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EGY PERCBEN

Megyezászlót
kapott Füzitő
ALMÁSFÜZITŐ A korábbi évek hagyo-

mányait folytatva idén is május utolsó hétvégéjén ünnepelt együtt a település apraja-nagyja a Szabadidőparkban, ahol huszonhetedik alkalommal rendezték meg a Füzitői Napokat. Az ünnepség keretében Popovics György közgyűlési elnök megyezászlót adott át Beró László polgármesternek (képünkön). 
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Megfojtották
adósai a férfit
ITTHON Holtan találták a hetek óta
keresett autókereskedők egyikét,
A. Csabát, akit adósai fojtottak meg.
A rendőrség emberölés gyanújával
őrizetbe vett három férfit. Pintér
Gyula, aki luxuskocsik átépítésével
és felújításával is foglalkozott, május 10-én a gyömrői műhelyéből hazament Maglódra, majd a Hummerjével ismeretlen helyre távozott. A
férfiről azóta sincs hír. 
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Céltáblává
váló gyerekek
ITTHON Az utóbbi időben egyre több
olyan esetről hallani, amikor az iskolában bizonyos tanulók kipécézik maguknak egy diáktársukat,
és szavakkal, tettekkel szinte megállás nélkül bántják. Vannak egészen szélsőséges esetek, amelyek
tragédiával is végződhetnek. Akadnak olyan esetek is, amelyek ugyan
nem olyan súlyosak, látványosak,
de a tanulókban maradandó kárt,
sérülést okozhatnak, ezért semmiképpen nem érdemes egy legyintéssel elintéznie a szülőknek.  u 11

Jó reggelt!

C

imborám gondjai tegnap azzal kezdődtek, hogy délelőtt nem mehetett ki a pincesorra. Párjának tett ígéretét betartva, elsétált szavazni. Délre, gyermeknap címszóval, megérkezett
két lányuk családja. A három lány
unoka közül a pár hónapos legkisebb még nem önjáró. A másodikos
rangidős elmélyülten nyomogatta
egy kütyü gombjait, amikor benyitottam hozzájuk. A nagycsoportos
ovissal éppen matekozott a nagyfater. Hat sajtos tallért kellett három
felé szétosztani. A lányka gyorsan
elropogtatott hármat, aztán közölte, hogy egy-egy jut mindenkinek.
Cimborám az ég felé emelte a tekintetét. Egy kis mosoly azért volt a
szája szegletében. 
-efká19121
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MEGYEI INFORMÁCIÓ Rekordszámú szavazó járult az urnákhoz és nagy Fidesz-győ-

zelmet hozott a vasárnapi európai parlamenti (EP) választás. Lapzártánkkor még
pontos eredményt nem tudtunk, de a Magyar Nemzet értesülései alapján 98 százalékos feldolgozottságnál 52,3 százalékkal vezetett a Fidesz-KDNP, ez 13 EP-képviselőt jelent. A második a Demokratikus Koalíció volt, amely 16,3 százalékon állt, és

Nagyra növekedett
a jóakarat Süttőn
SÜTTŐ – Nagyra nőtt a jóakarat – mondta megnyitójában Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a Süttő melletti Gelbmann-birtokon. Immár negyedik alkalommal
volt a házigazdája a Süttői
Gyereknapnak Gelbmann
Szigetvári Csenge és Gelbmann Ferenc. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató jóvoltából lakásotthonokban és nevelőszüleik-

kel együtt élő gyerekek jöttek el a rendezvényre, csaknem ezren. A Segítő Jó Barátok és Barátaik állították
össze a programokat és a
sok-sok meglepetést Honosiné Máhr Ágnes vezetésével.
A támogatóknak köszönhetően egyebek között szépségpark, játszóvár, rendőrés tűzoltó-bemutató, habparti várta a kis vendégeket. A meglepetésvendég
Opitz Barbie volt. 
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Reggeltől estig várta a gyerekeket a Gelbmann-birtok Fotó: Z. I.

SZERKESZTŐSÉG: E-mail: szerk.kom@mediaworks.hu

így 4 képviselőt juttathatna az Európai Parlamentbe. Ezek alapján a 9,7 százalékos
Momentum 2 jelöltje lenne befutó, az MSZP-Párbeszéd (6,6 százalék) Jobbik (6,5
százalék) pedig 1-1 képviselőt küldhetne Brüsszelbe. A végleges adatokat és a hivatalos eredményeket lapzártánk után tette közzé a Nemzeti Választási Iroda. Képünkön a tatai Patkó András, aki édesanyjának „segített” a voksolásban.
u2

Helikopter
szállította el
a sérülteket
ESZTERGOM Néhány órán belül kétszer kellett mentőhelikoptert hívni május 25-én a
11-es úthoz. Délelőtt négyen,
köztük egy 12 éves kislány
sérült meg egy szerencsétlen
előzés miatt a 11-es úton, délután pedig a 117-es és a táti
út kereszteződésénél nem adta meg az elsőbbséget egy autós a másiknak.
B. K.

Online
kalkulátor a
babahitelről
ITTHON Ingyenes babaváróhitel-kalkulátor segíti mindazokat, akik fel szeretnék venni
a tízmillió forintos, babaváró
kölcsönt – közölte a Magyar
Nemzet. A Bank360 program
segítségével a fiatalok pontosan ki tudják számolni, hogy
mikor mennyi pénzt kell vis�szafizetniük. 
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OLVASÓSZOLGÁLAT 9–16 óráig – a vonal végén: Petrik József
06-34/514-041
TERJESZTÉS 8–16 óráig – kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 06-46/998-800
HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 7.30–16 óráig, pénteken 7.30–14 óráig
– ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 
06-34/514-020

MA

Bodrogi keresztje
CSÁSZÁR Az Egresi réten volt szombaton a megyei vadásznap,

ahol sok programmal várták a vendégeket. Megjelent Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes is, aki az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnökeként gyémánt Hubertus-kereszt
kitüntetést adott át Bodrogi Gyulának is. Fotó: Mazán T.  u 5
HOLNAP
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A felhős időben egyre több helyen ered el az eső, a
nap folyamán több csapadéktömb is elérheti a megyét. Sokfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél.u 13

Boldog névnapot
kívánunk

Hella
és Pelbárt

nevű olvasóinknak!

