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Kiemelt 
ellenőrzések
júniusig 
a Bükkben
A látogatók mozgását kiemelten
ellenõrzik a következó hónapok-
ban az egyes fokozottan védett
területeken a Bükki Nemzeti
Parkban. A Peskõ, Háromkõ,
Tarkõ, illetve a dédesi Kisvár-
szikla fokozottan védett terüle-
tein a szabályok betartását a ter-
mészetvédelmi õrszolgálat júni-
us végéig kiemelten figyeli.

A Bükki Nemzeti Park Igazga-
tósága felhívja a figyelmet: a fo-
kozottan védett természetvédel-
mi értékek megóvása érdekében
a természet védelmérõl szóló tör-
vényben elõírtakat több helyszí-
nen is vizsgálják.

A Peskõ fokozottan védett te-
rületen a K-jelzésû turistaút
Peskõ-szikla fölött vezetõ szaka-
száról letérni, ott megállni, huza-
mosabb ideig tartózkodni tilos. A
Háromkõ fokozottan védett terü-
leten a Három-kõre fölvezetõ jel-
zett turistaútról letérni, a
Háromkõ sziklagyepén tartóz-
kodni tilos. 

A Tarkõ fokozottan védett terü-
leten a Tarkõ kilátópontja a Kes-
keny-rét (Háromkõ), valamint az
Õserdõ irányából jelzett turista-
úton megközelíthetõ. A jelzett tu-
ristaútról letérni tilos. Az Õserdõ
felõl érkezõk a sziklaperemhez
vezetõ kitaposott, „rövidítõ” nyo-
mot nem használhatják, azt a
helyszínen szalagozással lezár-
ják. A Tarkõre fölérve a kijelölt
területen belül lehet tartózkodni.
A dédesi Kisvár-szikla fokozot-
tan védett területén a szikla mel-
lett elhaladó S és KL jelzésekrõl
letérni tilos. ■

LMP: megnyílt
a párt első
megyei irodája
Új megyei irodát avatott az LMP
Egerben. A megnyitón Schiffer
András, a párt parlamenti frak-
ciójának vezetõje is részt vett. A
párt elsõ Heves megyei irodájá-
ról Komlósi Csaba elmondta:
piaci alapon bérlik az épületet,
nem kívánták igénybe venni a
szerintük alkotmányellenes ön-
kormányzati támogatást. Hoz-
zátette: szeretnének életet is
vinni az új helyiségekbe, ahová
elõadásokat, találkozókat és kü-
lönbözõ programokat szervez-
nek a jövõben. ■

Szép tájak:
kaptárkövek
akácmentesítése
Idén az egri Kaptárkõ Természet-
védelmi és Kulturális Egyesület
képviseli hazánkat az Európa Ta-
nács Táj Díja 2011. évi pályáza-
tán. Az egyesület fõ célja a kap-
tárkövek bemutatása és védelme.
Az összetett és sokszínû munká-
jukat bemutató kiállítás elõször a
Budai Várban volt megtekinthe-
tõ, ezen a hétvégén pedig még az
Agria Park Vásártermében lát-
ható. A tárlatot Duska József, a
Bükki Nemzeti Park Igazgatója,
dr. Kiss Gábor, a Vidékfejleszté-
si Minisztérium Nemzeti Parki
és Tájvédelmi Fõosztályának táj-
védelmi és ökoturisztikai refe-
rense, valamint Klein Gábor, a
Kaptárkõ Egyesület társelnöke
nyitotta meg. ■

Több tűzesethez vonultak
a hatvani lánglovagok
Nem volt könnyû évük a hatva-
ni lánglovagoknak. A város hi-
vatásos tûzoltósága négy me-
gyében összesen 28 települést
– köztük négy várost – magá-
ban foglaló mûködési területen
látja el feladatát. Dr. Zólyomi
Géza tû. alezredes, az egység pa-
rancsnoka elmondta: tavaly a
tûz- és káresetekhez történt vo-
nulások száma 665 volt, ami je-
lentõs növekedés az elõzõ évi
537-hez képest. Annak ellenére
kiválóan teljesítettek, hogy a ta-
pasztaltabb tagok egészségügyi
problémákból adódó idõ elõtti
nyugdíjba vonulása, az „elfiata-
lodás”, a gépjármûvezetõknél
tapasztalható hiány és a hosz-
szabb idõtartamú vezénylések

komoly nehézségek elé állítot-
ták az állományt.  

A parancsnok szerint az árvi-
zes idõszakban elrendelt 24–24
órás szolgálat megvalósítása je-
lentõs szervezési feladatokkal
járt. A védekezésre átirányítot-
tak és a helyben maradók is fe-
szített tempóban végezték mun-
kájukat, helytállásuk példaérté-
kû volt. A parancsnokság mun-
katársai mindezeken túl tavaly
részt vettek többek között az
eger–szõllõskei bázison megtar-
tott pszichológiai gyakorlaton, a
Regionális Mûszaki Mentõbázis
továbbképzéseken, tûz-szimulá-
ciós konténergyakorlaton, lép-
csõfutó versenyeken, rendezvé-
nyek lebonyolításában. ■

Hazánk uniós elnöksége
alatt dr. Nyitrai Zsolt, a
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium infokommuni-
kációs államtitkára tölti
be az uniós Távközlési
Miniszterek Tanácsának
elnöki tisztét.

Kühne Gábor

– Államtitkár úr! Milyen fel-
adatokkal vette át a tanács el-
nöki tisztét, illetve milyen
konkrét eredményeket vár Ön
a saját szakterületén a ma-
gyar elnökségtõl?

– Ott kezdeném, hogy a Táv-
közlési Miniszterek Tanácsának
elnöki tisztét egy tavalyi kor-
mánydöntés nyomán tölthetem
be, s egy igen komoly felkészü-
lési idõszak elõzte meg a „hiva-
talba lépésemet”. Többek között
az elnöki tisztet elõttem ellátó
belga kollégával, illetve más uni-
ós tagállamok szakminiszteré-
vel is egyeztetéseket folytattunk
a teendõkrõl. A magyar elnök-
ség alatt alapvetõen két fontos
ügyben, két törvényhozási dosz-
sziéban szeretnénk elõrébb jut-
ni ezen a területen. Ez az új uni-
ós frekvenciastratégia és az Eu-
rópai Hálózat- és Információbiz-
tonsági Ügynökség jövõje. Az
elõbbi teremti meg a lehetõségét
annak, hogy a széles sávú, veze-
ték nélküli internet oda is eljus-
son, ahol ma még nincs. Az
infokommunikáció ma már az
egész életünket átszövi, megha-
tározza, jelentõségét az is mutat-
ja, hogy ma Magyarországon a
tízmillió lakosra 12 millió mobil-
telefon-elõfizetés jut. Az is be-
szédes adat, hogy az egyik kö-
zösségi hálón, a Facebookon vi-
lágszerte 500 millióan vannak
rajta, ezzel – ha úgy tetszik – Kí-
na és India után a harmadik leg-
nagyobb „ország” lett. Az Egye-
sült Államok elnöke, Barack
Obama is a közelmúltban ismer-
tette az USA e területet érintõ
stratégiáját, és az EU sem ma-
radhat le a versenytársak mö-
gött. Annál is inkább, mert ezál-
tal javulhat a versenyképessé-
günk, hozzájárul a munkahely-
teremtéshez és fejleszti a kreatív
iparágakat. A másik fontos cél, a
már létezõ ügynökség mandátu-
mának hosszú távú rendezése is
szorosan kapcsolódik mindeh-
hez. Emlékezetes: 2007-ben egy

túlterheléses támadás érte a ma-
gas szinten elektronizált Észtor-
szágot, aminek következtében
napokra összeomlott az állam-
és közigazgatás. Ez megmutat-
ta, mennyire védtelenek is va-
gyunk ezen a területen. Optimis-
ta vagyok, meggyõzõdésem,
hogy mindkét területen sikerül
eredményeket elérnünk.

– Egyes vélemények szerint
ugyanakkor a német–francia
tengely felülírja a magyar el-
nökséget. Nem tart attól, hogy
a jelentõsebb döntésekbõl ki-
zárnak bennünket?

– Tény, nagyon kemény
lobbiérdekekkel kell szembe-
néznünk, hiszen ezek az álla-
mok jóval nagyob-
bak, erõsebbek,
több képviselõvel
vannak jelen,
mint mi. És nem-
csak a németekrõl
vagy a franciákról
kell beszélni, ebbe
a körbe tartoznak például a spa-
nyolok vagy a britek is. Arról
nem is szólva, hogy rendkívül
fontos idõszakát éli az unió: egy-
részt még nem hevertük ki a
gazdasági válságot, másfelõl pe-

dig a közös valutát érintõ szá-
mos kérdés vár tisztázásra. Ép-
pen ezért nekünk elemi érde-

künk, hogy szövet-
ségben gondolkod-
junk. Ugyanakkor
azt tapasztalom, ki-
emelt figyelmet kap
Magyarország, az
unióban ugyanis
úgy tartják, nem is

tekinthetõ igazi tagállamnak,
amelyik még nem esett át az el-
nökségi „tûzkeresztségen”.

– A kiemelt figyelem érthetõ
is, hiszen „hangosra” sikere-
dett az elnökségi belépõnk,
elég csak a médiatörvény fo-
gadtatására gondolni...

– A kiemelt figyelmet minden-
képpen pozitív értelemben értet-
tem. Valóban, igen komoly poli-
tikai támadás érte Magyarorszá-
got, ami azonban nem is kifeje-
zetten a médiatörvénynek szólt,
hanem sokkal inkább a prece-
denst teremtõ, számos érdeket
sértõ bankadónak.

– Más hasznos tapasztalato-
kat is hozott az Ön számára az
uniós munka?

– Rengeteg tapasztalatot ad
az uniós terep. A legfontosabb
talán az, hogy a számtalan el-
lentétes érdek és a szaksze-
rûség miatt is – elvhû mó-
don, de – mindig minden-
hol a konszenzust, a párbe-
széd lehetõségét keresik a
szereplõk. Politikustársaim-

nak is figyelmébe ajánlom
például: a tanácsban 3 perc áll

a felszólaló rendelkezésére, hogy
az adott kérdésben az általa kép-
viselt ország véleményét össze-
foglalja. Nyilván még így is körül-
ményesnek, esetenként túl bü-
rokratikusnak tûnhet az EU in-
tézményrendszere, ám a kritiku-
soknak a volt luxemburgi kor-
mányfõ szavait ajánlom a figyel-
mébe. Õ azt mondta, hogy aki so-
kallja az erre fordított pénzt, né-
zegessen II. világháborús kato-
nai sírokat. Ugyanakkor vannak
kifejezetten kellemes pillanatok
is; az Európai Bizottság egyik, a
magyar kormánnyal közös ülé-
sén például egri bort szolgáltak
fel, ami nagy sikert aratott. Egri
képviselõként úgy gondolom,
óriási haszna származhat a tér-
ségnek és Heves megyének ab-
ból, hogy az európai döntésho-
zók megismerhetik borainkat.

■ „Aki sokallja az

EU-ra fordított

pénzt, nézeges-

sen II. világhá-

borús katonai

sírokat.”

DR. NYITRAI ZSOLT AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁG VEZETÕJE

SZÜLETÉSI HELY, IDÕ: Eger, 1977.
ISKOLAI VÉGZETTSÉG: Gárdonyi Géza Gimnázi-
um, Eger; Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar.
CSALÁDI ÁLLAPOT: nõtlen.
POLITIKAI KARRIERJÉNEK FÕBB ÁLLOMÁSAI: 

1998-BAN az õszi önkormányzati választáson
egyéni körzetet nyer. 
2001-TÕL a Fidelitas országos alelnöke. 
2002-TÕL országgyûlési képviselõ. 

2004-BEN újraválasztják a Fidelitas ügyvezetõ
alelnökének, 2006-BAN a megyei listáról szerez
parlamenti mandátumot. 
2006 DECEMBERÉTÕL 2010-IG a Fidesz operatív
igazgatója. 
2010-BEN ismét országgyûlési mandátumot sze-
rez, június 2-tõl a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium Infokommunikációs Államtitkárságának
vezetõje.
HOBBI: zenehallgatás, sakk, tollaslabda.
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Tűzkeresztség az igazi tagságért
ELNÖKSÉG Nyitrai Zsolt: az infokommunikáció ma már az egész életünket átszövi

Művészek, de saját erejükből
KIÁLLÍTÁS EGERBEN Megnyílt a III. Agria Aut Art tárlat

Harmadik alkalommal rendezte
meg az Ezüst Szabadidõs Egye-
sület az Egri Autodidakta Képzõ-
mûvészek kiállítását. A
Bartakovics Béla Közösségi Ház-
ban olyan hobbi-képzõmûvé-
szek kiállításait tekinthetjük
meg, akik saját elképzeléseik
szerint, saját erõbõl elsajátított
módon alkotnak. A kiállítást H.
Szilasi Ágota mûvészettörténész
rendezte és Habis László, Eger
polgármestere nyitotta meg. A
képzõmûvészeti alkotások mel-
lett látható festmény, mozaik-
kép, kõplasztika, tûzzománc, fa-
faragás, akril és meseillusztrá-
ció is. A tárlat március végéig, az
intézmény nyitvatartási idejé-
ben tekinthetõ meg. ■Az alkotók saját erejükbõl szereztek mûvészeti ismereteket
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