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MUNKALEHETÕSÉG!
A Willi Betz Hungária Fuvarozó és Szállítmányozó Kft Páty, M1 Üzleti Parkban lévõ
Bosch raktárába, az alábbi munkakörökbe
keres munkatársakat, azonnali belépéssel:
Csomagoló:
– két mûszakos – 06.00 – 23.00 – munkarendben
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
– munkába járás egyéni megoldással.
Komissiózó:
– legalább két év raktári gyakorlat,
– két mûszakos - 06.00 - 23.00 - munkarendben,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
– munkába járás egyéni megoldással.
Fenti munkakörökbe idõszakos munkavégzésre, alkalmi munkavállalók jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet:
Simon Orsolya
06/23/312-978
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Pukk!
Két bankcsõd-hír között találtam az
alábbi történetet.
„Mese a válságról, avagy hogyan
keletkezik a pénzügyi buborék?
Hol volt, hol nem volt, egyszer egy
indiai kis faluba megérkezett egy
ember és bejelentette, hogy majmokat
vesz, darabját 10$-ért. A falusiak
tudták, hogy a környéken sok a
majom, elmentek hát az erdõbe összefogdosni õket.
Az emberünk majmok százait vásárolta fel a beígért
10$-ért. Ahogy a majmok fogyni kezdtek az erdõben, a
falusiak abbahagyták az összefogdosásukat. Erre az
ember azt mondta, hogy 20$-t ad egy majomért. A
falusiak újra elmentek majmokat fogni. A majmok még
jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Erre a
férfi közölte, hogy 50$-t ad egy majomért, de el kell
utaznia egy idõre, addig egy helyettese fogja õt
képviselni.
Amikor elutazott, a helyettes azt mondta a falusiaknak:
„Nézzétek ezt a sok majmot a ketrecekben, amit a
fõnököm vett tõletek. Eladom nektek darabját 35$-ert,
és amikor õ visszatér, eladhatjátok neki 50 $-ért.“ A
falusiak összeszedték minden megtakarított pénzüket, és
megvették az összes majmot.
Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az
embert, sem a helyettesét, csak a rengeteg majom
mászkált megint a környéken, úgy, mint azelõtt. A falusiaknak pedig már nem volt megtakarított pénzük.“
Árkos Antal
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Figyelem!

Minõségi zárak és
vasalatok kedvezõ
áron a hivatalos
forgalmazótól.
Ingyenes szaktanácsadás!

TARTALOM

Állás

Zsámbéki CBA áruházunkba
munkatársakat keresünk:
– Pénztáros
– Pultos
– Árufeltöltõ (urat és hölgyet)
Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem, jó munkakörülmények, tovább fejlõdési lehetõség.
Ha hirdetésünk felkeltette figyelmét, kérjük jelentkezzen Ispán Brigitta áruházvezetõnél személyesen vagy a 06-23-565-500 telefonszámon.
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Talentis fejlesztések Herceghalmon
Az egyes út és az autópálya közötti
összekötõ szakaszon Zsámbék felé
kocogva az ember nem is gondolná,
hogy az út menti lakótelep szocreál
kulisszái mögött micsoda fejlesztések
folynak az utóbbi idõben. Pedig érdemes lekanyarodni, majd jobbra elhagyva a hatalmas logisztikai központot a régi víztoronynál balra fordulni. Elhaladva az önkormányzat
új épülete mellett - nemcsak a hivatalnokok kaptak új szobákat, hanem
a környék is sokkal szebb, rendezettebb lett - néhány méter után megérkezünk a Talentis csoport új épületéhez, mely a Zsámbéki-medence Térségfejlesztõ Kht-nak és a Vitalis Lakópark értékesítési irodájának biztosít helyet. Nagy Zsolttal, a Zsámbéki-medence Térségfejlesztõ Kht. ügyvezetõjével régi jó ismerõsökként üdvözöljük egymást, ma õ lesz vezetõnk a megújuló Herceghalmon.
Sétánkat a régi HKG székház helyén zajló impozáns építkezésen
kezdjük, ahol több jókora daru is
tanúsítja, itt nem babra megy a játék. „Három komoly Talentis fejlesztés folyik jelenleg egy idõben
Herceghalmon“ - fog hozzá az igazgató, ahogy az építkezési területet
elhagyva átsétálunk a megújult
közparkon. „Épül egy 128 szobás,
négy csillagos szálloda, ami oktatási és konferenciahotelként fog mûködni, készül egy lakópark és folyik
a TBP Innovációs Központ és Inkubátorház építkezésének elõkészítése
a Tesco logisztikai központ mellett.
Ezeket fogja kiegészíteni a Talentis

beruházásában készülõ új szennyvíztisztító, melynek elõkészületei a
következõ hetekben zárulnak. A
szálloda a tervek szerint 2009 nyarának közepén már üzemelhet.“
Kérdésemre az ügyvezetõ elmondta,
hogy nem turistaszállót terveznek,
hanem egész évben mûködõ oktatási és konferenciaközpontot, ami
szervesen kapcsolódik majd a térség
egyéb Talentis beruházásaihoz és részét képezi a megvalósítandó tudásrégió infrastruktúrájának.
Közben eljutunk a völgybe, ahol
már formálódnak a Vitalis lakópark társasházai. „Az elsõ ütem
157 lakásának átadása 2009 tavaszán megtörténik. Elég nagy az érdeklõdés, nemcsak a kiköltözni vágyó budapesti fiatalok, hanem a
környékbeliek részérõl is.“
A majdani lakóparkból visszafelé
sétálva keresztülmegyünk a sportpályán, vetünk egy elismerõ pillan-

tást a rendezett temetõ új ravatalozójára, majd az inkubátorház építkezése elõtt elhaladva a Gesztenyés
úton visszasétálunk az irodához.
„Az innovációs központ és az inkubátorház felépítéséhez Európai Uniós pályázati forrást is nyertünk
közel félmilliárd forint értékben,
ami a projekt költségének nagyjából 40%-át fedezi“ - mondja el
Nagy Zsolt, mikor a jólesõ séta
után immár fehér aszalnál folytatjuk a beszélgetést az autópálya
melletti Gastland M1 étteremben.
Elégedettségemet fejezem ki a látottakkal kapcsolatban, hiszen már
régóta egyetértünk abban, hogy
csak a szorgalmas és céltudatos
munka emelheti fel az országot.
Búcsúzóul még megállapodunk,
hogy legközelebbi sétánk színhelye
Etyek lesz, ahol szintén jelentõs Talentis beruházások folynak.
Árkos Antal

Zsámbéki ingatlanstúdió
Ingatlanforgalmazó és ügyvédi iroda
Adás-vétel,
Értékbecslés
Bérbe adás-vétel
Szerzõdéskészítés
Földhivatali ügyek
Hitelügyintézés
Ügyfélfogadáshoz idõpont egyeztetés:
06 70 215-4555
2072 Zsámbék, Akadémia u 1.
Csemege Coop Üzletház
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Teljes körû belgyógyászati, mûtéti, ultrahang
és röntgen diagnosztikai ellátás.
Nyitva tartás:
Hétfõtõl-Péntekig: 12-20 óráig,
Szombaton: 09-12 óráig,
Vasárnap: 14-17 óráig.
2092 Budakeszi, Klapka u. 2.
rendelõ: 06-23-451-103
kozmetika: 06-20-538-5664
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Ünnepi Istentisztelet a pátyi református templomban
Pátyon október utolsó hétvégéjén
kettõs évfordulót ünnepeltek. A református egyházközséget 402 évvel ezelõtt alapították, a református templom pedig 225 esztendõs.
Mindkét évfordulóhoz ezúton is
gratulálunk.
A pátyiak meghívták partnerközségük, a München melletti
Kirchheim képviselõit is a jeles eseményre. A bajor delegációt Heinz
Hilger polgármester vezette, akinek
ünnepi beszédébõl idézünk:
„Ahogyan Páty református szigetet képez a jórészt katolikus magyar (zsámbéki-medencei - a
szerk.) környezetben, ugyanúgy a
kirchheimi reformátusok is a bajor-katolikus közegben. A München környéki fellendülés igen aktív református egyházközséget hozott nálunk létre. Ez sokoldalú ösztönzést adott településünk életének

is, ami az egész
város,
valamennyi felekezet
számára
nyereség. Függetlenül attól,
hogy
milyen
vallásúak
az
emberek, hogy
katolikusok, reformátusok
vagy egyéb hiten vannak, az a
fontos, hogy a
harmonikus közös
életünk
megõrzésén fáradozzanak és
járuljanak hozzá a közösség
mûködéséhez.
Ebben az értelemben kívánok
egyházuknak hasonlóképpen sike-

res jövõt, mint ahogyan a múlt kihívásainak is megfeleltek.“
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A jólöltözöttség télen
sem pénz kérdése

$OHJMREEPLQŃVpJŝPiUNiVUXKiN30-70% kedvezménnyel
Nyitva mindennap:
10.00 - 20.00

www.premieroutlets.hu
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GAZDASÁG

Most érdemes részvényt venni

A bankok biztos nem mennek tönkre

A világ tõzsdéit megrázó válság kimenetelét ma még senki nem tudja megjósolni. A lehetséges forgatókönyvekrõl
szóló elképzelésekben azonban igen sok hasonlóság van. Ezeket gyûjtöttük egy csokorba.

A szakértõk jelentõs része egyet ért
abban, hogy a globalizáció eredményeként ma már hazánk túlságosan jelentõs tényezõ a régióban ahhoz, hogy veszni hagyja az unió,
illetve a kontinens pénzügyi irányításáért felelõs szervezetek. Többek között ezt hangoztatta egy
kerekasztal beszélgetésen a közelmúltban hazánkban járt Nouriel
Roubini, a New York-i egyetemen
oktató közgazdászprofesszora.
A magyar gazdaság bukása
ugyanis nagyon könnyen lavinát
indíthatna el, akárcsak az országban mûködõ bankok bármelyikének tönkremenetele. Ezt pedig a
nemzetközi szervezetek mindenképpen el szeretnék kerülni. Elkötelezettségüket jól mutatja, hogy
más, szintén a szakadék szélén álló
országgal együtt pénzügyi mentõövet kaptunk az IMF, az EU és a Világbank szervezésében, s a készenléti hitel feltételei nem olyan szigorúak mint a korábbiaknak voltak.
Tény azonban, hogy a most zajló
válság a legnagyobb a második világháború óta. Értékelésénél és a
várható forgatókönyv elkészítésénél
figyelembe kell venni, hogy az
utóbbi egy-két évtizedben jelentõsen
megnõtt a pénzügyi szektor súlya a
gazdaságban. Ugyanakkor a pénzeszközöket egyre jobban központosító intézmények kockázata mind
nehezebben átláthatóvá vált. Így
válság idején már kismértékû sajáttõke-vesztés esetén is jelentõsen

Citroën Wendom
Budapest III. ker. Bécsi út 178.
Telefon: (1) 439-1111
Fax: (1) 439-1110
E-mail: info@citroenwendom.hu
Web: www.citroenwendom.hu

csökkenhet a forgalomba kerülõ
pénz mennyisége, ami pedig azonnali tõkehiányt generál a gazdaságban. Így lesz a pénzügyibõl gazdasági válság.
A bankok prioritása ilyenkor jelentõsen megváltozik: a nyereség
helyett a biztonságra helyezik a
hangsúlyt. Emelik a betéti kamatokat, hogy magukhoz vonzzák a
szabad pénzeszközöket, de csak
igen szigorú feltételekkel nyújtanak hiteleket, s inkább a jegybankban vagy az állampapír piacon kamatoztatják szabad eszközeiket.
Ennek eredményeként jelentõsen
csökken a gazdaságban a szabad tõke, ami jelentõsen visszafogja a gazdasági fejlõdést. Hazánkban ez azt jelenti, hogy recesszió kezdõdik, csökken a bruttó nemzeti termék (GDP).
Miután pedig a magyar gazdaság
már jó fél évtizede maga elõtt tolja
megoldatlan strukturális problémáit, s csak alacsony fejlõdést képes
fölmutatni, a spekulatív befektetési
alapok (hedge fundok) igen jó áldozatnak tekintették hazánkat. Mindössze néhány hírt kellett manipulálni, látványosan menekülni a magyar piacról, s azonnal zuhanni
kezdtek a részvényárak, õk pedig
milliárdokat zsebeltek be.
Az sem tett jót a BUX-nak, illetve
a forintárfolyamnak, hogy igen magas – a devizatartalékok 116 százalékát elérõ – a deviza-belföldieknek
(bankok, vállalkozások, lakosság,
állam) a külfölddel szemben fennálló, egy éven belül lejáró adóssága.
Akinek most van szabad pénze,
az ebben a helyzetben is nyereségre
tehet szert. A szakértõk szinte egységes véleménye szerint ugyanis
olyan nagyot esett a budapesti
tõzsde index, hogy most érdemes
részvényt venni. Az átlagpolgár
azonban jól teszi, ha csak olyan
pénzzel száll be a tõzsdei játékba,
amire másfél-két évig nincs szüksége, mert legalább eddig tart,
amíg kilábal a gazdaság, s elindulnak a részvényárak fölfelé. Akkor

viszont akár több száz százalékos
nyereséget is realizálhat a türelmes
befektetõ. Csak tájékoztatásul néhány adat: az OTP részvény jelenleg a 2300-3500 Ft-os sávban mozog, egy évvel ezelõtt 9449 Ft volt.
A Mol mostanában 8160-12000 Ft
között mozog, míg egy éve 26800
Ft volt. Ez a hektikus mozgás még
jó ideig jellemzõ lesz.
Akinek viszont nincs befektethetõ
pénze, az csak abban reménykedhet, hogy nem kerül a munkanélküliek gyorsan növekvõ táborába.
Sajnos a hosszabb távú kilátások
sem rózsásak, mert a jelek szerint kormány továbbra sem hajlandó meglépni a kétségtelenül fájdalmas struktúra
átalakító lépéseket, hiába figyelmezteti
erre többek között az Állami Számvevõszék és az MNB vezetése. Sajnálatos,
hogy az eddig nyilvánosságra hozott
ellenzéki elképzelések is megmaradnak
az olcsó populista frázisoknál.
Pedig aki ma hiteles akar maradni,
az csak azt ígérheti, amit 1940. május 13-án az angol képviselõházban
Winston Churchill: „Vért, erõfeszítést, verítéket és könnyeket!”
Hajdú Péter
Raktár-Mûhely-Iroda kiadó!

Pilisszentiván iparterületen 216
m2 raktár-mûhely-iroda kiadó.
Bérleti díj: 180.000 Ft/hó
Központi fûtés, telefon, 3 fázis,
30 m2 irodahelyiség. Elõtér + 2
mosdó (férfi-nõi). 186 m2
mûhely-raktár. Fõút mellett, jó
parkolási lehetõség, rendezett
környék. Éjszakai õrzés.
Tel.: 26-368-356, 70-941-2549
www.szilikonkft.hu
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Emlékmû készült
Néhány évvel ezelõtt, 2005-ben
Zsámbékon, október 23-án három,
kevésbé ismert fiatal forradalmárra
emlékeztünk: a zsámbéki Kmetz
Mihályra, a Budakeszin élõ Márity
Lászlóra és a nagykátai Kovács
Mária Magdolnára.
Mária, a 18 éves fiatal lány
1956-ban, a forradalmárok megsegítésére munkahelyének jármûvével, a gépállomás teherautójával
üzemanyagot akart Budapestre
szállítani. A teherautón vele volt a
gépállomás igazgatója is - az igazgató elvtárs, maroklõfegyverrel a
zsebében.
A tápiószecsõi laktanya ellenõrzõ
pontjánál egyenruhások megállították õket és a laktanyába irányították a jármûvet. A platóra felszálló igazoltatók (ÁVO-sok) egyike Máriát - aki elõl ült a sofõr mellett középen - tarkón lõtte. A jogi
eljárás során - mivel a család feljelentést tett - e tragikus eseményt
balesetnek minõsítette a forradalom bírósága.
E megrázó történet Mária húga
révén vált ismertté számomra.
Horváth Andrásné Kovács Borbála
életcéljául tûzte maga elé, hogy
nõvérének méltó emléket állít. A
sors úgy rendelte, hogy megismerhettem ezt a céltudatos, kemény

Fortezza Pizzéria Zsámbék
Zsámbék, Hegyalja u. 1. (Perbál
felõl jövet az iskolai buszmegálló
után jobbra)
T.: 23-340-777, 30-611-6852
Nyitva tartás: vasárnap-csütörtök 1022, péntek-szombat 10-23.
Ételrendelés,
a környéken
díjmentes
házhozszállítás, rendezvények 4050 fõre.
Kerthelyiség
kényelmes
bútorokkal!
Sodexho jegyet elfogadunk!

asszonyt
és
most
szívbõl
gratulálok szent
céljának megvalósításához.
Íme, a nagykátai temetõben
álló gyönyörû
emlékmû.
Domokos Kázmér

Ady Endre
HALOTTAK NAPJÁN
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk -– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...
1899. november 1.
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Finom puha, meleg fészek karácsonyra…
A minap beugorva a közértbe meglepetten tapasztaltam, hogy TÉL
van, sõt „HELYZET“ van - a polcokon, mint megannyi tettre kész katona sorakoznak a csokimikulások.
Helyzet nekem, akinek magyarázkodnia kell ötévesem kérdésére,
hogy „akkor most mindjárt jön a
Mikulás?! De hát, még a hó sem
esett és csizmám sincs…“, és helyzet a kereskedelemben - megkezdõ- legítõ mamusz az ágyba, vagy egy
dött a visszaszámlálás. A felisme- élõgyapjú takaró. Idõsebb korban
rést azóta egyre több személyes él- többször fordulnak elõ reumatikus
mény erõsíti, hozzánk is egyre töb- és mozgásszervi panaszok, s mivel
ben érkeznek szeretteikre gondolva az élõgyapjú magas lanolintartalma
ajándékmustrára. Vásárlóink kará- enyhíti a fájdalmakat, sõt panaszcsonyi kedvencei a frottier köntösök mentes éjszakákat nyújt, ezért élteés törölközõk, valamint a gyapjú- sebb korban nagyon kedvelt.
garnitúrák, illetve a gyapjútakarók.
Kinek kedveskedjünk gyapjútaVan azonban néhány dolog, me- karóval? Legfõképpen annak, akit a
lyeket célszerû gyapjútakaró, vagy JÓ ÉS PIHENTETÕ ALVÁS élméköntös választás elõtt végiggon- nyével szeretnénk meglepni, hiszen
dolni, hogy a meglepetés valóban azáltal, hogy az élõgyapjú állandó
nagy örömet és boldogságot okoz- hõmérsékletet biztosít, nincs túlzon párunknak, szüleinknek, bará- melegedés, csatakos ébredés az éjtainknak vagy a legkisebbeknek.
szaka folyamán, de didergés, vacoA köntös ideális ajándék, mert ké- gás sem, hanem nyugodt, regenenyeztetõen simogatja bõrünket és fi- ráló pihenés.
nom, lágy tónusaival megnyugvást
Mi a helyzet azokkal, akiknek
hoz. Ki ne lenne boldog egy ködös, még a legfinomabb kasmír sem
fárasztó nap után a forró fürdõt kö- elég finom? Nekik a szaténgyapjú
vetõen meleg és puha naturköntös- takarók nyújtanak megoldást,
be burkolózva, kezében egy csésze ahol a gyapjút becsomagoljuk. Kíteával ücsörögve kedvenc foteljé- vülrõl olyannak látszik ez a takaben?! Jól hangzik, igaz? A köntös, ró, mint a hagyományos paplan.
mellé választhatunk
hozzáillõ natur törölközõket,
hátmosóvagy masszázskefét,
frissítõ vagy bódító
gyógynövény tusfür- – Teljes körû fogászati
dõket, szappanokat, s
ellátás
igény esetén mindezt
gyönyörû díszcsomag- – Szájsebészet, implantáció
– Ingyenes állapotfelmérés
ba rendezzük.
De vigyázat, általában nem jó ötlet a dédit Dr. Ágh-Bíró Zoltán
naturköntössel meg- Tel.: 06-30-514-9670
lepni, mert az idõsek
legtöbbször
jobban
szeretik a sötétebb, Nyitva tartás:
mélyebb tónusokat. hétfõ
14–19
Nekik nagyobb örömet
szerda
8.30–12
okozhat egy finom pu14–19
ha pléd, vagy gyapjú- csütörtök
betét a fotelbe, lábme-

Felülete pamutszatén, tehát selymes és elegáns, a belsejében viszont
ugyanúgy benne van a nyugodt
alvást biztosító puha báránygyapjú. A szaténgyapjú takarók könynyedebbek, lágyabbak, mint élõgyapjú testvéreik, élettanilag azonban kevésbé aktívak, hisz itt a
gyapjú nem tud közvetlen a bõrfelülettel kapcsolatba kerülni.
Ismerje meg Ön is személyesen a
naturfrottier köntösök elbûvölõ finomságát és szépségét, az élõgyapjú páratlan kényelmét és puhaságát - látogasson el a Naturhome
Alváscentrumba!
Cím: Zsámbék, Mányi út 63.
Nyitva tartás: hétfõ–péntek:
9–18, szombat: 9–12
Telefon: 23/340-709

FOGÁSZATI MAGÁNRENDELÉS indult
Bicske, Kossuth u. 3.
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Napelemes bázisállomás a Pannonnál
A budaörsi székhelyû Pannon ZRt. régóta elkötelezett támogatója a megújuló
energiaforrások felhasználásának. Egy újabb, a Zsámbéki-medence tágabb
vonzáskörzetében megvalósított sikeres példáról olvashatnak az alábbiakban.
Napkollektorral felszerelt bázisállomást épített a Pannon a Fejér megyei Baracskán. A 17 napelem-panel az adótorony energiafelhasználásának felét biztosítja.
A Pannon idén áprilisban, a Föld
Napja alkalmából jelentette be,
hogy 2011-ig 24 százalékkal csökkenti éves szén-dioxid kibocsátását.
A hálózati infrastruktúra felel a
vállalat energiafelhasználásának
jelentõs hányadáért, így a napenergiával mûködõ bázisállomások létesítése az egyik elsõ lépés a vállalás teljesítése felé.

A tizenhét napelem-panel névleges teljesítménye egyenként 160
Wp, a hazánkban jellemzõ fényviszonyokkal kalkulálva a napelemek
az évi 10-11 kWh fogyasztású bázisállomás energiaigényének mintegy felét képesek fedezni. Egy, a baracskaihoz hasonló bázisállomás
üzembe helyezésével évente 2,2
tonna szén-dioxid kibocsátástól lehet megóvni a környezetet. Napelemes adótornyok felállítása pillanatnyilag csak hosszabb távon térül
meg, de az energiaárak növekedésével mindinkább elõtérbe kerülnek a
megújuló energiaforrások. A
rendszert a Szélke r é k c e n t r u m
VENDÉGLÕJE“
( w w w. s z e l ke rekcentrum.hu)
tervezte és építette ki.

Landora Pizzéria
„A FALU

Páty, Rákóczi Ferenc u. 11.
T.: 23-344-356
Nyitva tartás:
minden nap 12-22 h.
– Mérséklet árak, napi menü már 700 Ft-ért
– Barátságos kiszolgálás, családias hangulat
– Az étterem házhozszállítást is vállal.

Az EU betiltja a hagyományos villanykörtét
Az Európai Unió energiaügyi miniszterei úgy döntöttek, 2010-ig kivonják a forgalomból az összes izzót és
alacsonyteljesítményû villanykörtét. A döntést a WWF és más környezetvédelmi szervezetek melegen üdvözölték. Véleményük szerint ez fontos lépés lehet az európai energiahatékonyság megvalósulása felé.
Mivel a becslések szerint a hagyományos izzók mintegy ötször annyi energiát fogyasztanak, mint az energiatakarékos változat, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) úgy vélik, hogy a lecserélésükkel a hazai
energiafogyasztás 60 százalékkal lecsökkenthetõ, sõt az EU éves szén-dioxid kibocsátása is 30 millió tonnával kevesebb lenne. Az energiatakarékos égõkre való átállásról október 10-én, pénteken állapodtak meg az EU
energiaügyekért felelõs miniszterei Luxemburgban. Az átállás javaslata tavaly novemberben került a tárgyalóasztalra az EU ambiciózus energia- és klímacsomagjának részeként.
(www.tozsdeforum.hu)

10

