
Az Új Széchenyi Terv egyik alapkitűzése, hogy 
az évtized közepére az ország „K+F” ráfordítása 
elérje a hazai össztermék (GDP) 1,5 százalékát 
és az összesített innovációs mutató alapján mért 
innovációs teljesítmény pedig az EU-átlagot. A 
program a korábban megfogalmazott innováci-
ós stratégiákhoz képest nem törekszik új kon-
cepciókra, hanem inkább azok megvalósulásá-
ra fókuszál.

Ezen témakörben jelenleg 5 pályázati ki-
írás érhető el. A budapesti és pest megyei fel-
sőfokú oktatási intézmények részére 2,8 milli-
árd forint keret áll rendelkezésre kutatási pro-
jektek és kutatási szolgáltatások támogatására a 
Közép–magyarországi régióban. A kiírás célja 
a felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-
fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresz-

tül. Az egész ország területéről beadható a ha-
sonló keretösszeggel rendelkező pályázat ter-
mészettudományi, műszaki és informatikai fej-
lesztésekre.

Vállalatotok esetén önállóan vagy együttmű-
ködés keretén belül lehet pályázni. Az első eset-
ben erősen érzékelhető a pályázatok lecsengése a 
Közép-Magyarországi Régióban, hiszen míg itt 
csak 1 milliárd, addig a többi régióra 27 milli-
árd forint áll rendelkezésre 2013-ig. A pályázat 
célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazá-
sának bevezetése a termelés folyamataiba, az el-
ért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pá-
lyázhatnak a mikro- kis- és középvállalkozások 
eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsola-
tos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának 
támogatására. Minimum 5, maximum 25 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás kapható, 
de akár 65 százalékos támogatással! A nagyvál-
lalatok által is elérhető kiíráson a támogatás mér-
téke már lecsökken max. 45%-ra, de az elnyerhe-
tő támogatás akár 500 millió forint is lehet.

A Vállalkozás-fejlesztési Programnál bemu-
tatott vállalati együttműködési pályázatok kie-
gészültek egy már akkreditált klaszterekre vo-
natkozó kiírással, ahol a régóta együttműködő 
vállalatok csoportja pályázhat komplex techno-
lógiai innovációval egy 12 milliárd forintos ke-
retre. Pályázatonként az elnyerhető támogatás 
maximális mértéke itt az összes elszámolható 
költség 55%-a is lehet.
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Európa legkorszerűbb újrafutózó 

üzemét hozta létre az 5-let Kft.

Dr. Horváth Viktor ügyvezető 
Forrás-Trend Kft., 

Dunakeszi,  
Barátság u. 4/a 

http://www.forrastrend.hu
A Forrás-Trend Kft. A Magyar Projektfejlesztő 

és Pályázatkezelő Konzorcium tagja. 
http://eumappak.hu
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Magyar bajnok: 
Molnár Gergely, 

Rády Zoltán

A gödi alapfokú oktatási 
intézmény 2008-ban ünne-
pelte fennállásának 100. év-
fordulóját. Az elismert író, 
Németh László nevét 1979 
óta viseli az iskola, amely a 
mai napig jó kapcsolatot ápol 
a családtagokkal. A család 
2005-ben Németh László-dí-
jat alapított azon tanulók ju-
talmazására, akik a 8. évfo-
lyamon is kiemelkedően tel-
jesítik a követelményeket. A 
tehetséges tanulókon kívül a 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek oktatását, társadalmunk-
ba történő beilleszkedését se-
gíti az 1991-ben létre hozott 
Németh László Általános Is-
kola Gyermekekért Alapít-
vány. Az intézmény hazánk-
ban az elsők között vállal-
ta fel az alapfokú művészet-
oktatási feladatokat. Jelenleg 
3 művészeti ág (zene-, tánc- 
és képzőművészet) legkülön-
félébb tanszakain képezhetik 
a gyermekek magukat. Mára 
már több országos eredmény-
nyel büszkélkedhetnek tanít-
ványaik. 

„Tanulóink kiemelkedő 
eredményt érnek el a kü-
lönböző szaktárgyi, sport és 

művészeti versenyeken. Ta-
valy az iskola két tanulója 
megkapta a „Köztársaság ki-
váló sportolója és jó tanulója 
elismerést”. Az OKÉV méré-
sek során pedig a tanulók év-
ről évre az országos szint fe-
lett teljesítenek.” – tájékoz-
tatott joggal büszkén Lukács 
Istvánné, az intézmény veze-
tője. 

Rendezvényeiket egyre 
gyakrabban az iskola fala-
in kívülre is kiterjesztik. Ré-
giós, országos versenyeket 
szerveznek. Idén április 20-
án tartják meg a II. Pest Me-
gyei Rézfúvós Versenyt in-
tézményükben. 

A pedagógusok munkájuk-
ban nagy hangsúlyt helyez-
nek a hagyományok ápolásá-
ra, a múlt és a jelen értékei-
nek megőrzésére, valamint 
a Németh László szellemi-
ségéhez hű nevelésre, okta-
tásra. 2009-ben méltó emlé-
ket állítottak névadójuk tisz-
teletére az iskola főbejáratá-
nál elhelyezett emlékkővel. 
A tantestület tagjai mindeze-
ken túl folyamatosan kép-
zik magukat, nagy figyel-
met fordítanak az új mód-

szerek megismerésére. Így 
szívesen alkalmazzák a tan-
órákon a kooperatív mód-
szereket, az egyéni, páros, 
csoportos munkaformákat. 
A csoportbontott órákon az 
IKT-technológia használatá-
ra nyílik lehetőségük. Digi-
tális taneszközöket rendsze-
resen használnak, PowerPo-
int bemutatókat és beszámo-
lókat a diákok is gyakran ké-
szítenek.

Az intézményben néhány 
projekt-, témahét szervezése 
már hagyománnyá vált. Ezek 
a programok hozzák igazán 
közel a tanulókat a hétköz-
napi élethez, azok problémá-
ihoz. Nagy sikere van a di-
ákok körében a rendhagyó 
szaktárgyi óráknak is, ami-
kor lehetőségük nyílik köz-
vetlenül szakembereket kér-
dezni az adott témával kap-
csolatban. Az intézmény-
ben végzett minőségi oktatás 
egyik kiemelt területe a kom-
petencia alapú oktatás. Célja-
ik eléréséhez kiváló lehetősé-
get teremtenek a széles mód-
szertani ismereteik.

 
Séra Andrea

Referencia intézmény lehet a gödi  
Németh László Általános Iskola és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A Közép-magyarországi régióban, Pest megyében több intézmény kérte a 2010/2011-es tan-
évben referencia intézménnyé történő minősítését. A régiónkban működő gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljárásá-
ban a követelményeknek az idei tanévben sikeresen megfelelt.

Külső hőszigetelési rendszer megrendelésre kedvező áron,  
60.000 Ft feletti megrendelés esetén helyszínre szállítva.

áraink az áFa-t tartalmazzák.

Érdeklődjön kereskedÉsünkben!

ÉPÍTŐANYAG– ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig, 

Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu 
web: www.godiambitus.hu

Ursa üveggyapot dF42-es 

10 cm-es  390 Ft/m•	 2

5   cm-es  195 Ft/m•	 2

rockwool kőzetgyapot

10 cm-es  800 Ft/m•	 2

5   cm-es  400 Ft/m•	 2

FenyőFürÉszárU

6 m-ig  56.000 Ft/m•	 3 

3 m•	 3 feletti  
vásárlásnál  54.000 Ft/m3

Február 26-27-én a SYMA 
csarnokban rendezték meg 
az ifjúsági és junior Orszá-
gos bajnokságot. Rády Zoltán 
mintaversenyzéssel 400 mé-
teres síkfutásban Országos 
Bajnok 50.19 idővel. 

Zoli jól helyettesítette tár-
sát 60 méteres gátfutásban, 
ott a második helyet hozta el 
8.35 idővel. Indult 200 méte-
ren is, ahol 23.25 idővel ne-
gyedik lett. 

A kétnapos versenyen az 
utolsó versenyszámban a 
4x200 méteres váltófutás-
ban a fiú csapat tartalékosan 
is második helyen futott be 
1.34.44 idővel. A csapat tag-
jai: Rády Zoltán, Baráti Dá-
niel, Bundy Gergely, Molnár 
Attila. 

Rády Zoltán nagymamá-
ja Vörös Mária fénykorában 
négyszer a magyar váloga-
tottban, háromszor ifjúsági-
ban szerepelt, és 400 méte-
ren sokáig országos ifjúsá-
gi csúcsot tartott. Az unoka 
örökölte a jó atlétikai adott-
ságokat. Gratulálunk és to-
vábbi sok sikert kívánunk 
Maracskó Pál edzőnek és ta-
nítványainak!

Solymosi László

(Folytatás a 4. oldalról)

• Vác és rétság vonzáskörzetében keresek családi házat, 
lakást, telket. tel.: +36-30-274-1790

Apróhirdetés

A megújuló energi-
ák használatában út-
törő 5-let Kft. 1996-
ban jött létre és elkö-
telezett a környeze-
ti terhelés csökkentése 
mellett. A cég mára el-

mondhatja magáról, hogy Magyarország legna-
gyobb geotermikus energiát használó lakópark-
ját tervezte és építette fel székhelyén, Dunakeszin 
és hogy Közép-Európában is egyedülálló techno-
lógiával rendelkezik a geotermikus szondarend-
szerek telepítéséhez. A tavalyi telephely fejlesztési 
pályázatra beadott projektjével tovább bővítette a 
környezettudatos szemléleten alapuló és a fenn-
tartható fejlődést elismerésre méltóan megvaló-
sító projektjeit egy pédamutató újrafutózó üzem 
létrehozásával.

Mára a vezető nemzetközi gumiabroncs ké-
szítők olyan eljárásokat dolgoztak aki, amelyek-
kel az újrafutózott abroncs minősége vetekszik 
az újéval, ám lényegesen olcsóbb. Ez a techno-
lógia lényegében környezetszennyező alapanya-
got hasznosít újra és jelentős fosszilis energia-
hordozó mennyiség is megtakarítható vele, hi-
szen amíg egy új gumiabroncs létrehozásához 83 
liter, addig egy újrafutózotthoz csak 26 liter kő-
olajra (ill. azzal egyenértékű energiára) van szük-
ség és lényegesen csökken az illegális szemétle-
rakókba vándorló, környezetszennyező gumiab-
roncsok száma is. 

Az 5-let Kft. által kidolgozott és megvalósított 
projekt lényege egy olyan technológiai fejlesztés, 
ahol az üzemeltetés energiaszükséglete a lehető 
legnagyobb mértékben megújuló energiaforrá sok 
használatából áll elő, a hulladékhővel pedig egy 
szomszédos bio-gazdaságot látnak el hővel. A pro-
jekt hatására új munkahelyek jönnek létre és gaz-
daságélénkítő hatást vált ki a környezetében. 

A cégnek az Új Széchenyi Terv keretén belül 
beadott újabb, 124 millió forintos pályázata fog-

ja biztosítani, hogy a legkorszerűbb techniká-
val, biztonságos és olcsó újrafutózott abroncso-
kat gyártsanak.

A megítélt összeg nagysága: 97 100 748,-Ft•	
A csarnok felújítás összes költsége:  •	
194 201 497,-Ft
Helyszín: Mezőszilas, Fejér megye,  •	
Közép-Dunántúli Régió
Projekt gazda: 5-let Kft. Projekt címe: •	
„Az 5-let Kft. telephelyének modernizációja 
és bővítése”
Internetes honlap: http://5-let.hu•	
Pályázati kódszám:  •	
KDOP-1.1.1/C-10-2010-0003
Közreműködő Szervezet:  •	
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési  
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Pályázatíró: Forrás-Trend Kft.•	

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg.

Az 5let és Forrás-Trend Kft. ügyvezetői az idei lehetőségeket  
beszélik át az uniós támogatással felújított csarnokban.

Új Széchenyi Terv – új lehetőségek: 3. Tudomány-Innováció Program

Innováció útján  
dinamizálni a gazdaságot!


