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Kulturális 
élményt adnak
BAKONYSÁRKÁNY Hatszázezer
forintot nyert az általános is-
kola a Kul-Túra-Élmény pá-
lyázaton. Az összegbõl min-
den évfolyamot elvisznek ta-
nulmányi kirándulásra a
Mezõgazdasági Múzeumba. 

Megújul a faluház
– egyelőre kívülről
DÖMÖS Tizenhárommillió fo-
rintot nyert az önkormányzat
a faluház külsõ felújítására, a
tizenhatmilliót meghaladó tel-
jes költség fennmaradó részét
a község kasszájából fedezik.
A volt iskola épületébe költö-
zött be az intézmény, lesz itt
tetõcsere, jönnek az új nyílás-
zárók, szigetelik a falakat, fes-
tenek, valamint végre megtör-
ténhet a belsõ udvar térköve-
zése is. 

Gyűjtik a cipősdobozokat
a szeretet ünnepére
ESZTERGOM A Baptista Sze-
retetszolgálat helyi csoport-
ja most is csatlakozott az or-
szágos kezdeményezéshez,
melynek keretében cipõs-
dobozba csomagolt ajándé-
kokat várnak, rászoruló csa-
ládok karácsonyi megaján-
dékozásához. A dobozba já-
tékokat, tisztálkodási eszkö-
zöket, iskolaszereket lehet
rakni, feltüntetve, hogy kis-
fiúnak vagy kislánynak va-
lók. Az ajándékokat decem-
ber 20-ig várják a Mikszáth
Kálmán utca 36. szám alatt.

Júniusra megépülhet
a második körforgalom
ÉSZAK-KOMÁROM A tervek sze-
rint jövõ év nyaráig megépül
Észak-Komárom belvárosában
a második körforgalom, mely-
re tavaly a kihelyezett kor-
mányülésen kapott ígéretet a
város vezetése Robert Fico mi-
niszterelnöktõl. A közbeszer-
zés kiírása megjelent a Szlo-
vák Útkezelõ Vállalat honlap-
ján, így a munkálatok még eb-
ben az évben megkezdõdhet-
nek. A Vásárcsarnok melletti
körforgalom 2010 júniusáig
elkészülhet.

A közelmúltban annak
néztünk utána, hogy az üz-
leteket, vállalkozásokat mi-
ként érinti a válság. Mi-
közben az olcsóbb áruval
piacot keresõ használtru-
ha-kereskedelemnek akár
a reneszánszát is elhozhat-
ja. A megyeszékhelyen
mindenesetre vannak erre
utaló jelek.

Petrik József

TATABÁNYA Elegancia, minõség,
tartósság az angol divat – talán
– leginkább ismert velejárói. Bõ
egy évtizede azonban szó szerint
karnyújtásnyira került hozzánk
is ez a fajta öltözék és stílus. Szó
sincs arról, hogy a megyeszék-
helyre költözött volna a londoni
Soho, vagy hogy a Komáromi út-
ról egyenesen a Piccadilly

Circus-ra lehetne kanyarodni.
De ha már így belekevertük a
Komáromi utat, az tény, ott is
mûködik egy angol használtru-
ha-kereskedés. 

Mielõtt beléptünk volna az üzlet
ajtaján, Nagy János, a bolthálóza-
tot mûködtetõ cég marketingme-
nedzsere volt segítségünkre az
elõzmények megismerésében.

– A társaság központja
Tiszakanyáron van – jegyezte
meg a szakember. – Körülbelül
tizenhárom éve kezdett el a fõnö-
köm foglalkozni használt ruhák
behozatalával. Elõször csak kis
tételben, havonta egy kamionnyi
áru érkezett a telephelyre. Nap-
jainkra évente több százas ka-
mionforgalomról beszélhetünk,
és tizenöt városban egy híján öt-
ven boltot mûködtetünk. Az üz-
leteink nagysága, mérete válto-
zó. A vásárlók száma nagyjából
állandósult, viszont az tapasztal-
ható, hogy az emberek összes-

ségében kevesebbet költenek. A
ruhadarabokat sokkal jobban
megnézik, mielõtt a pénztárcá-
jukba nyúlnának.

Az ilyen jellegû boltokban
gyakran a kirakott ruhadarabok
vadonatújak. Az arányokról
ugyan nem tudtak egzakt adato-
kat „szolgáltatni”, de...

– A behozott „cuccok” között ka-
rácsonyt követõen nõ meg az új,
ajándékként „eldobott” ruhák ará-
nya – mondta a menedzser. – Kí-
váncsiságból kibontottam ilyen
díszdobozt, amelyen még az ünne-
pi jókívánság is rajta volt. Egy új
pár cipõ lapult a csomag mélyén...

Belépési tervünket tett követ-
te, íme a Komáromi úti eladótér.
A mosolygós eladók, Krisztina
és Katalin testvérek, akik évek
óta dolgoznak a kereskedésben.

– A kínálat és kereslet évsza-
konként változó – mondták szin-
te egyszerre. 

Aztán Krisztina hozzátette,
hogy nagyon ritka, ha nagyon
konkrét céllal térnek be
hozzájuk, s ez a vásárlói szokás
elsõsorban a férfiakra jellemzõ.

– A hölgyek esetében hobbi-
ról, vagy akár „vadászatról” is
beszélhetünk – folytatta Katalin.
– Õk, a nõk, órákat el tudnak ná-
lunk tölteni. Nem csoda, a kíná-
latot naponta frissítjük.

Az is gyorsan kiderült, hogy
minden rendû, rangú, korú –

mindenki érti mirõl van szó –
ember megfordul a helyiségben.

A társaság új üzlete Dózsakert
„fõutcai” frontján található. Ott-
jártunkkor Rusz Erika eladó ép-
pen a vállfákra akasztott pulóve-
reket rendezgette.

– Egy hete nyitottunk, kedve-
zõek a tapasztalataim – emelte
ki. – A legtöbben gyermekruhá-
kat és sportruházatot keresnek,
és még nõi fehérnemût, különö-
sen, hogy ismét divat lett a fûzõ.

Rácsodálkozásunkra sorolta,
hogy mennyi és milyen márkás
cikkek találhatók náluk. A ruhá-
kon kívül textilféléket is árusíta-
nak kilóra. Amíg a ruhaállvá-
nyok között bámészkodtunk,
egy hölgy éppen választott füg-
gönyét rakta mérlegre...

Érdekes világ, fura mérték-
egységváltás. A méterbõl és rõf-
bõl itt kiló lesz. Alapból jókora
matektudást igényelne ez a mû-
velet. Ehelyett eladói kedvesség-
gel találkoztunk „csak” félkör-
útunk során.
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Körültekintően válogatunk
TURKÁLÓ Üzlet, ahol a méterbõl és centikbõl kiló, majd forint lesz

3 PERCBEN

Helyi elektronikus
könyvtárat építenek

Herczigné Mlakár Erzsébet 

könyvtárigazgató-helyettes

– Rövid idõn belül a máso-
dik országos könyvtári
konferenciát rendezik Ta-
tabányán.

– A könyvtári hét keretein
belül nagyon sikeres volt az
ODR (Országos Dokumen-
tum-ellátási Rendszer) kon-
ferencia. Ezen a héten, ked-
den és szerdán pedig a me-
gyei könyvtárak igazgatói
konferenciájának ad helyet
Tatabánya. Ez utóbbiból
évente kettõt rendeznek, de
csak ritkán kétnapos.

– A megyei könyvtárak mi-
lyen fõbb célokat tûztek ki
maguk elé?

– Létezik az országos kul-
turális stratégia, amelynek
része a könyvtári stratégia is.
Ennek megvalósítása a fél-
idõben jár, az eddigi eredmé-
nyeket beszéltük meg a mos-
tani konferencián.

– Kérem, emeljen ki né-
hány pontot a stratégiából!

– Az egyik legfõbb az élet-
hosszig tartó tanulás elõse-
gítése. Fontos része az olva-
sás népszerûsítése, az infor-
mációkhoz való szabad hoz-
záférés biztosítása és termé-
szetesen a minõségi könyvtá-
ri szolgáltatás.

– A megyei könyvtár hogy
áll ezen célok elérésében?

– Van, amiben nagyon
erõs a József Attila könyvtár.
Például ritka az olyan intéz-
mény, mint a mienk, ahol a
teljes katalógus feltárt és el-
érhetõ az interneten. Évente
több száz rendezvényt szer-
vezünk gyermekeknek és
felnõtteknek. A Félfal Galé-
ria, a könyves vasárnap csak
néhány, amit megemlíthe-
tünk közülük. Az élethosszig
tartó tanulást segíti elõ pél-
dául a NetNagyi progra-
munk. Elkezdtük a helyi
elektronikus könyvtár építé-
sét is. Honlapunkról már
több, mint száz kötet érhetõ
el digitálisan. � M. A.

Az eladók tapasztalata szerint a hölgy vásárlók csak nagyon ritkán érkeznek a boltba határozott céllal, a lényeg a válogatás, felfedezés

KEMMA.hu
További híreket, illetve
háttérinformációkat talál 
a KEMMA.hu weboldalon.

GYORSSZAVAZÁS
ÖÖnn  vváássáárrooll  ttuurrkkáállóóbbaann??

Szavazzon honlapunkon 
ma 16 óráig: 

KEMMA.hu
A szavazás eredményét a holnapi
számunkban közöljük.

ANDREA törzsvásárlónak szá-
mít a Komáromi úton, éppen
válogatás közben zavartuk.
– Általában nem túl határo-
zott céllal, de rendszeresen be-
térek ide legalább nézelõdni.
Van, amikor öt percet, van,

amikor egy órát is eltöltök itt –
hangoztatta két kelme rendez-
getése közben. – Most viszont
konkrétan koktélruhát kere-
sek, mert a minõséggel elége-
dett vagyok, az árak pedig el-
fogadhatóak.

Koktélruhától a jelmezen át a függönyökig

KOMÁROM A Fidesz komáromi
szervezete sajtótájékoztatón
mutatta be Komárom-Eszter-
gom megye IV. számú választó-
kerületének képviselõjelöltjét.
Dr. Molnár Attila helyi elnök el-
mondta: egyhangú döntéssel
dr. Völner Pált ajánlják a vá-
lasztópolgároknak, mert sze-
mélyében egy agilis férfi képvi-
selhetné a komáromi polgárok
érdekeit a parlamentben. 

– Megtiszteltetés számomra,
hogy egyhangúlag engem jelöl-
tek erre a posztra. A Fidesz he-
lyi szervezetét olyan emberek
alkotják, akik a képviselõ-tes-
tületben is a komáromiakat
képviselik. Bízom benne, hogy
elnyerem a város lakóinak bi-

zalmát és négy év múlva ered-
ményekrõl tudok majd beszá-
molni – mondta dr. Völner Pál,
a megyei közgyûlés elnöke. 

� S. E.

Dr. Völner Pál ringbe száll

Dr. Völner Pált jelöli
képviselőnek a Fidesz

Vita után
bontásra ítélték
a sárga tömböt
OROSZLÁNY A településõrök be-
mutatásával kezdõdött a keddi
képviselõ-testületi ülés Orosz-
lányban. 

A döntéshozók nem szavaz-
ták meg az albérleti támogatás-
ról szóló rendeletet és a gépjár-
mûadó 15 százalékos emelését.

A képviselõk korábban meg-
nézték az úgynevezett sárga
tömböt, hogy dönteni tudjanak a
sorsáról. Keddi ülésükön aztán
kisebb vita elõzte meg a szava-
zást a Petõfi udvar 3/a, 3/b. szá-
mú épületrõl, ugyanis Gyuga
Mihály felvetette: a lakóház még
alkalmas lehetne a felújításra.
Végül azonban a többség nem
értett egyet ezzel, a bontás mel-
lett voksoltak. � Sz. A.

ÁCS Az idén is nagy sikert aratott
az iskolában a hagyományos
Gárdonyi-hét, amelynek prog-
ramjából – a kulturális-, sport- és
szórakoztató események mellett
– kiemelkedett az intézmény
volt pedagógusai elõtt tisztelgõ
emléktábla felavatása és a sztár-
vendégek, a Csillag Születikbõl
ismert Face Team Akrobatikus
Kosárlabdacsapat valamint LL
Junior fellépése. 

Lakatos Béla igazgató elmond-
ta: iskolai alapítványból, saját
költségvetésbõl és persze renge-
teg támogató, köztük elsõsorban
az intézményben öt éve beveze-
tett szakképzést segítõ cégek jó-
voltából tudták megvalósítani az
idei eseménydús rendezvényt.

– Az öt éve bevezetett szakkép-
zéssel a nehéz helyzetben lévõ
gyermekeknek biztosítunk egy
második esélyt. Diákjaink 80-90
százaléka szerez szakképesítést
és helyezkedik el a nyomdaipar-
ban vagy a mezõgazdaságban –
használta ki rövid összegzésre
az igazgató a kis jubileum kínál-
ta alkalmat. 

Az iskola a Roma Oktatási
Alaptól 35 ezer eurót nyert két
évre. A pénzösszeg jóvoltából
nyomon tudják követni a roma
fiatalok szabadidõs tevékenysé-
gét. Minden gyermekhez tarto-
zik egy mentor, így elkerülhetõ,
hogy rossz útra tévedjenek. Az
iskola igazgatója igen fontosnak
tartja a szegregáció megszünte-

tését. Folyamatosan vonták be a
testi és a szellemi fogyatékos
gyerekeket a hagyományos ok-
tatásba. A hatodik évfolyamon
már integráltak, a 7–8. évfo-
lyamra ezután következik. 

A közép-dunántúli Operatív
Programnak hála folyamatban
van az iskola épületének felújí-
tása. 

– Az egykori szocreál iskola
kívül-belül impozánssá válhat.
Már megtörtént a homlokzat, a
könyvtár és a vizesblokkok fel-
újítása. Ha minden jól megy, ak-
kor márciusban elkezdõdhet a
fûtés korszerûsítése, a nyílászá-
rók teljes cseréje és az akadály-
mentesítés is – fûzte hozzá Laka-
tos Béla. �

Megújul a Gárdonyi-iskola
SZAKKÉPZÉS Sok fiatal kap pluszesélyt az intézményben
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