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Komposztláda
a környezet
védelméért
Európai uniós segítséggel 600
komposztládát osztanak ki a
gyöngyösi kistérség 9 települé-
sén. Szücsiben és Nagyrédén
már átvehették a ládákat, a kö-
vetkezõ napokban Atkár,
Gyöngyöshalász, Vámosgyörk,
Adács, Karácsond, Ludas és
Nagyfüged részesül a támoga-
tásból. A program lényegét
Hargitai Ágnesprojektkoordi-
nátor ismertette.

– Mi alapján választották ki
a településeket?

––  Elõzetes felmérés alapján
tájékozódtunk arról, hogy
mely községekben nincs még
szelektív hulladékgyûjtés,
hogy hol nincs még megfele-
lõ lehetõség a szelektív hulla-
dék tárolására. Így jutottunk
el abba a kilenc helységbe,
ahol a fából készült komposz-
tálóládákat kiosztjuk – tájé-
koztatott Hargitai Ágnes a
nagyrédei átadón.

– Hogyan és kik használ-
hatják a ládákat?

––  Önkéntesek jelentkezhet-
tek a programba, õk vállalták,
hogy öt éven keresztül adato-
kat is gyûjtenek a házi kom-
posztálásról, amit otthon vé-
geznek. Õket szúrópróbasze-
rûen ellenõrizni is fogjuk,
hogy mindent rendben csinál-
nak-e. A pontos munkához tá-
jékoztató füzeteket is adtunk
és elõadásokat is tartunk.

– Mi ennek a programnak a
legfõbb célja?

––  Szeretnénk, ha minél töb-
ben megismernék a komposz-
tálást, hogy csökkenjen a
zöld- és a kommunális hulla-
dék mennyisége. A világ-
szemlélet-váltással eljutha-
tunk oda is, hogy minél töb-
ben szelektíven gyûjtsék a
hulladékot. ■ J. M. 

EGYPERCES INTERJÚKözművé kell tenni az internetet
DR. NYITRAI ZSOLT Rendet kell teremteni az állami vagyongazdálkodásban
Dr. Nyitrai Zsolt szemé-
lyében Heves megyei po-
litikus is szerepet kapott
az új kormányban: az eg-
ri fiatalembert a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
infokommunikációs ál-
lamtitkárává nevezte ki
az államfõ.

Kühne Gábor

– Államtitkár úr! Ön a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) infokommunikációs
ügyekért felelõs politikai ál-
lamtitkáraként került az Or-
bán-kabinetbe. Az már a kor-
mányalakítást követõen lát-
szott, hogy igencsak szerteága-
zó feladatkört bíztak Önre, ám
elõbb talán az NFM-nek a tel-
jesen átalakított kormányzati
struktúrában betöltött szere-
pét kellene megvilágítania.

– A Fellegi Tamás vezette tár-
ca azért jött létre, hogy végre
rendet és kiszámíthatóságot le-
hessen teremteni az állami va-
gyongazdálkodás területén. A
minisztérium portfóliójába tar-
tozik ugyanis minden, az állam
vagyongazdálkodásával, infrast-
ruktúrájával kapcsolatos kér-
dés, így a forráselosztás – ide-
értve az európai uniós pénzeket
–, a közlekedés, az energiapo-
litika, valamint az infokom-
munikáció is.

– Ezen belül mi lesz az Ön fel-
adata?

– Hozzám tartozik a teljes kor-
mányzati informatikai infrast-
ruktúra-fejlesztés és -üzemel-
tetés – ide értve egye-
bek mellett például a
kormányzati gerinc-
hálózatot –, az elekt-
ronikus hírközlés fel-
ügyelete, a spekt-
rum- és frekvencia-
gazdálkodás, az audi-
ovizuális média sza-
bályozása, így a digi-
tális átállás levezény-
lése, a postaügyi szabályozás, va-
lamint számos kormányzati hát-
térintézmény felügyelete. Eddig
ezek a feladatkörök több minisz-
térium között oszlottak meg, no-
ha egymáshoz szorosan kötõdõ,
összefüggõ területekrõl van szó.
Ekképp szabályozásuk, mûköd-
tetésük is egy kézben lehet a leg-
hatékonyabb, ugyanakkor a fele-

lõsség kérdését is egyértelmûvé
tettük. Mindezen túl nagyon
nagy lehetõséget is rejt ez a terü-
let, hiszen a magyar társadalom
megérett a különbözõ infokom-
munikációs eszközök használa-
tára: elég csak arra gondolni,
hogy mobiltelefonnal vagy szá-
mítógéppel már szinte mindenki
rendelkezik. Ezek az eszközök
pedig végsõ soron az életünket te-
szik könnyebbé, egyszerûbbé,

munkánkat hatékonyabbá, mi-
közben nem mellesleg környezet-
barát technológiákról van szó.

– Milyen konkrét teendõk vár-
nak Önre?

– Az átadás-átvétel után, a tisz-
tánlátás érdekében, alapos átvi-
lágítás következik, és csak ezt kö-
vetõen lehet letenni az asztalra

egy kiszámítható infokommu-
nikációs stratégiát. A legfonto-
sabb feladatok ezzel együtt jól
láthatók. Fejleszteni kell a széles
sávú hálózatokat, hogy a polgá-
rokhoz akár médiaminõségben
juthasson el az internet. Ma Ma-
gyarországon ugyanis több mint
négymillióan nem férnek hozzá
a világháló nyújtotta lehetõsé-
gekhez. Meggyõzõdésem, hogy
az internetnek is közmûvé kell
válnia, miként annak idején a
víz, a villany, a gáz vagy a csator-
na is azzá lett. Ugyanakkor fon-
tos a tartalom is, azaz az internet
segítségével elérhetõvé kell ten-
ni a távoktatást és a távmunkát.
De mindezek mellett újra meg
kell teremteni, vissza kell állíta-
ni a digitális közbizalmat is: elég
a leálló, elérhetetlen ügyfélka-
puk okozta bonyodalmakra gon-
dolni. Szintén a legfontosabb fel-
adataink között van a magyar in-
formatikai tudás, a „magyar lele-
mény” támogatása Neumann Já-
nos országában, illetve a hatá-
ron túl is. Azaz: támogatnunk
kell a magyar termékek fejlesz-
tését és exportját. Végül, de nem
utolsósorban pedig a kor üzene-
te, hogy a hangátvitel költségei

csökkenjenek, és reális szintre
szoruljanak a mobil-internetes
adatforgalom díjai. Mindezek
mellett személy szerint kiemel-
ten fontosnak tartom az e-de-
mokrácia intézményének erõsí-
tését is, hogy világhálón is foly-
tasson párbeszédet a kormány a
polgárokkal.

– A Fidesz kampányában
hangsúlyos szerepet kapott a
Posta, pontosabban a kispos-
ták újranyitásának kérdése.
E téren mire lehet számítani?

– A Magyar Posta nemzeti ér-
ték, az ország egyik legnagyobb
vállalata, egyben legnagyobb
foglalkoztatója több mint 35 ezer
alkalmazottal, és ekképp is kell
hozzá közelíteni. Természetesen
felül kell vizsgálni a megszünte-
tett kisposták esetleges újranyi-
tásának lehetõségét, de a Posta
ésszerû mûködtetésének felté-
teleit is át kell tekinteni. Elég
ugyanis csak arra gondolni,
hogy a minisztériumok és az ál-
lami hivatalok között ma még
külsõs cégek viszik az iratokat.

– Ön eddig a Fidesz apparátu-
sában dolgozott. Mennyiben
igényel az új feladat másabb
típusú munkát?

– Valóban, 2006-tól a Fidesz
operatív igazgatója voltam. Na-
gyon fontos tapasztalás volt ez
az idõszak, amit Magyarorszá-
gon meg lehetett tanulni a párt-
és a kampányszervezésrõl, azt
megtanultam. Most ki akarom
próbálni magam a szakmai-kor-
mányzati területen is. Az elmúlt
négy évben ugyanakkor a Fidesz
informatikai és telekommuniká-
ciós munkacsoportját is vezet-
tem, készültem erre a feladatra.

Dr. Nyitrai Zsolt Pintér Sándor belügyminiszter és Stumpf István, az elsõ Orbán-kormány kancelláriaminisztere társaságában
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2002–
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,,A magyar társadalom
megérett a különbözõ
infokommunikációs
eszközök használatára. Hargitai

Ágnes:
Ismerjék meg
minél többen
a komposz-
tálást
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Civilek ötlete és
kezdeményezése
az első játszótér
Egy helybéli házaspár önzetlen
felajánlása és a Baba-mama klub
ötlete indította el azt a civil ösz-
szefogást, amelynek eredménye
egy játszótér lett Gyöngyös-
tarjánban. A közterületen, ahol a
kicsik a szabadidejüket eltölthe-
tik, az Európai Unió elvárásai-
nak is megfelelõ játékokból fel-
épített területet alakítottak ki,
ahol biztonságos körülmények
között, fából készült játékokkal
szórakozhatnak a gyerekek.

A lakossági felajánlásokat és
adományokat az önkormányzat
is kiegészítette, így készült el
két és fél millió forintból a tele-
pülés elsõ játszótere, aminek
mintegy négyszáz gyermek
örülhet. ■

Nagyon sokat javult az idei egri borok minősége
SZÉPASSZONY-VÖLGY Negyedszerre bizonyíthattak a versenyen az ebben a városrészben termelõk

Tizenkét völgybéli termelõ –
mindannyian minõsített pince
tulajdonosai – összesen 51 bort
nevezett a Szépasszony-völgyi
Vendégvárók Egyesülete által
szervezett IV. Szépasszony-völ-
gyi borversenyre.

A mintákból 15 volt fehér, 25
vörös, hat rosé, öt pedig borkü-
lönlegesség. Kiváló borok kerül-
tek az ítészek elé – hangsúlyoz-
ták a szervezõk. Ezt mutatja az
is, hogy összesen 15 arany- és 7
ezüstérem született, emellett tíz
különdíjat is kiosztott a zsûri. A
legmagasabb pontszámot Ju-
hász Péter 2006-os Egri Merlot-
ja kapta, a legeredményesebb
pincészetnek a Sike Tamásé bi-
zonyult.

– Amikor elõször megszervez-
tük ezt a versenyt, az volt a cé-
lunk, hogy a szépasszony-völgyi
pincegazdákat mi-
nél jobb bor készí-
tésére ösztönöz-
zük, illetve ezáltal
a fogyasztók meg-
ítélése is kedvezõbb irányba vál-
tozzon – mondta el a pénteki ver-
seny után Sike Tamás, az egye-
sület alelnöke. – A tendencia azt
mutatja, hogy jó irányba hala-
dunk, az idei megméretés azon-
ban minden várakozást felül-
múlt, igaz, az elmúlt évjáratok is
kiváló alapanyagot szolgáltattak
a borokhoz – tette hozzá.

Tarsoly József egri hegybíró
szerint is minden eddiginél jobb

volt a minták minõsége, különö-
sen a vörösborok mezõnye bizo-
nyult erõsnek. A két szakmai

zsûri egyikének
elnöke kiemelte:
borhibára szinte
nem is volt példa,
ami azt is jelenti,

hogy óriási fejlõdésen ment ke-
resztül a völgy. – Csak így to-
vább! – biztatta ekképp a terme-
lõket a hegybíró.

A versenyt követõen az ünne-
pélyes díjátadóra szombaton dél-
után került sor a Szépaszszony-
völgyben, ahol a ceremóniát ze-
nés mûsor is követte az Agria
Swing Band jóvoltából, majd a
díjnyertes borokból tartottak be-
mutatót a szervezõk. ■
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■ A tendencia azt
mutatja, hogy jó
irányba haladunk.

A zsûritagok elégedettek voltak a benevezett mintákkal 


