább megállás nélkül. Más viszont nem bírja
ezt a tempót, muszáj lesz közben kicsit leállnod
és hasznosan eltölteni az időt. Jó alkalom nyílik
arra, ho
hogy a gasztronómia oltárán áldozz, főzz és süss sok finomságot! Hó közepén meglepnek a határidők a munkahelyen, rendszerezd a tennivalókat!
Bak (XII. 22.—I. 20.)
Otthon lágyan, irodában vagy a gépsornál bátra
ran! A stílusról beszélünk. Ha szerelmed parancsszóra nem enged, kénytelen leszel kérni.
Az éppen aktuális munkahelyen viszont dobd
ag érvelj, akarj – az eredmény nem marad el. Anyukádbe magad,
dal vagy egyes nőrokonaiddal fontos beszélgetésbe keveredtek,
múltról, jövőről, esetleg a jelenről is.
Vízöntő (I. 21.—II. 20.)
Januárban végre eljön a lazázás ideje, ami a
le
lelki dolgokat illeti. Ha jól osztod be az időd, és
nem estig robotolsz, akkor számos koncerten és
buliban adhatod ki magadból a feszültséget, izas párbeszédek, könnyű csevegések és egy fura szóváltás
galmas
várhat. Születésnapodra lepd meg magad egy utazással, és örökíts meg minél több pillanatot!

Szűz (VIII. 24.—IX. 23.)

Halak (II. 21.—III. 20.)

Fontos lesz most odafigyelni a pénzügyekre,
m
mert lehet, hogy picit több kiadásod lesz, mintt
vártad. Emellett azonban brillírozol mint irodista
vagy mint állatorvos, teljesen mindegy. Munkádban kit
kiteljesedsz, vagy legalábbis közel leszel ehhez az állapothoz.
Partnereddel egy hullámhosszon lesztek, ami felpörgeti a hangulatot és új érzéseket is kelt.

Nem most jön el a nagy változások ideje, de a
k
kicsiké
igen. Egyelőre nem fogod érzékelni, de
hosszú távon jelentősen. Te most szeretnél gazdag és boldog lenni, és ettől nem is vagy meszsze, csak a torzító szemüveget kell levenni. Karriered, úgy érzed,
mintha egy állóvíz lenne. A tény: komótos folyó, ami szépen, folyamatosan visz előre.
Szálka Saci

Olcsó vállalkozói hitelre vágyik?
Ismerje meg az Uniós Vállalkozói Hiteleket.
Kedvezô kamatozású, uniós forrásból támogatott hitelek
az Ön vállalkozására szabva. Éljen a lehetôséggel!
Új Magyarország Mikrohitel
Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel
Új Magyarország Forgóeszközhitel

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

