Környezetvédelmi és természetvédelmi
fejlesztések uniós forrásból
Közös célunk, hogy Magyarország felszín alatti vizeinek terhelése csökkenjen,
korszerűvé váljon a keletkező hulladék megsemmisítése. Az Európai Unió támogatásával hazánkban is megvalósulnak olyan beruházások, melyekkel hozzájárulunk
az egészségesebb, tisztább környezethez.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv befektetés a jövőbe:
a következő években több száz környezetvédelmi fejlesztést valósítunk
meg országszerte.
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2007–2013
Több száz fejlesztést valósítunk meg országszerte. Az Ön települése előtt
is nyitottak környezetvédelmi pályázati lehetőségeink, további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat a (1) 238 6683-as telefonszámon.
A projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
és a Kohéziós Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.
www.kvvmﬁ.hu

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

Helyben vagyunk!
A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Az ismert mondás sok bölcsességet takar, és felelősségteljes gondolkodásra, felelősségteljes viselkedésre késztet. A környezetre vigyázni és a természetet
óvni nem kisdobos- vagy cserkész-jócselekedet. Sokkal inkább gondoskodás az utánunk jövő generációk életminőségéről.
Életminőség – gyakran hallani ezt a szót, melyről leginkább a jó fizetésre,
a menő autóra és a távol-keleti nyaralásra asszociálna az ember. Pedig
az életminőség sokkal több, sokkal fontosabb ennél. Az életminőségnek
része a megfelelő színvonalú és elérhető orvosi ellátás, az oktatás
és a közutak milyensége, nem utolsósorban pedig a környezet állapota. Az, hogy egészséges és tiszta-e az ivóvíz a poharunkban,
hogy nem zavarja-e meg a napnyugta környéki romantikázást
a közeli szeméttelep bűze, vagy hogy szmogot kell-e szagolnunk nap mint nap a város utcáit járva…
A környezet- és természetvédelem terén az európai uniós
tagság nagyon szigorú és bizony rendkívül költséges kötelezettségekkel járt – például a szocialista nehézipar környezetileg káros örökségének felszámolásával, az üzemek károsanyag-kibocsátásának csökkentésével vagy a talajvizet
szennyező hulladéklerakók bezárásával. Mindehhez pedig
Brüsszel nagyon jelentős forrásokat is biztosított ezekben
az években.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a 2007–2013as időszakban a környezetvédelmi beruházásokhoz nyújtott uniós
támogatás összege mintegy 1500 milliárd forint – hatalmas összeg. S
ebből az elmúlt két évben pedig igen jelentős életminőség-javító fejlesztési források váltak elérhetővé az önkormányzatok számára, például a települések szennyvízhálózatának fejlesztésére, és az élhetőbb környezet kialakítását szolgálják az ivóvízminőség javítására, a bezárt hulladéklerakók kezelésére
vagy éppen a természetvédelem különböző területeire meghirdetett európai
uniós pályázatok is. Sorra indultak és indulnak el a szennyvizes beruházások
itt, az Észak-Alföldön például Gávavencsellőn, Hajdúböszörményben és Bodaszőlőn és Zsombón, és Debrecen agglomerációjában megkezdődik a környező települések korszerűtlen települési hulladéklerakóinak felszámolása is.
Persze a környezet megóvása nemcsak, sőt nem elsősorban beton kérdése. Az utódainktól kölcsönkapott Föld védelméhez nem elegendőek a korszerű szennyvíztelepek és hulladéklerakók. A fejekben is változtatni kell ahhoz, hogy a gyermekeink és az unokáink ne egy országnyi szemétkupacon, hanem egészséges környezetben
élhessenek majd. 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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A volt-

nincs szemét
Elődeink nem sokat teketóriáztak a szilárd hulladékkal, jól, rosszul elásták, eltemették, de hogy aztán
dögletes bűz szállt a szeméttelep fölött, hogy a bomló

Pályázó neve: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

anyag mérgezte a talajt, a vizeket, nemigen számított.

Projekt megnevezése: A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási
Társulás Települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja
EU-támogatás: 74,9 millió Ft

Hajdú-Bihar megye sem volt kivétel, de még lehet. A jö-

Támogatás aránya: 85%

vő év elejére, több hónappal a határidő előtt, elkészül
bi fázisban elindult a munka, Mikepércsen meg már be

ve, amely majd háromszázezer ember környezetét teheti

is fejeződött. Van egy mintatepülésünk. Meg van egy új

tisztábbá és elviselhetőbbé. Ez részint annyit jelent, hogy

nekifeszülés, amikor is a helyzetet, a lehetőségeket vé-

a régi telepeket rekultiválják, vagyis ezek nem szennyez-

giggondolva, nem az egész megye, hanem a debreceni

nek többé. De ami legalább ennyire fontos, az a hos�-

agglomeráció önkormányzatai fogtak össze, hogy közö-

szú távú terv, hogy három új és garantáltan élőlénybarát

sen pályázzanak az elnyerhető uniós pénzekre. Az átírt,

telepet nyitnak Berettyóújfalun, Hajdúböszörményben és

új projekt szerint mindenekelőtt közölni kell Brüsszellel,

Debrecenben. Jó ez, szép is, de mikor? Nos,

hogy mikor számolják fel a bűzölgő és egyhamar a ter-

az igazsághoz hozzátartozik, hogy a koráb-

mészetben el nem bomló hulladékok lerakóhelyeit. Ez ja-

ban kitalált nagyívű projekt, hetvennyolc ön-

nuárban megtörténik. Aztán beszélhetünk a pénzről. És

kormányzat részvételével némileg illuzóri-

a munkáról. Egy rekultiváció nem olcsó és nem egysze-

kusnak bizonyult. Kicsit alultervezték, de azt

rű dolog. A területet ki kell pucolni – nem minden szemét

is mondhatnánk, hogy több volt a szemét,

maradhat, a nagyobbja jobb, ha eltűnik. Majd fel kell töl-

mint a pénz, így most csak tíz telep rend-

teni, kiegyengetni, megoldani a vízelvezetést, felhordani

betételére lehet számítani. Csak? Azért tíz

a termőréteget és biológiai módszerekkel véget vetni a

fertőző góccal kevesebb! Arról nem is be-

vegyi szennyezéseknek. De aztán ott a táj. A visszaszer-

szélve, hogy Debrecenben már egy koráb-

zett, lélegző, termő föld.

debrecen

egy több mint három és fél milliárd értékű fejlesztés ter-

Igaz vagy hamis?
A kenyeret és péksüteményt úgy kell átadni a vásárlóknak, hogy a csomagolóanyag az áru legalább
1/3-ad felületét fedje.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.
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Pályázat címe: Hajdúböszörmény III. ütem
és Bodaszőlő II. ütem szennyvízcsatornázása
Pályázó neve: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
EU-támogatás: 93,4 millió Ft

Böszörmény
– csak ütemesen!
Hajdúböszörmény hosszan tűrő városnak bizo-

harmadik ütemnek a hiánya örökös téma volt az

nyult az elmúlt évtizedekben, tulajdonképpen a

önkormányzati üléseken. Ez Bodaszőlőnél a máso-

rendszerváltás sem volt elég ahhoz, hogy a leg-

dik ütemet jelentette, de a helyi polgárnak tökéle-

elemibb igényeit komolyan vegyék a kormányok.

tesen mindegy volt, hogy egy félcivilizált állapotot

A Hajdúság legnagyobb városa csak 2003-ban ér-

volt persze arról a bágyadt ostobaságról, amit állí-

te el, hogy területének 55 százalékát csatornázhas-

tólag a Bach-korszakban követtek el az osztrák ha-

sa, igaz, a hozzátartozó Hajdúvidet és Bocskaiker-

tóságok, amikor egy németesítési hullámban, rossz

milyen számmal látnak el a hatóságok. Szó nem

tet ezzel akkor teljesen rendbe tették, legalábbis

magyartudással Wüfender Amenier-nek keresztel-

ami a szennyvízelvezetést illeti. A szintén nem ön-

ték el Böszörményt, ami, ugye, „Bősz Örmény”-t

álló Bodaszőlő viszont nem jutott túl a 20 száza-

jelent. Nem volt bősz senki, sem az itt nem létező

lékon sem. Egy nagy sikert azonban kétségkívül

örmények, sem a hajdú és böszörmény maradé-

elkönyvelhetett a település: 2000 előtt a város

kok. De azért most mindenki elégedett lehet végre,

szennyvíztisztítója csak 3000 köbméteres volt, ezt

hogy a város, túl a csatornázási pályázat első for-

az ezredfordulóra a duplájára növelték. Ám a csa-

dulóján, egy 3,8 milliárdos beruházásra készülhet.

tornázottság befejezetlensége, annak a bizonyos

Az utolsó ütemre. Zene füleiknek.

Hajdúböszörmény

Támogatás aránya: 85%

Hajdúsági slambuc
Hozzávalók:
•

fél kg krumpli, 20 dkg lebbencstészta, egy nagyobb fej hagyma, 20 dkg füstölt szalonna, pirospaprika, só, egy fél zöldpaprika és egy kisebb paradicsom, ha van: tenyérnyi szalonnabőr

Elkészítés:
A szalonnát apró kockára vágjuk, kisütjük, a pörcöt kiszedjük. A kockára vágott hagymát és a vékony csíkokra vágott
zöldpaprikát a zsiradékon megfonnyasztjuk, majd hozzátesszük a lebbencset, és kavargatva aranybarnára pirítjuk. Ezután beletesszük a meghámozott, karikára vágott krumplit, felhevítjük, megszórjuk a pirospaprikával, jól elkeverjük, és
felengedjük annyi vízzel, hogy a krumplit éppen ellepje. Beletesszük a szalonnabőrt és a paradicsomot is, majd szükség szerint megsózzuk. Felforralás után lassú tűzön főzzük, míg a krumpli és a tészta megpuhul, és az egész levet felissza. Még forrón ráhintjük a félretett tepertőt és a bográcsban tálaljuk.
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A Tisza tavai
A projekt által
érintett települések

Pályázat címe: Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó projekt
Pályázó neve: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
EU-támogatás: 24 milliárd 805 millió Ft

Hany-Tiszasüly

Támogatás aránya: 100%

Amikor a Tisza megindul, akkor tudja meg az

Igen, a számok. A nagykunsági tározó százezer

ember, hol lakik az amúgy szőkének mondott,

köbméter vizet fogad be, a tiszasülyi ennek a két

de ilyenkor szürke és kavargó folyó istene.

és félszeresét, és persze ezek az irtózatosan nagy,

Hogy miért kell a már kész Cigándi és Tiszaroff

földbe süllyesztett vizesbödönök irtózatos pénzbe

mellé a többi árapasztó tározó, négy éven be-

is kerülnek. A 32 milliárd forintból azonban a ma-

lül legalább hat.
Hogy miért jó, ha két éven belül megnyitják a nagy-

rozóprogram az egyik legbiztosabb azok közül a

kunsági és a hanyi-tiszasülyi „lefolyót” is, ahogy azt

nagyberuházások közül, amelyeket Brüsszel be-

egy plakát érzékletesen, de tán nem egészen pon-

fogadott. És végül ott sorakozik majd a vízgyűjtők

tosan ábrázolja. Mert a tározókból a víz nem tű-

gyöngyszemsora a folyó mellett. Két Tisza lesz?

nik el, baj is lenne, ha nem lenne öntözésre, halne-

Összenyitják majd egyszer a tározókat, és alul-fö-

velésre használható. Végül is, egyedül Tiszasüly öt

lül bevezetik a nagy mederbe? Hallani ilyen ötle-

Velencei-tónak megfelelő mennyiséget őriz majd.

tekről. De addig még sok víz folyik le. Csak már

Ám a lényeg, hogy 2011-től a három tározó csak

nem rajtunk át.

Csongrád és Kisköre között 60-70 centiméterrel
csökkenti az áradó folyó szintjét, és még Szegednél is levesz vagy 30 centit. Ezek mögött a számok
mögött nagyon sok ember biztonsága van. Félmillióé. Egymillióé, ha mind a hat tározó készen lesz.
Annyi huzavona, leállás, újraindulás után most an�nyi biztos, hogy a szeptemberben elindított két új
beruházásba az Unió elegendő pénzt tesz, ami azt
is jelenti, hogy néhány évig sok ezer embernek ad
munkát az építkezés.
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gyar állam nem áll többet, mint négymilliárdot, a
fejlesztéseket egyébként az Unió fizeti, lévén a tá-

Igaz vagy hamis?
Hazánkban legnépszerûbb a 2,8%-os
zsírtartalmú tej, bár az unió tagállamaiban ezt az összetételt nem
gyártják és nem is forgalmazzák.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.

Fejlesztések a dolgozók
jobb munkakörülményeiért
Pályázat címe: Új lehetôség, megújult környezetben
Pályázó neve: ’Munkalehetôség a Jövôért’ Szolnok Nonprofit Kft.
EU-támogatás: 77,6 millió Ft
Támogatás aránya: 84%

Szolnok utcáin mostanság gyakran találkozni seprűvel, kiskocsival felszerelkezett takarítóbrigádokkal, a
parkokban, virágágyásokban tüsténkedő munkásokkal. Ők a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. alkalmazásában állnak.

je, aki eddigi munkája legnagyobb eredményének tartja,

Ők is kedvezményezettjei egy uniós pályázatnak, amely-

A pályázat elnyerése most lehetővé teszi, hogy kulturált,

nek keretében a cég telephelyének felújítása, képzési

a kor követelményeinek megfelelő épületekben folyhas-

hogy hamarosan birtokba vehetik a felújított telephelyet.

programok és mentális tréningek valósulhatnak meg a

son a munka. Emellett pedig felnőttképzési funkcióval is

Tisza-parti városban.

bővül a telephely: két oktatási termet alakítanak ki, ame-

„Körülbelül négy évvel ezelőtt kaptuk meg a szolnoki ön-

lyekben OKJ-s szakképzéseket tartanak a jövőben, és itt

kormányzattól a Jósika úti telephelyet, amelynek a fel-

tartják majd a saját dolgozóik képzését is. Szilágyi Ferenc
nyolc esztendeje dolgozik a „Munkalehetőség a Jövőért”

különböző cégek használták az épületeket, amelyeket

Kft.-nél, amolyan ezermester, aki ha kell, hegeszt, ha

meglehetősen leromlott állapotban kaptunk meg. Ez így

kell, az asztalosmunkában jeleskedik. Mint

nem maradhatott, hiszen nálunk naponta 100-150 em-

mondja, nagyon örül annak, hogy megvaló-

ber fordul meg a telephelyen, itt történik meg a munka

sul a fejlesztés, hiszen a munkaidő nagyobb

kiosztása, a szerszámok, a gépek tárolása, mindent egy-

részét a műhelyben tölti. „Penészes falak,

bevetve méltatlan körülmények között dolgoztunk jó né-

kevés mosdóhelyiség, öltöző, drágán felfűt-

hány évig. Nem volt tisztességes melegedő, szociális he-

hető melegedő várta eddig a munkatársakat.

lyiség, nem volt a munkavezetőknek irodájuk” – sorolja

Mostantól azonban sokkal jobb körülmények

a korábbi állapotokat Juhász Gyuláné, a kft. ügyvezető-

között dolgozhatunk” – mondja.

Gulyáshús 1848-búl
Főzés fortélya:
Összemetélvén a húst mint szokás gulyásos húsnak, tedd azt vörös és mogyoró hagymával, czitrom héjjal
lábasba, tedd le az edényt ’s párold meg kemény tűz fölött.
Adj hozzá azután tejfelt, hints reá kevés lisztet, sózd meg és fűszerezd meg tetszés szerint. Készre főzés
előtt adj hozzá burgonyát és csipetkét.
A felkínálás előtt még kevés czitromlevet is adhatsz hozzá.
Fűszerek:

Szolnok

újítása most a pályázat keretében megtörténik. Előttünk

Paprika, bazsalikom, kakukkfű, fokhagyma, pici kapor, vörösbor, só, bors, csipetke.
Forrás: www.magyargulyas.hu
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Egy lappangó életmû
Az lenne a kaland, megtalálni Illés Antalt. Megvan ő persze,
van születési éve – 1872 –, van története, szólnak róla és festményeiről újságcikkek, a sírja se tűnt el
1911-es temetése óta. De a képek! Ennek a
szolnoki festőnek négy művét, ha ismerjük a több százból, abból is kettő Amerikában, illetve Mexikóban van – igaz,
jó helyen: Taft elnök és Porfirio Diaz
elnök olajfestményeit állami gyűjtemények őrzik. Aztán még van két kép
a Damjanich-múzeumban, és pár vázlat. Ez maradt a kor egyik legkalandosabb
életű magyar festőjéből, aki a hazai festészet Mekkájában, Münchenben tanult, megjárta
Párizst, belekóstolt a plein air modern kísérletébe, de igazából
Mexikóban talált otthonra, a mescalero indiánok és Tehuantepek földjén. Háromszázötven vázlatot hozott haza. Tizenöt éven át állított ki a Műcsarnokban. Hol van ez a rengeteg alkotás? Hova szóródott szét, amikor 39 évesen, balesetben meghalt? Miért nem nyitja fel valaki az eltűnt életmű titkát?

És eljönnek érted
a fecskék…
… hiszen itt vannak, az erkély alatt. Mekkora zaj lehet. Vagy zene? Ébredés, kotlás, költés, etetés, mind csupa csirip, amíg el
nem mennek Afrikába, és akkor nyugalom van. Meg aggoda-

Szolnok

lom. Az útról néha csak a tizedük jön meg.
Szolnokon, a Ságvári körút egy rövid szakaszán molnárfecske-telepek lepik el a háromemeletes házakat, mint furcsa, kései szecessziós díszek, tömör félgömbökből összerakott vonalak. És tűrik őket.
Védik, már 1980 óta. Terjeszkednek is, több szomszédos utca, a
Zagyván túli lakótelep is kap a kék-fehér lakókból, és csak belőlük,
füstifecske, partifecske nem megy emberszomszédnak. Viszont errefelé nincs légy, muslica és szúnyog, amiért nem nagy ár a fecskepelenka, a fészkek alá rakott deszkák sora, amelyeket azért „ jobb
a békesség alapon” még a hivatalos védettség kihirdetése előtt felszereltek. Mert mindig lehetnek akadékoskodók. Esetleg légybarátok. Na meg járdát súrolni a fecskeimádó sem szeret.
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Ezek voltak azok a főbb témák, amelyekről a Szolnoki
Főiskola Mezőtúri Műszaki Fakultásának szakavatott
tanárai tartottak előadásokat az intézmény 25 partner
középiskolájában. Az előadásokat mintegy 2700 diák
hallgatta végig, 600 diáknak pedig lehetősége volt terepgyakorlaton megismerkedni a Közép-Tisza és a
Berettyó völgyének megvédendő értékeivel.
– Az iskolák igazgatói elismerően nyilatkoztak a programról, s biztatnak minket a folytatásra. És ami még fontosabb:

mezôtúr

Fenntarthatóság,
alternatív energiák,
élelmiszer-biztonság

a diákok körében is népszerű volt a sorozat – mondja Futó Zoltán projektmenedzser a már lezárult programról. A

De említhetném az Ecsegpusztáról indult Finta Sándor

legfőbb tapasztalat a program kapcsán, hogy a fiatalok

szobrászművészt vagy az ugyancsak Túrkeve határában

nyitottak a környezettudatosságra, a környezetvédelemre.

feltárt Terehalmot, amely a térség kultúrkincsét is őrző

Ezt erősíti meg Majoros Gergely, a mezőtúri Teleki Blan-

kunhalmok egyike. A terepgyakorlatokon sikerült rádöb-

ka Gimnázium tanára is, aki szerint nagyon hasznos volt

benteni a diákokat arra, hogy környezetükben mennyi

a program, a diákoknak tetszettek az előadások, és az el-

becses dolog van – foglalta össze a program egyik leg-

hangzottak azóta is szóba kerülnek a tanórákon.

főbb hozadékát a Szolnoki Főiskola tanára.

Tóth Albert főiskolai tanár terepgyakorlatot vezetett. Mint
mondja, elsősorban arra szeretett volna rámutatni, hogy

Pályázat címe: Környezeti nevelési program a Szolnoki Fôiskola

milyen fontos a helyi értékek megismerése. – Túrkeve ha-

Mûszaki és Mezôgazdasági Fakultás partner-középiskolái számára

tárában van Pusztatúrpásztó. Ezt a nevet nagyon keve-

Pályázó neve: Szolnoki Fôiskola

sen ismerik, pedig egy majorsági épületben itt született
a filmtörténet egyik legnagyobb alakja, Korda Sándor.

EU-támogatás: 4,6 millió Ft
Támogatás aránya: 90%

Jászsági gombás pecsenye
Hozzávalók:
•

80 dkg vesepecsenye vagy felsál, 10 dkg füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma,
1 kiskanál zöldpetrezselyem, 15 dkg sertéshús, 20 dkg darált gomba, só, bors,
szerecsendió, 2 tojás, 2 kanál tejföl, 2 kanál zsemlemorzsa, olaj

Az apróra vágott szalonnát megpirítjuk, rátesszük a feldarabolt hagymát, megpirítjuk, ezután hozzátesszük a gombát,
és együtt tovább pirítjuk. Rátesszük a darált húst, a fűszereket, a zöldpetrezselymet, és egy kevés vízzel rövid ideig pároljuk. Zsírjára sütjük, beletesszük a tojást, a tejfölt és a zsemlemorzsát, ezeket jól elkeverjük benne. Hűlni hagyjuk, azután a kivert, megsózott, borsozott hússzeletek közepére halmozzuk. Ráhajtjuk a húsok széleit, hústűvel összetűzzük,
forró olajban megforgatjuk. Kevés vizet aláöntve és a vizet folyamatosan pótolva, fedő alatt puhára pároljuk.
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Hajtavár
Nincs itt semmilyen vár. Ez a Hajta, foglalkozására
nézve szintén mocsár persze, de semmi köze a Tüskevárhoz, bár igaz, itt is vannak kisvöcskök, nádiposzáták, és a barna réti héja éppen úgy húz el a réti csíkot, lápi pócot rejtő gyér vizek felett, mintha Fekete
István hőse, Tutajos lesne rá az öreg Matula puskájával. De nem, a jászberényi Hajta más egyéniség, sértődöttebb például, hiszen igazi tóként kezdte valaha,
még huszonöt éve is gazdag árvizek folytak át rajta,
látott nemes, nagy halakat, de aztán kiszáradt. Érte
ugyan eső, öntözte az Almási-ér, de nádon kívül más
növény alig tisztelte meg. Zsombékok nőttek benne,
a cudar-sás méteres oszlopai, amelyek távolról sokszor szép zöld mezőt adnak ki, de aki nem tudja, hol
vezet az út… Mióta védett, pótolják a mocsár vizét, és
idejött már a gőte, a sikló, a tücsökmadár, a nádi sármány is, van élet, lehet itt kaland, tán egyszer még regény is lehet belőle.

Ôsök a ködben
Ha kifordítjuk Illyés Gyula mondatát, és nem arra figyelünk, hogy hova megyünk, hanem arra, hogy honnan jövünk, máris a családfakutatás
szórakoztató és egyben illuzionista világában találhatjuk magunkat. Besenyi Vendel jászberényi kutató figyelmeztet arra, hogy általános és kötelező anyakönyvezés csak a XVI. századtól létezik, előtte homály van,
álmodozás vagy hencegés nem létező elődökkel. Érdekes egyébként,
hogy a halálozásokat három évvel később kezdték feljegyezni Szolnok
megyében, mint a házasságkötéseket – a fontossági sorrendet az élet
szabta, nem az elmúlás. De onnantól egyben van minden, keresztelés,
bérmálás, esküvő, halál, pár sorban, ridegen összerendezve, ami fontos egy emberből. A papírnak. Kutatni is lehet tehát, de korlátokkal: 90
éven belül nem nyilvánosak a születési adatok. És a korábbiak? Besenyi Vendel városában 1857-ben keresztapaságot vállalt Ferenc József.
A kicsi a Franciscus Josephus nevet kapta, szegény. Jászberényben.
Azért biztos nem kötötte fel magát, és utódait már Józsefnek vagy Ferencnek hívják. A császár meg nyugodjon a saját neve alatt a kapucinusok kriptájában. Bécsben.
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Jászberény

Megújulhat a szabadtéri
színpad Jászberényben
Pályázat címe: Rendezvényturizmus erôsítése a régió lehetôségeinek
figyelembevételével, Jászberény Városában

ván, a Déryné Művelődési Központ és Ifjúsági Ház igazgatója, a projekt gazdája. A berényi szabadtéri színpadon

Pályázó neve: Déryné Mûvelôdési Központ

május elsejétől szeptember közepéig sorjáznak a rendez-

EU-támogatás: 52,5 millió Ft

vények, többnyire telt házzal. A jövőben ismét itt rendezik

Támogatás aránya: 50%

majd meg a határainkon túl is nagy népszerűségnek örvendő Csángó Fesztivál színes, látványos gálaműsorait,

A magyar könnyűzenei élet „nagyágyúi” közül Char-

s bizonyos, hogy a megújult szabadtéri színpad központi

lie-tól a Republic-ig szinte mindenki fellépett már a

helyszíne lesz a jövőre jubiláló Jászberényi Nyár – Viga-

jászberényi szabadtéri színpadon. Az ötven évvel ez-

dalmi Napok rendezvénysorozatának is. A Jászság Népi

előtt megépített színpad központi szerepet tölt be a

Együttes táncosai is állandó fellépői a jászberényi ren-

Jászság fővárosának nyári kulturális életében.

dezvényeknek, házigazdái a már említett Csángó Fesztiválnak. Szűcs Gábor, az együttes művészeti vezetője

A koncertek mellett nótaműsorok, egyéb szórakoztató

nagyon örül a hírnek, hogy megújulhat a szabadtéri szín-

nagyrendezvények kapnak itt helyet évről évre. A jász-

pad. „Nemcsak nekünk, táncosoknak, hanem a többi he-

berényiek és a környékbeliek kedvelt nyári helye ha-

lyi, kultúrával, művészettel foglalkozó civil szervezetnek

marosan megújulhat – ha a pályázatuk a második for-

is fontos, hogy méltó körülmények között mutatkozhas-

dulóban is sikerrel szerepel az Észak-alföldi Regionális

son be a közönségnek. Nem szabad egyetlen értékünket

Operatív Program reménybeli pályázati támogatásának

sem veszni hagyni, ezért is jó dolog, hogy egy ilyen kultu-

köszönhetően. „A napokban kaptuk meg az értesítést,

rális pontot, mint a szabadtéri színpad, sikerül megtarta-

hogy pályázatunk nyert, és így belátható közelségbe ke-

ni” – mondja Szűcs Gábor.

rült a szabadtéri színpad rekonstrukciójának megvalósítása. Terveink szerint az ezerfős nézőtér fölé tető kerül,
a jelenleg 60 négyzetméteres színpadi teret közel száz
négyzetméteresre bővítjük, így nagyobb produkciók fogadására is alkalmas lesz a színpad. Felújítjuk a színpad
fölötti tetőszerkezetet, két új öltözőt is építünk, korszerűsítjük a villamoshálózatot, de megújul a
büfé, a pénztár és a vizesblokk is – sorolja az előttük álló feladatokat Sas Ist-

Igaz vagy hamis?
Egy magyar állampolgár szabadon és
zavartalanul átlovagolhat Ausztriába az év
bármely napján.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.
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Az út, ami összeköt
Jászberényben
Jászberényben és környékén a sikeres uniós pályáza-

Pályázat címe: Gyûjtôút-rehabilitáció Jászberényben

toknak köszönhetően az utóbbi időszak az infrastruk-

Pályázó neve: Jászberény Város Önkormányzata

turális fejlesztésekről szól. Nemrégiben adták át a 31.

EU-támogatás: 275,4 millió Ft

jászberény

és 32. számú főút elkerülő szakaszának második üte-

Támogatás aránya: 84%

mét, és bent a városban is javában folynak

előnyeit Lányi László, a polgármesteri hivatal városüze-

az útépítési munkálatok: Jászberény két

meltetési irodájának vezetője, hozzátéve, hogy a beru-

jelentős forgalmú gyűjtőútjának rehabili-

házás jól halad, így a 2010. március 31-ei határidő előtt,

tációján és az ezeket összekötő utcák fel-

sőt: kedvező időjárás esetén még az idén szeretnék be-

újításán dolgoznak a szakemberek.

fejezni a munkálatokat. A Hunori Kft. telephelye az egyik
érintett útszakasz mellett van. Sas János ügyvezető na-

„A beruházással jelentősen javul a város-

gyon örül annak, hogy a vállalkozás előtt elhaladó út vég-

központ megközelíthetősége, de a belváros

re megfelelő állapotú lesz. „Több évtizedes adósság en-

gépjárműforgalmának csillapítása sem mel-

nek az útnak a felújítása. Létkérdés, hogy rendbe tegyék”

lékes szempont, hiszen a beruházás elké-

– mondja a vállalkozó, aki szerint a jó minőségű út nélkül

szültével a Jászjákóhalma felől Gyöngyösre

ellehetetlenül a gazdálkodók élete. „Vállalkozásunk bú-

utazók elkerülhetik Jászberény belvárosát.

torgyártással, szerszámkészítéssel és kereskedelemmel

A fejlesztés eredményeként a város telepü-

foglalkozik. Partnereink mind magasabb színvonalú ki-

lésrészei közötti közlekedési kapcsolatok, a

szolgálásához nagyon fontos, hogy rendes, burkolt úton

közszolgáltatások elérhetősége és a jelentős

lehessen megközelíteni bennünket. Ráadásul ez a kör-

gazdasági súllyal rendelkező területek meg-

nyék a város egyik legfiatalabb része, az újonnan épült

közelíthetősége lényegesen javul. A fejlesz-

családi házas övezetben nagyon sok fiatal, kisgyermekes

tés által érintett utak mellett van több vállal-

család él, az ő életminőségüket is jelentősen javítja ez a

kozás telephelye is” – sorolja az építkezés

mostani beruházás” – teszi hozzá Sas János.

Jászsági csirkemáj
Hozzávalók:

a csíkokra metélt gom-

•

15 dkg sajt, 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, ízlés szerint

bát, majd ízlés szerint

só, 20 dkg laskagomba, 50 dkg zöldborsó, 1 csomag tarho-

sózzuk és borsozzuk.

nya, ízlés szerint őrölt bors, 1 evőkanál pirospaprika, 3 evő-

Közben egy csipet só-

kanál libazsír, 1 db vöröshagyma, 80 dkg csirkemáj

val megfőzzük a tarhonyát, és külön edény-

A megtisztított, apróra vágott hagymát libazsíron üveges-

ben a zöldborsót is megpároljuk. A borsót leszűrjük és a

re pirítjuk. Hozzáadjuk a megmosott és megszárított csir-

tarhonyához adjuk. Ráöntjük a gombás-lecsós májat és

kemájat, rászórjuk a pirospaprikát, és a szokásos módon

az egészet alaposan összekeverjük. Megszórjuk reszelt

pörköltet készítünk belőle. Beletesszük a karikára vágott

sajttal és 200 fokra előmelegített sütőben, 20-25 perc

paradicsomot, a nagyobb darabokra vágott paprikát és

alatt szép pirosra sütjük.
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Akadálymentesített
szakképzés Jászapátiban

Pályázat címe: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium,
Jászapáti, Vasút út 4.sz. alatti épülete akadálymentesítése
Pályázó neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
EU-támogatás: 25 millió Ft
Támogatás aránya: 90%

Jászapáti mindig jelentős ipart tudhatott magáé-

szakképző intézményegységében, amelynek Vasút

nak; a településen már az 1790-es évektől kezd-

út 4. szám alatti épületét pályázati forrásból támoga-

ve önálló céhek működtek. Persze az ipar bázisát

tásával tették teljesen akadálymentessé. A beruhá-

leginkább a kisipar jelentette.

zás révén az oktatási épületet ma már akár kerekes

1925-ben az iparosok száma 300 körüli, volt köz-

bejáratnál kiépített rámpán, a nyolcszemélyes lift se-

tük asztalos, ács, kőműves, építőmester, lakatos,

gítségével pedig az emeletre való feljutás sem okoz

kovács, borbély, női-, és férfiszabó, csizmadia, ci-

gondot többé a mozgáskorlátozottaknak. – A beru-

pész, órás, kékfestő. Az intézményesített szakkép-

házás tervezésekor gondoltak a látás- és hallássérül-

zés is közel 100 éves múltra tekint vissza a települé-

tekre is – mondja Vass Zoltán projektgazda. A gyen-

sen. 1910-ben alakult meg az Ipartestület, amelynek

génlátók tájékozódását burkolati vezetősávok és a

1878-tól az Iparos Ifjak Egyesülete, 1894-től pedig

belső ajtók kontúros festése segíti, míg a nagyothal-

az Iparos Kör volt az elődje. Az iparosság és a he-

lókét a földszinti aulában kialakított indukcióhurok.

lyi vezetés bizalmát egyaránt élvező ipartestületi vezetőség gondoskodott akkoriban az iparos-utánpótlásról, szerződtetett tanoncokat, megszervezte
számukra a szakmai oktatást, vizsgáztatást. A vizsgát tett legények pedig segédlevelet kaptak, amelyet
a tanács ipari osztálya anyakönyvezett. Jászapátiban ma is színvonalas szakképzés folyik a Mészáros
Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Igaz vagy hamis?
Az 50 eurós bankjegyeken nincsenek
tagállami jelképek.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései
a 29. oldalon találhatóak.

Jászapáti

székkel is meg lehet közelíteni az udvari, illetve a fő-
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?

Melyik válasz a helyes?

B

1. Mióta beszélhetünk Európai Unióról?
A.
1992
B.
1951
C.
1967
2. Mi a célja az EU-nak a tagállamok fejlesztéseinek támogatásával?
A.
Az EU azért ad támogatásokat, hogy a szegénység problémáját felszámolja egész Európában.
B.
A támogatások célja a kiegyenlített területi fejlődés, a versenyképesség fokozása, a szociális és
társadalmi kohézió erősítése.
C.
Az a célja a támogatásokkal, hogy a tagországokon belül felálljanak a régiók.
3. Magyarországon melyik állami szerv közvetíti az uniós forrásokat az állampolgároknak?
A.
A Külügyminisztérium.
B.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.
C.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
4. Hogy nevezzük az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális programjait?
A.
Fejlesztési Terveknek.
B.
Operatív Programoknak.
C.
Akcióterveknek.
5. Hány, úgynevezett NUTS-2 régióból áll Magyarország?
A.
5
B.
8
C.
7
6. Mi az Új Magyarország Fejlesztési Terv két kiemelt, átfogó célja?
A.
A növekedés elősegítése és a foglalkoztatás bővítése.
B.
A forint versenyképességének erősítése és az adófegyelem fokozása.
C
A magyar turisztikai és szolgáltatóipar fejlesztése.
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8. Mi a különbség az Európai Tanács és az Európa Tanács között?
A.
Semmi, mert ugyanazt jelenti a kettő, csak hol így írják, hol meg úgy.
B.
Az Európai Tanács az EU legfőbb döntéshozó szerve, míg az Európa Tanács nem
uniós intézmény.
C.
Az Európa Tanács az Európai Tanács előzménye.
9. Mit jelenthet a TISZK-program elnevezés a humánerőforrás-fejlesztési programokban?
A.
Tornászok Információs Szervezetének Központja.
B.
Területi Ipari Szakszervezet Központja.
C.
Térségi Integrált Szakképző Központok.

Megfejtés: A, B, C, B, C, A, C, B, C

EU −TOTÓ

7. Amikor Magyarország lesz az EU soros elnöke, hol fog ülésezni az Európai Unió Tanácsa?
A.
A legtöbb közös intézményhez hasonlóan Brüsszelben.
B.
Az Európai Parlamenthez hasonlóan Brüsszelben és Strasbourgban is.
C.
Budapesten.

ww w.est.hu
Fesztivál

Bujtosi Szabadidőcsarnok
(Nyíregyháza)
December 11–12.

II. Luca Napi
Pálinka Ünnepe

Szeretjük mi magyarok a jóféle pálinkát, szívesen megisszuk, ha az
alkalom úgy követeli: ha öröm ér, azért, ha bánat ér, hát azért, ha
Luca-nap van, akkor meg azért… Na jó, Luca-nap előtt nem sokkal van Miklós-nap, ő meg pont a pálinka védőszentje. Egy szó, mint száz, Nyíregyházán idén is lesz Luca Napi Pálinka Ünnepe. A két nap alatt az ország pálinkáinak színe-java kínálja itt magát, köztük olyan eredetvédett magyar pálinkák, mint a szatmári szilvapálinka, a szabolcsi almapálinka vagy az újfehértói fürtös meggypálinka. Azt mondják, a valódi pálinkától másnapos sem lesz az ember,
de aki biztosra szeretne menni, az igazi tirpák ételeket is kóstolhat hozzájuk, s ha már amúgy is adott a jó
hangulat, lesz zene és tánc is a Bujtosi Szabadidőcsarnok parkolójában felállított pálinkafaluban!

Koncert

A Gesarolból 1973-ban örökmozgóvá (P. Mobil) átvedlett

Mobilmánia

együttes szellemi vezére, Schuster Loránt a korabeli médiavilág minden ellenállásának dacára a magyar rockzene
egyik klasszikus csapatát hozta össze, bármi volt is éppen
a személyi felállás. Az eltelt évtizedek azt bizonyítják, hogy
ha örökmozgót nem is, de egy sokáig érdeklődésre számot tartó „masinériát” sikerült megalkotni. Valamivel több
mint egy éve egykori zenésztársai, az együttes különböző
dán Joe (ének), Zeffer András (billentyűsök), Kékesi László

(Szolnok)
Ifjúsági ház
-én, 20h
December 29

(basszus) Mobilmánia néven idézik fel a legendás szerzeményeket, húsznál is több hard-rock klasszikust, amelyek
kiegészülnek az időközben született saját számokkal is.

Koncert

A manga világsikere
és megítélése
A mangát, az eredetileg „véletlenszerű rajzokat” jelentő kifejezést a klasszikus japán ukiyo-e festészet és a nyugati művészeti hatások frigyéből született képregénystílusra kezdték el használni. A fogalom azóta már a szigetországon kívül született, ám az eredeti stílusjegyeket magán viselő képregények meghatározására is
kiterjedt. Hogy pontosan miben is rejlik világhódító varázsuk, miként képesek egyszerű képi eszközökkel
milliókat lebilincselni, az igazán érdekes kérdés. E kérdésre keresi a választ annak az Olvasás-világértés
irodalmi előadás-sorozatnak decemberi programja, amelyet a szolnoki székhelyű, Eső című irodalmi lap
szerkesztője szervezett.

Aba-Novák Kulturális Központ
(Szolnok)
December 3-án, 15.30

PROGRAMajánló

korszakainak vezéregyéniségei: Vikidál Gyula (ének,) Ru-
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lassagyarmat
Rocktáncház (Ba
December 26-án

Koncert

Záhonyi sikersztori

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer pár záhonyi fiatal, akik
egy szép napon, 2007 tavaszán annyira megunták a kocsmázást, hogy döntöttek: értékes szabad idejüket inkább
a zenének szentelik. Hamar megalakult a zenekar, előbb
csak akusztikus húrokat pengettek, majd belépett az ének
és a ritmusszekció is, és megszületett a Záhony Unplugged Project (röviden Z.U.P.) nevű formáció. Próba próbát
követett, fellépés fellépést ért, a közönség gyorsan megkedvelte őket, a népszerű feldolgozások mellett egyre több,
csemegének számító remekművet is felvettek a repertoárba. Az idei fesztiválszezonban az egész országot körbezenélték, de játszottak már a PeCsa színpadán és az MTV Icon rendezvényén, sőt külföldről is
kaptak meghívásokat. Eddig a sikertörténet, aki nem hiszi, járjon utána: legközelebb Balassagyarmaton
lépnek fel december 26-án, és hamarosan itthon is hallhatjuk őket!

Fesztivál

Szilveszteri csergetés
Hogy mi az a csergetés? Azt jelenti: ostorcsattintgatás, egészen
pontosan karikás ostorral történő csattintgatás. A szilveszteri csergetés hagyománya évszázadokra nyúlik vissza Hajdúszoboszlón,

PROGRAMajánló

egészen a törökök elleni harc idejére. 1559. december 31-én a
Szoboszlót védő hős hajdúk osotrral űzték el a török sereget a város alól, ennek emlékét őrzi az óévbúcsúztató szokás. Az év utolsó
estéjén idén is összegyűlnek a csikósok a Hősök terén, és amellett, hogy elűzik a városból a „gonosz erőket”, látványnak sem lesz

Hősök Tere
boszló)
(hajdúszo
31.
December

utolsó, amit az ostorral művelnek. Természetesen miután a város
ily módon megmenekült minden rossztól, nincs más hátra, mint az
ilyenkor elmaradhatatlan zene, tánc és tűzijáték!

Kiállítás

Varázsvilág Chagal-lal
Különleges utazó kiállítás érkezik a debreceni Kölcsey Központba december
elején: Marc Chagall száztizenkét litográfiája kerül bemutatásra, Richard H.
Mayer gyűjteményéből. A művész egész munkásságából találhatóak benne
képek, az elsősorban bibliai témájú alkotások mellett a cirkuszról és Párizsról
készült műveket is láthatunk majd. Meseszerű fantáziavilága, szabadon szárnyaló szimbólumai, magával ragadó színei kortársaira is nagy hatást gyakoroltak, bár ő maga nem sorolható be a XX. század eleji avantgárd egyik irányzatába sem. A kiállítás magyarországi útjának utolsó állomásaként december
20-áig tekinthető meg Debrecenben.
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Kölcsey Központ (Debrecen)
November 29-ig

www.kolcseykozpont.hu

ww w.est.hu

Ármány és szerelem
Színház

Nem, nem és nem! Egy szerelem a XXI.

éve él és virul, sikerének egyik titka pe-

században nem torkollhat öngyilkosság- dig talán az, hogy Frederich Schillert saba, és semmilyen külső körülmény nem

ját szerelmi élete ihlette a darab meg-

szólhat bele két ember érzelmeibe. Vagy

írására. Ferdinánd és Lujza jól ismert,

mégis? A délutáni talk-show-kra kap- szomorú történetét most Alföldi Róbert
csolva kételyei támadnak a haladó esz- vitte színre, vagy ha pontosak akarunk
méket valló felvilágosult befogadónak.

lenni, egy drámai előadást kerekített egy

Ez a tragédia mindenestre több mint 200

nagyzenekar köré.

www.mupa.hu
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Forrás: Müpa – Csibi Szilvia

Csodák Palotája haladóknak
Kiállítás

A közlekedés témakörét feldolgozó kiállítás „haladóknak” szól, azaz mindazoknak, akik képesek a technikai fejlődés csodáira egy gyermek lelkesedésével tekinteni. Akinek nehezére esik visszarévedni hátulgombolós korba,
foglaljon helyet egy percre a kiállítóterem bejáratánál található „óriások asztalánál”; máris ﬁatalodhat pár évtizednyit, s indulhat a játék. Jöhet a szimulátor, a gokart, a szögletes kerekű autó, a monocikli, a híd, amelyet
látszólag nem tart semmi, mégsem

ÁRIS.
T, MILLEN
BUDAPES
. 20–22.
II., FÉNY U
-IG
USZTUS 29
G
U
A
.
2010

dől össze… S ha arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan változtat bárkit Fekete Lacivá a ﬁzika, próbáljuk
felemelni az épület bejáratánál álló gépjárművet. Sikerülni fog. Még
egy óvodásnak is. Az emelőkarok
törvénye ez, nem varázslat – bár,
Egyed László, az intézmény igazgatójának szavaival élve „a tudomány csodái a legnagyobb csodák,
hiszen, bár nem valódiak, ezek viszik tovább a világot.”
www.millenaris.hu
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Federico Aubele (ARG)
Zene, latin/lounge/tangó

BUDA
PE
DECEM ST, A38 HA
JÓ
BER 1
4., 20h .
6900 F
T

Aubele, illeszkedve a műfajokat és stílusokat kombinálni szerető, kísérletező kedvű előadók közé, jamaikai dubot és reggae-t kever argentin tangóval,
boleróval, laza elektronikával és hiphoppal, olyan dalcímek közelségében,
mint az Este Amor vagy épp a Te Quiero a Ti. Ebből rövid úton ki is derülhet,
hogy Federico romantikus lélek, aki az énekes-dalszerző lét minden pillanatát komolyan veszi. Az argentin előadó első lemeze felett a Thievery Corporation kiadója bábáskodott, elkészültében és vonalvezetésében pedig sokat
segítettek neki a Thievery tagjai is.

www.myspace.com/aubele
www.federicoaubele.com

Laibach (SLO),
Juno Reactor (UK)

BUDAPEST, PETŐFI CSARNOK.
DECEMBER 4., 20h
6900 FT, ELŐVÉT: 6500 FT

Zene, industrial/electro
Az egykori Jugoszláviában alakult banda a
pop talán legfélreérthetőbb szakasza. Tarkopaszra borotvált fejjel nyomták militarista performanszaikat, miközben náci rúnák-

PROGRAMAJÁNLÓ

ra emlékeztető uniformist viseltek. Ezzel
együtt a Laibach még véletlenül sem szélsőjobbos, művészetükből, ideológiájukból nőtt ki a
szocialista blokk egyik legﬁgyelemreméltóbb vállalása, a Neue Slowenische Kunst, mely lényegében egy képzeletbeli állam volt, saját szabadságeszménnyel, és nem létező határokkal. Wagner és ipari zene, minimál techno és militáns indulók, ez a
Laibach. Az est másik fellépője a Mátrix-trilógia zenéje kapcsán megismert brit Juno Reactor lesz,
mely elektronikus goa trance-szel hangol rá mindenkit a seregszemlére.

Sziporkázó karácsonyi kristályok
Kiállítás

Az ékszer beszél, emlékeztet, BUDAPEST, STERLING ÉK
SZERGALÉRIA
díszít. A Sterling Galéria ka- RÁDAY U. 31.
rácsonyi kiállításán a hazai

DECEMBER 3. –

2010. JANUÁR

5.

design-ékszerészek legjava
mutatkozik be: az Iparművészeti Egyetem professzora, Peter Vladimir és
volt tanítványai, illetve több művésztanár munkáit láthatjuk. Az iparművészek
csillogó, köves ékszerekkel és kristály ajándéktárgyakkal készültek az ünnepekre. Az ékszerek legtöbbje nagy ﬁnomságú sterling ezüstből készült, de
láthatunk – és vásárolhatunk a fa alá – nemesacél, eloxált alumínium és damaszkolt acél különlegességeket is.
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www.laibach.nsk.si

www.sterling-galeria.hu

Környezetvédelmi és természetvédelmi
fejlesztések uniós forrásból
Közös célunk, hogy Magyarország felszín alatti vizeinek terhelése csökkenjen,
korszerűvé váljon a keletkező hulladék megsemmisítése. Az Európai Unió támogatásával hazánkban is megvalósulnak olyan beruházások, melyekkel hozzájárulunk
az egészségesebb, tisztább környezethez.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv befektetés a jövőbe:
a következő években több száz környezetvédelmi fejlesztést valósítunk
meg országszerte.
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2007–2013
Több száz fejlesztést valósítunk meg országszerte. Az Ön települése előtt
is nyitottak környezetvédelmi pályázati lehetőségeink, további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat a (1) 238 6683-as telefonszámon.
A projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
és a Kohéziós Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.
www.kvvmﬁ.hu

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

Pályázó neve: NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.
Pályázat címe: Rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális
feltételének javítása a 2010. évi Veterán Atlétikai Európabajnokság megrendezéséhez szükséges Nyíregyházi Városi Stadion
infrastrukturális fejlesztésére
EU-támogatás: 125 millió Ft
Támogatás aránya: 50%

Homokbuckák helyén…
Azt mondják, ha a nyíregyházi stadion beszélni tudna,

lexum üzemeltetője – mondta Bartha László, a NYÍRSU-

napokig egyfolytában mesélné, mi is történt vele az el-

LI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-

múlt ötven évben. Merthogy emberöltőnyi kort ért meg,

je. S hogy mire is költik a pénzt? Felsorolni is nehéz lenne:

s közben épült, szépült, fejlődött, növekedett odáig,

rekortánpálya korszerűsítésére, öltözőkre, vizesblokkokra,

hogy ismét elérkezett arra a pontra, ahol a kor követel-

az új távolugróhelyre, lelátók átépítésére és a nézők leg-

ményei miatt már kijár egy nagyobb léptékű fejlesztés.

nagyobb örömére: székekre, hiszen a felújítás után éppen
4800 darab ülőhellyel lesz nagyobb lelátó.

A stadion történelme 1948-ban, pünkösd vasárnapján az
első kapavágással kezdődött. Gépek dübörögtek, emberek lapátoltak és elkészült az első labdarúgó-, atléti-

1958. július 27-én, az első „hivatalos” napon emberek
tömege indult a stadionba, hogy láthassa a kora délutáni avatóünnepséget: a fiatal sportolók, majd a fel-

kai, röplabda- és kézilabdapálya. Aztán az évek folyamán

nőttek felvonulását, s ahogyan akkoriban szokás volt,

elkészült az összes többi létesítmény, ami a sportot, a

akrobatikus jellegű tornabemutatókat. A fő esemény

sportolni vágyókat, szurkolókat kiszolgálta. Hivatalosan a

a helyi csapat és a Tatran Presow nemzetközi barát-

létesítményt 1958-ban adták át. Mindig történt valami fej-

ságos mérkőzése volt. Az eredmény? Arra már senki

lesztés, hiszen egyre szélesebb lett a sportágak köre, egy-

sem emlékszik… de az biztos, hogy belépők ára tíz fo-

re szélesebb lett a stadiont üzemeltető társaság profilja.

rint volt, és a megyéből külön autóbuszok szállították

Bajnokságok, rendezvények, sportiskola, sportkollégium
színesítették a palettát. Ezek időközben hol megszűntek,
hol meg átszerveződtek, de a profil maradt.
Most egy újabb jelentős lépéshez érkeztünk, hiszen a

be a 13 ezer nézőt. Azóta hírességek sokasága fordult
meg a stadionban: annak idején II. János Pál pápa helikoptere is ott landolt a stadion füves pályáján.
A naponta bejáró sportolók már hozzászoktak a változá-

2010-es Veterán Atlétikai Európai-bajnokság megren-

sokhoz, örömükre szolgál. A séta közben bámészkodó

dezéséhez szükség van egy teljes rekonstrukcióra, inf-

emberek pedig a kerítésen át kíváncsian figyelik a törté-

rastrukturális fejlesztésre, amelynek megvalósításához

néseket, bár Nyíregyházán nemigen akad olyan városlakó,

európai uniós forrásokból nyert támogatást a sportkomp-

aki ne tudna a 2010-es nagy horderejű versenyről.

Táncos lábon
Ki ne hallott volna a 4 For Dance táncformációról, az energiával teli, káprázatos tánctudással bíró 4 ifjú emberről, akik nem csupán a „Csillag
születik” vetélkedő adásaiban kápráztatták el a nagyérdeműt, hanem a
Világkupán is. A 2500 induló közül ugyanis ők bizonyultak a legeredményesebbnek a neves versenyen. A „parkett ördögei” az elmúlt időszakban bejárták az összes kontinenst, Japántól Angliáig emberek milliói lehettek szemtanúi a fiúk pörgős koreográfiáinak, amelyekben a múlt
század néptáncait a modern idők divatos testmozgásaival vegyítik.
20

A „terek városa”
Pályázat címe: A belvárosi terek integrált funkcióbôvítô fejlesztése
Nyíregyházán
Pályázó neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
EU-támogatás: 1 milliárd 843,6 millió Ft
Támogatás aránya: 74%

A nyíregyháziak úgy tartják: belvárosuk egybefüggő
parkok és terek láncolata. Van is benne igazság, hiszen a látogató egyik tágas térről a másikra érkezik,
dús lombú fák, terebélyes bokrok oldják fel a régi vá-

dor, a város címzetes főjegyzője. A beruházásokat – mint

rosrész patinás házai és az új lakóövezetek közötti

már annyiszor – most is sikeres európai uniós pályázatok

„feszültséget”.

segítségével hajtják végre. A Nyíregyháza belvárosában
tett séta közben a járókelők, látogatók szembesülnek is a

Vajon ezért is szerette a Nyírség fővárosát a 18. század-

változásokkal. Már csak azért is, mert vagy éppen burko-

ban azt újra benépesítő Károlyi Ferenc gróf vagy később

latot cserélnek a Zrínyi Ilona sétálóutcában vagy fasoro-

Krúdy Gyula? Biztosan. S azért is, mert ez a város igen

kat rendeznek át, átépítik a Hősök terét, a Mártírok terét,

gyorsan képes reagálni a változásokra, fejlődni, előrelép-

sőt a Luther teret is. Új homlokzatot kap a szép külle-

ni. A városban egyidejűleg több ponton zajlik fejlesztés.

mű Nyírvíz Palota, amely az egyik legrégebbi középülete

Talán az egyik leglátványosabb a belvárosi terekhez kap-

a városnak. Az emberek büszkék településük fejlődésé-

csolódó integrált beruházás, amely több lépcsőből áll és

re, szépülésére, így aztán könnyebben viselik az elterelő

több elemet tartalmaz. A projekt – a terek bővítése mellett

utakat, a felbontott tereket, a felállványozott épületeket.

– felújítások, homlokzati átépítések, közlekedésszervezé-

Fontos elem a polgármesteri hivatal új Ügyfélszolgála-

si feladatok elvégzését jelenti, és ezen túlmenően úgy-

ti Centrumának kialakítása, ami lehetővé teszi, hogy az

nevezett „soft” elemek is vannak benne. Utóbbiak kul-

ügyfelek ügyes-bajos dolgaikat egy épületen belül intéz-

turális és szabadidős tevékenységeket is tartalmaznak

zék el, s ne kelljen régi folyosók labirintusaiban bolyonga-

– ismertette a sokrétű fejlesztés lényegét Szemán Sán-

ni egy-egy irodát keresve.

A város írója:

Krúdy Gyula
„Ennek a városnak voltam az írója, mióta első regényemet, elbeszélésemet írni kezdtem. Az én olvasóim sohase kérdezték, hol születtem. Minden írásomból kitűnik,
hogy nyíregyházi vagyok, aki büszke származására” –
vallotta Krúdy Gyula, aki mintegy hatvan regényt, háromezer novellát, több száz ifjúsági elbeszélést, négy színművet és ezernél is több cikket, karcolatot hagyott az

hiszen a régi újságokból még mindig kerülnek elő újabb

utókorra. Életművének teljes kiadása még várat magára,

és újabb írások, novellák.

Nyíregyháza
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Nyírbátor

Pályázat címe: Hit és Egészség – Máriapócs és Nyírbátor
összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért

Panoptikum

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

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

ramban Nyírbátor és Máriapócs fogott össze, hogy a vá-

dul az idő, ám azokat a városlátogató-

ros vallástörténeti látnivalóit egy csokorba kötve nyújtson

kat, akik a történelmi múltat, a legendát

életre szóló élményt az idelátogatóknak – mondta Máté

keresik, az olykor barátságtalan idő sem
tántorítja el attól, hogy jókora sétát tegyenek a több

Antal, a pályázat koordinátora.
És hogy mi minden is történik itt? Lássuk csak: megújul a

mint 700 éves múlttal büszkélkedhető nyírségi kis-

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

városban. A mezővárosi rangot 1330-tól számítják,

tolikus templom, felújítják a várkastély belső termeit, to-

igaz, elveszítették egy időre, de 1973-ban újra városi

vábbá kialakítanak egy várostörténet sétányt, ahol a lá-

rangot kapott a település. A történelmi múlt pedig

togatók egy kellemes séta közben szerezhetnek sok-sok

kötelez.

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

Ennek megfelelően fejlesztések sora zajlik évről évre, s

újított fürdőben is. Sok minden megszépül tehát, ám az

olykor a városlakók csak kapkodják a fejüket a sok-sok

egyik legnagyobb attrakció mégis csak a panoptikum

változás láttán. Előfordul, hogy dohogva néznek szembe

lesz, amelynek szobáiban megjelennek a településhez

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

kötődő történelmi személyek és események. Láthatjuk

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

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

ilyen fejlesztésnek állunk a közepén a „Hit és egészség”

azt is, hogyan fogják perbe Bárthory Erzsébetet. S hogy

pályázati program eredményeképpen, amely tulajdon-

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

képpen a vallási turizmus fejlesztését szolgálja. A prog-

lendülő turizmust, növekvő gazdaságot.

A könnyezés csodája
A máriapócsi kegyhely kialakulásában jelentős szerepe volt a könnyezés csodájának, amely miatt a valamikori fatemplom helyén később bazilikát építettek. Az eredeti Mária-képet Pap István vándorfestő készítette, megrendelésre és
mindösszesen 6 forintért. A csoda 1696-ban kezdődött, amikor is a szentliturgia közben az egyik pócsi gazda megriadva látta, hogy az ikonosztáz istenszülő képén Mária szeméből könnyek folynak. Az emberek másnap tömegesen
vonultak a templomba és a templom elé a csoda tiszteletére. Az ismételt könnyezés 1715-ben volt, és a legutolsó 1905
decemberében. A képet Eleonóra császárné kérésére Bécsbe vitték, ma is ott áll a Stephansdom jobb oldali első oltárán. Az elvitt eredeti kép helyett egy kassai mester készített másolatot a pócsi templom bal oldali oltárára.
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Gávavencsellô
– második nekifutás

Pályázat címe: Gávavencsellô község szennyvízcsatornázása

hozta, hogy a szennyvíztelep 200 köbméteres kapacitása

(II. ütem) és szennyvíztisztító telep létesítése

beláthatóan kicsi, és különben is, egy generáció nőtt fel

Pályázó neve: Gávavencsellô Nagyközség Önkormányzata
EU-támogatás: 34,4 millió Ft

a bővítési ígéretek óta, csak arra biztatták, pályázzon. És
pályázott és pályázott, részint a csatornázás befejezésére,

Támogatás aránya: 85%

részint meg egy új és nagy tisztítóra, amelynek

hozott világ? Nyilván sokat. A félig üres pohár azért fé-

dos Balsa is beszállna. Balsa ugyanis csa-

lig tele van. Gávavencsellőn is van szennyvízcsatorna,

tornailag köszöni, száz százalékig jól van,

tisztító, ráadásul biológiai, csak hát a központi rész

de tisztítója nincs. Gávavencsellővel azon-

tisztes ellátottsága sajnos azt is jelenti, hogy a nagy-

ban 2010 szeptemberéig lehet egy közös,

községben vannak egyenlők és kevésbé azok.

olyan ráadásul, amely végre minden előírás-

Az utóbbiak közé tartoznak a csatornázatlan házak tu-

pán remény. A két település túl van a pályázat

nak megfelel. Lehet, de ez egyelőre még csulajdonosai, akiknek a telke ezért kevesebbet ér, és nem

első fordulóján, a tervek készek, a második

vigasz, hogy a rendesen becsövezett épületekben lakók

forduló hozhatja azt a pénzt, amiből a kivite-

egy része viszont 50 méteren belül élvezheti a szennyvíz-

lezés elindulhat. Pontosabban, annak 85 szá-

telep látványát. A település azonban a mostani viszonyla-

zalékát. Ami nem kevés, hiszen az összkölt-

gos kényelemért is nagyon megküzdött. A tisztítót 1978-

ség 929 millió forint. A hiányzó 15 százalékot

ban építették azzal, hogy majd ez lesz a további fejlesztés

az önkormányzatok teremtik elő. Nem telje-

alapja. Aztán eltelt húsz év, és Gávavencsellőt 70 száza-

sen egyedül persze. Annyi biztos, megéri be-

lékban csatornázták. Ám amikor az önkormányzat szóba

fejezni végre egy harmincegy éves történetet.

Igaz vagy hamis?
Egy átlagos háztartás energiaköltségének 70 százalékát az elektromos berendezések fogyasztják el.

Igaz

Hamis

A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon találhatóak.

Gávavencsellô

Mit ér egy félig civilizált, félig modernizált, félig rendbe

a költségeibe, persze arányosan, a szomszé-
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DIGITÁLIS TÖRIÓRÁK

a közelmúltról

A hazai középiskolai történelemoktatásban ma még meglehetősen csekély súllyal szerepel az 1945 utáni
korszak témaköre. Ezen hivatott segíteni egy most induló, 549 millió forint költségvetésű program, amely
bevezeti a közoktatásba a történelmi interjúk készítésének módszerét. Az „Audiovizuális emlékgyűjtés”
címet viselő program keretében így mintegy 200 középiskola diákjai készíthetnek legalább félezer történelmi
interjút az elmúlt évtizedek szemtanúival, hozzájárulva ezzel az 1945 utáni időszak történelemoktatásának
megújításához.
A program során a középiskolás diákok tanórán kívüli foglalkozások keretében, módszertanilag felkészített szaktanáraik felügyeletével felkutatják és megkeresik az elmúlt évtizedek történéseinek szemtanúit, és azok emlékeit
történeti interjúk formájában digitális videóként rögzítik és rendszerbe szervezik, majd pedig az internet adta lehetőségeket használva elérhetővé teszik más oktatási intézmények pedagógusai és diákjai számára is. A hagyományos
és új típusú történelmi dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig valóban képes
megszólítani a középiskolás korosztályt. A program eredményeként gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhat, kiteljesedhet és továbbfejlődhet a történelemtanítás pedagógiai módszertana, és létrejön egy olyan történeti adat- és
interjútár, amely lehetőséget ter
teremt
egyfelől
programban
nem vett pedagógusok számára is a módszertan
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á kutatók részére a közelmúltra vonatkozó elsődleges

forrásanyagok vizsgálatára.
A történelmi interjúkészítés m
módszeróds
ó
d zer
zer
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er-

tanára alapozva a programban részt vevő tanulók

közvetlenül találkozhatnak a köztünk
közt
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élő történelemmel, elsősorban olyan korszak em-

lékeivel, amelyek rendszerint csak
cs
csa
c
ssa
ak az
az

utolsó, érettségi előtti félév óráinak anyagát képezik.

Az ilyen típusú, a történelem közvetkö
köz
kö
özzvet
ve
e-

len megtapasztalását segítő programok az Európai

Unió számos országában sikeresen
ke
erres
re
essen
e
n

ffutnak, és komoly szerepük van abban, hogy a ﬁatal

korosztály érdeklődését sikerült
kerül
erü
e
er
rrü
ülltt

eredményesen felkelteni környezetük közelmúltjának

eseményei, illetve a politika
és
ka
a é
s

társadalomtörténet általános összefüggései iránt.
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Attrakcióóó!!!
A turisztikai fejlesztések gazdasági haszna egyértelmű: a beruházások munkahelyet teremtenek és megélhetést nyújtanak az olyan térségekben is, ahol más
bevételi forrás nem nagyon akad, az ide érkező vendégek költései pedig számottevő forgalmat jelentenek a helyi vállalkozásoknak és jelentős adóbevételhez juttatják magukat a
településeket is. A turisztikai fejlesztések társadalmi haszna legalább ennyire jelentős: egy
megújuló főtér, a javuló településkép nemcsak a turistáknak és az ide érkező befektetőknek fontos, de élhetőbbé teszi a települést az ott lakók számára is.
Nem véletlen tehát, hogy a turisztikai fejlesztések jelentős hangsúlyt kaptak mind a 2004–2006-

os Nemzeti

Fejlesztési Terv, mind pedig a 2007–2013-as Új Magyarország Fejlesztési Terv európai uniós forrásainak elosztásakor.
A 2004–2006-os időszakban országszerte 142 pályázat összesen 30,7 milliárd forint – nagyobbrészt európai uniós – pályázati támogatáson osztozhatott. Nem kevesebb, mint 12 történelmi városközpont, illetve világörökségi helyszín újulhatott
meg – többek között Balatonfüred történelmi városközpontja, a Pannonhalmi Főapátság környezete, illetve Pécs ókeresztény sírkamrái. Több mint 7 milliárd forint jutott nemzeti parkok és természetvédelmi területek, 580 millió pedig múzeumok
látogatóbarátabbá tételére, valamint 3,7 milliárd forint uniós támogatást fordíthattak a sikeres pályázók különböző kastélyok
és várak turisztikai célú fejlesztésére.
Számottevően nőtt a turisztikai ágazat részesedése az uniós fejlesztési forrásokból a 2007–2013-as időszakban, amikor
is a regionális operatív programok egyötödét, összesen mintegy 300 milliárd forintot fordíthatnak országszerte az idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztésekre. Ez tízszer több forrást jelent, mint amennyi a 2004–2006-os időszakban jutott az
ágazatnak! Ebből pályázati úton több mint 83 milliárd forint már 2007-ben és 2008-ban gazdára is talált. A turisztikai fejlesztések az előttünk álló időszakban is fókuszban maradnak: 2009-ben és 2010-ben turisztikai attrakciók fejlesztésére
39,4 milliárd, szálláshelyfejlesztésre pedig
pályázatok az Új Magyarország Fejlesztési
ési

15,9 m
milliárd forintos kerettel jelennek meg európai uniós
Terv regionális operatív programjaiban.
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Elôttünk a

LISSZABONI példa…

Hanem azért ezek a portugálok tudnak valamit! Nem

zó szerződés módosításáról szóló szerződést” 2007.

elég, hogy az EU „kormányának”, az Európai Bizott- december 13-án természetesen a portugál fővárosságnak a jelenlegi – és valószínűleg leendő – elnö- ban írták alá az uniós tagállamok állam- és kormányfői.
ke, José Manuel Barroso portugál, ennek az éppen

Persze ez nem olyan bonyolult, mint ahogyan elsőre

magyarországnyi méretű és népességű országnak a fő- hangzik: a Lisszaboni szerződés – elődjeihez, a Római,
városa többszörösen is fogalom az európai politikában.

a Maastrichti, az Amszterdami és a soha életbe nem lépett Nizzai szerződéshez hasonlóan – gyakorlatilag az

Az első ilyen fogalom az Európai Unió úgynevezett Lisz-

Európai Közösség működését szabályozó dokumen-

szaboni stratégiája. 2000. március 23-án és 24-én Lisz-

tum. A Lisszaboni szerződésben egészen egyszerűen

szabonban üléseztek Európa állam- és kormányfői – mi-

az immár 27 tagú Európai Unió működését próbálták

vel ekkor éppen Portugália tötötte be az EU soros elnöki

gördülékenyebbé és hatékonyabbá tenni a tagállamok.

tisztét –, akik ekkor fogadták el a Lisszaboni stratégia

És hosszas viták után a Lisszaboni szerződés decem-

című dokumentumot. Ez a reformprogram fő célként azt

berben életbe léphetett: november elején – utolsóként

tűzte ki, hogy Európa 2010-re a világ legdinamikusabban

– a cseh elnök is aláírta a dokumentumot. Érdekesség,

fejlődő tudásalapú gazdaságává váljon, amely képes a

hogy elsőként Magyarország fogadta el – vagy ahogy

fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahely és na-

mondják: ratiﬁkálta – a szerződést.

gyobb társadalmi kohézió megteremtésére. Időközben

Mi, magyarok pedig példát vehetünk a portugálokról: két

persze át kellett dolgozni a célokat és a határidőket,

elnökségi ciklus alatt beírták a nevüket az Európai Unió

mindenesetre Lisszabonra azóta is hivatkoznak szinte

nagy történelemkönyvébe – pestiesen szólva villantottak

valamennyi uniós fejlesztéspolitikai dokumentumban.

egy nagyot. Magyarország 2011 első felében lesz az EU

2007 második felében ismét a portugálokon volt a sor

soros elnöke, akkor pedig rendszeresen Budapesten

a soros elnökségben – és ismét volt egy nagy dobásuk.

ülnek majd össze a tagállamok szakminiszterei, meg

„Az Európai Unióról szóló szerződés és

persze összejönnek itt az állam- és kormányfők. Egy jól

az Európai Közösséget létreho-

időzített, nagy dobás kellene ahhoz, hogy Budapest neve is fogalommá válhasson az uniós szlengben.
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Az internet egyre inkább behálózza az életünket – ma már nemcsak híreket

Önkormányzati ügyintézés

az interneten

olvasunk a világhálón, de rádiót hallgatunk, tévét nézünk, vásárolunk és ott
intézzük a banki ügyeinket. Sőt: ma már a legtöbben az adóbevallásukat
is az interneten nyújtják be. Az internetes, úgynevezett e-szolgáltatások
terén az önkormányzatok még jelentős fejlesztések előtt állnak: a helyi okmányirodai és az önkormányzati hatósági ügyek kapcsán még nagyon sok
a fejlesztésre váró terület.
Az e-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése és széles körű elterjesztése
hazai és európai uniós jogszabályok által is előírt kötelezettség, ráadásul
elengedhetetlen feltétele a közigazgatás hatékonyabbá tételének. Az elektronizálás révén jelentős megtakarítások érhetők az önkormányzati munka
terén, ezért az e-közigazgatásra áldozott források megtérülnek a települési
költségvetésekben. Ezért született meg az az uniós támogatási konstrukció,
amelynek alapvető célja olyan, úgynevezett ASP-központok kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles körének elérhetővé teszik az e-közigazgatási
szolgáltatásokat. A fejlesztések eredményeként e központokon keresztül érhetik el széles körben az állampolgárok és a vállalkozások az elektronikus
önkormányzati szolgáltatásokat.
A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztését szolgáló program részeként a hét magyarországi régióban először
egy-egy önkormányzatot kiválasztanak, ahol létrejöhet maga a központ, olyan
informatikai alkalmazásokkal, mint például a szociális, az adóügyi, a gazdasági,
az iratkezelő és a gyámügyi informatikai rendszerek. Ezek révén mintegy 250
hatósági eljárás esetében lesz mód az egyablakos ügyintézésre. A települési
önkormányzatok várhatóan 2011-ben, magas unós támogatással csatlakozhatnak majd a régióban létrejövő központhoz.
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UNIÓS FORRÁS

Ferihegy fejleszt

ésére

Az Európai Bizottság nemrégiben közzétette azoknak a projekteknek a listáját,
amelyek elsőként részesülhetnek közösségi támogatásban az európai közlekedés
infrastruktúráinak fejlesztését szolgáló, 500 millió euró összértékű beruházáscsomag részeként. A transzeurópai
hálózatok fejlesztésének keretén belül a budapesti Ferihegyi repülőtér is részese a hatékonyabb infrastruktúra
kialakítását célzó terveknek.
Az 500 millió euró összértékű beruházásokat támogató csomag az Európai Bizottság
válságkezelésének egyik kulcseleme. A bejelentett ﬁnanszírozással az EU Ausztria,
Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország különböző projektjeinek megvalósításához járul hozzá.
A transzeurópai hálózatok fejlesztésének keretén belül a budapesti Ferihegyi repülőtér is részese a hatékonyabb infrastruktúra kialakítását célzó terveknek.
Az EU-támogatás a reptér átfogó felújítási programjához járul hozzá,
s az átalakítás révén schengeni és nem schengeni utasokat egyaránt
kiszolgáló egységek létesülnek, valamint várhatóan gördülékenyebben zajlik majd az utastranszfer – különösen a schengeni térségen
kívüli és belüli országok közötti légiközlekedés viszonylatában. Az átalakítási és bővítési beruházást mind a schengeni előírások, mind pedig a mostanra szükségessé vált terminálmodernizáció is indokolja.
Az átalakítás részeként egy új indulási szintet alakítanak ki, egy új,
reprezentatív terminálépületet építenek, és létrehoznak a tervek
szerint egy valamennyi irányítási feladatot ellátó reptéri ellenőrzőközpontot is. Az EU a teljes költség 10 százalékát, 7 millió 560 ezer
eurót – azaz mintegy 2 milliárd forintot – ad a már megkezdett munkálatokra, melyek várhatóan 2011 végéig befejeződnek.
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Kvíz megfejtések
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Játékszabály:
Minden sorban és oszlopban, minden külön jelölt 3x3-as
rácsban csak egyszer fordulhat elő minden egyjegyű pozitív szám.
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5. (23. oldal) Hamis
Mert egy háztartás teljes energiaköltségének 70 százaléka
fűtésre, 10 százaléka meleg
vízre, 8 százaléka hűtésre, 10
százaléka elektromos berendezések üzemeltetésére, 2
százaléka pedig világításra
megy el.
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4. (14. oldal) igaz
Az eurós bankóknak nincsenek nemzeti oldalaik, egységes kinézetűek az egész EU
területén.
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3. (11. oldal) igaz
Magyarország teljes jogú
schengeni taggá válásával a
magyar állampolgárok határellenőrzés nélkül, bármikor
és bárhol – tehát nemcsak a
korábbi kijelölt határátkelőhelyeken – átléphetik majd a
belső határokat, amennyiben
más schengeni országokba
utaznak be.
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2. (6. oldal) igaz
Magyarország külön kérte
ennek hazai árusítását, de ez
csak 2009-ig lehetséges.
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1. (4. oldal) Hamis
Mert a kenyeret és péksüteményt csak úgy szabad átadni a vásárlóknak, hogy a
csomagolóanyag az áru teljes
felületét fedi.
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Kos (III. 21.—IV. 20.)
Sok érdekes eseményt tartogat a december.
N
Nagyon
várod már az év végét, vagy a munkákk
lezárása vagy a bulizás miatt. Lesznek válaszok,
amelyekre kicsit várnod kell, és lehet, hogy bizonyoss ügyekben tétlenségre vagy kárhoztatva. Kitartás! Ez az
állapot nem tart örökké. Mindemellett nagyon jól működnek majd
baráti kapcsolataid, mert nagyon nyitott leszel.
Bika (IV. 21.—V. 20.)

DECEMBERI
E
E
HOROSZKÓP
R

Maximálisan uralni szoktad a tevékenységeddet, de még a gondolataidat is, most azonban
kifog rajtad az élet. Finoman szólva is azt
mondhatjuk, azt sem tudod, hol áll a fejed.
Hajlamos leszel ettől teljesen kikészülni, de nem éri meg. Hibáidat ki fogod tudni javítani, de a december számos ünnepi
örömöt tartogat, köztük egy meglepetést is.
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Ikrek (V. 21.—VI. 21.)
A hó eleje nem lesz könnyű és laza, összegyűlnek a tennivalók, azonban egy hír kellőképpenn
felpörget, és nagy energiát ad ahhoz, hogy
mindent, ami fontos, véghezvihess. Tanároddal
kapcsolatban megtudhatsz valami újat, talán segít egyengetni
karriered. Partnereddel vitasd meg, amit meg kell. A konfliktus
kerülése nem segít, a beszélgetés igen.
Rák (VI. 22.—VII. 22.)
KKönnyen esel abba a hibába, hogy kérés helyett
kö
követelsz. Csak a hangsúlyon változtass és minden a helyére kerül. Jó hír: lesz időd felkészülni a
karácsonyra. Végre elégedett leszel az ajándékokkal, az ételekkel, a terítékkel, a fával stb. Az csak hab a tortán, hogy
év végén lehet, hogy egy utazás során ismerkedsz meg valakivel, de
talán eleve párban indultok egy csodás szilveszteri kiruccanásra.
Oroszlán (VII. 23.—VIII. 23.)
Szükséged lesz arra, hogy mozogj. Tested arra
vá
vár, hogy foglalkozz vele is – étkezés, sport éss
nyújtás-lazítás. A sok-sok szellemi munka, ami
mögötted van, kellően elfáraszthatott. Bejöhet
egy kis nem várt pénz, aminek rögtön meg is lesz a helye – némi
önképzés amúgy is foglalkoztat. Az év vége felé már elengeded a
nehézségeket és fergeteges buli vár.

Mérleg (IX. 24.—X. 23.)
Rendkívüli módon kreatív ötleteid születnek az
év végi hetekben. Lehetsz akár munkanélküli,
amiket kitalálsz, akár a házban is lehet kamatoztatni vagy a lakásodon belül. A család hangulatát
pedig szinte Te határozod meg, így aztán rajtad áll, mennyire csap
magasra a jókedv, ha összejöttök. Szépérzéked adottság, élj vele!
Díszíts, ékesíts, tervezz bármit, szemet gyönyörködtető lesz.
Skorpió (X. 24.—XI. 22.)
S
Sajnos
nem mindenki örül az igazságnak, vagyis
so
sokan nem díjazzák az őszinteséget. Kénytelen
leszel magadban tartani a meglátásodat egy
bizonyos esettel vagy emberrel kapcsolatban.
Úgy érzed, mindenki ellened van, de ez nem igaz. Ha odafigyelsz,
össze fognak veled kacsintani. Az ünnepek tájékán fellángolnak a
szenvedélyek, ne tartsd vissza magad!
Nyilas (XI. 23.—XII. 21.)
Kitörő jókedvvel indít a december! Fantasztiku
kusan fel vagy pörögve, apró gondocskák nem
tudnak kihozni a sodrodból és nem bizonytalanítanak el. Pároddal kiegyensúlyozott kapcsolatbann vagy, így aztán ad egy nagyon biztos bázist az élethez.
Ha mégis egyedül, akkor sem lesz jellemző az elveszettség!
Tervezd meg az ünnepi hetet!
Bak (XII. 22.—I. 20.)
A hónap a másokról szól. Akinek tudsz, segíts.
So
Sok helyen jól fog jönni a nem várt önkéntes.
Munkában, magánéletben is szükség lesz a
jelenlétedre. Lehet, hogy egy nagy váltás előtt
z Ha nem minden úgy alakul, ahogy vártad, akkor se ijedj
is állsz.
meg! A lépést már meg kellett tenni és az irány csak jó lehet! A
szerelemben mélyülés és intimitás vár.
Vízöntő (I. 21.—II. 20.)
Valószínűleg szembetalálkozol decemberben
eegy olyan érzéssel, amivel pedig nem szívesen
nézel farkasszemet. Jobb, ha túlesel rajta, utána
minden sokkal könnyebb lesz. Szinte súlycsökst is érzel. A téli szünetben lesz időd végre magadra, a szeretkenést
teidre, úgyhogy már most szólhatsz nekik, hogy várod őket jó kis
vacsorákkal. Anyagilag kisebb fellendülés várható.

Szűz (VIII. 24.—IX. 23.)

Halak (II. 21.—III. 20.)

Nagyon kikívánkozik belőled egy olyan informáci
ció, ami viszont sokak számára értékes lehet.t
Vigyázz, kinek mit kötsz az orrára! Barátaiddal
jó kis beszélgetésekbe mélyedhettek el, talán
e is kerültök egymáshoz és többször szerveztek közös
közelebb
programokat. Párod most elfoglaltabb lehet a megszokottnál, de
nincs okod aggódni, csak érted tesz szinte mindent!

Nem vagy vezető alkat, és nagyon nehezedre esik
kö
követelni
valamit. Ha azonban a helyzet megkívánja, olykor muszáj. Kénytelen leszel odapirítani
egy-két kollégának a határidők betartása miatt
például. Úgy érzed, totálisan elfáradsz ebben, de
amint leteszed a munkát, felfrissülsz, és már egészen máshol jár az
eszed! Szilveszter tájékán izgalmas beszélgetésekben lesz részed!
Szálka Saci

Környezetvédelmi és természetvédelmi
fejlesztések uniós forrásból
Közös célunk, hogy Magyarország felszín alatti vizeinek terhelése csökkenjen,
korszerűvé váljon a keletkező hulladék megsemmisítése. Az Európai Unió támogatásával hazánkban is megvalósulnak olyan beruházások, melyekkel hozzájárulunk
az egészségesebb, tisztább környezethez.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv befektetés a jövőbe:
a következő években több száz környezetvédelmi fejlesztést valósítunk
meg országszerte.
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2007–2013
Több száz fejlesztést valósítunk meg országszerte. Az Ön települése előtt
is nyitottak környezetvédelmi pályázati lehetőségeink, további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat a (1) 238 6683-as telefonszámon.
A projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
és a Kohéziós Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.
www.kvvmﬁ.hu

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

