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(Ha sms–ezõ olvasóink kérik, hogy
telefonszámuk ne jelenjen meg, 

az üzenet végére írjanak 
egy „t” betût.)

Ötlete és témája van?
Mi jutott eszébe?
Írja meg SMS-ben!

24 ÓRA SMS: 
30-303-0024

Mi a véleménye?
Írja meg a szerkesztőknek!
E-MAIL: SZERK.KOM@AXELS.HU

FAX: (34) 514-011

OLVASÓI ÜZENETEK
SMS: 30/303-0024POSTÁNKBÓL

Vicces segítség
a tanulásban
Hitte volna vagy meggyõzõ-
dött arról, hogy a Hahota ro-
vatnak milyen pozitív hatá-
sa van az olvasni nem szere-
tõ gyermekekre? Visszaiga-
zolásként szeretném meg-
osztani e témával kapcsola-
tos tapasztalataimat a szer-
kesztõséggel.

70 év feletti nagymama
vagyok, 4 és 10 éves unoká-
im vannak. A nagyobbik
unokámmal gondom volt,
mert nehezen lehetett rábe-
szélni az olvasásra. Ehhez
nyújtott nagy segítséget a
Hahota rovat. Felfedeztem
benne az érdeklõdését a jó
humorú, korának megfelelõ,
diákcsíny jellegû, tréfás, s
egyben szórakoztató viccek
iránt. Két alkalommal felol-
vastam, s nagyon megtet-
szett neki, jó kedvre derítet-
te. Következõ napokban már
õ kereste az újságban, és
szomorú volt, ha ez hiány-
zott. Azóta kivágja és gyûjti,
füzetbe ragasztja.

Karácsonyra sikerült meg-
vennem a 10 000 viccet tar-
talmazó viccgyûjteményt,
melyet szintén szívesen ol-
vas. Ha a vicc poénját nem
értette, kérem, hogy még
egyszer olvassa el figyelme-
sen, lassan, átgondolva, s
meg fogja érteni. Tehát ezzel
nemcsak olvasásra, hanem
a logikus gondolkodásra is
készteti, és kihat a helyes
szövegértelmezésre. A mi-
nap közölte velem, hogy az
újságban megjelentek olyan
viccek, melyek a vaskor
gyûjteményben is szerepel-
nek.

Õszintén és elégedetten
mondom, illetve írom, boldog
vagyok, melyet a Hahotának
köszönhetek. Kívánok még
sok hasonló ötletet, mellyel a
mai gyerekekre pozitívan le-
het hatni.

Werli Ferencné
Tarján, Szegfû u. 1.

TATA Hagyományteremtõ szán-
dékkal lovas ünnepet szervez a
Tatai és Térségbeli Lovasélet-fej-
lesztõ Szövetség április 24-én. A
szövetség pénteki közgyûlésen ar-
ról is határoztak, hogy az impo-
záns, a tatai rendezvénysorozatot
megnyitó programon ingyenesen
részt vehet bárki, és meg is ven-
dégelik a húsvét vasárnapját az
Esterházy-kastély mellett töltõket.

Straubinger Zoltán, az egyesü-
let elnöke kiemelte: a lovas ünne-
pen és lovas áldáson minden
résztvevõ – köztük néptáncosok,
a Tatai Pataráról már jól ismert
Pálffy kompánia, a kassai lovas
íjászok vagy épp az Egressy kó-

rus – ingyen vállalta a fellépést.
– Meglepetésként országos hí-

rû lovas fellépõink is lesznek. A
támogatóink között van a tatai ön-
kormányzat. Michl József polgár-
mester a rendezvény fõvédnöke.
Ingyen kaptuk meg a területet.
Szeles László az ételekrõl, alap-
anyagokról, Sári László a gulyás-
ágyúról gondoskodik, Lengyel
Antal az üdítõket biztosítja, én a
kávét, kapucsínót, csokit, meleg
italokat, Hárskuti Katalin az anya-
gi hátteret segített biztosítani. Ba-
bos László díszmû és patkolóko-
vács kollégáival jön a kastély mel-
lé, a szlovákiai Szentpéter polgár-
mestere, Jobbágy József ötven liter

aranyérmes borral, Andrásné
Börcsök Mónika dadi keramikus
az alkalomra készített emlékme-
dállal kedveskedik vendégeink-
nek. A gyerekek az egyik nagy cu-
korgyártótól húsvéti csomagot kap-
nak – sorolta az elnök, majd ki-
emelte: mindenkit megvendégel-
nek húsvét vasárnapján, hiszen
nem mindenki teheti meg, hogy a
hétköznapoktól eltérõ módon ün-
nepelje, ülje meg a húsvétot.

A biztonságra is figyelnek. A
hivatalos és önkéntes szervek-
kel vigyáznak majd mindenki
épségére. 

A program reggel lovasvonu-
lással kezdõdik. A régi lovardá-

tól érintve a Szent Kereszt-temp-
lomot, majd visszatérve a kas-
télyhoz kezdõdik az egész napos
program. Lehetõség lesz harci és
lovasbemutatók megtekintésé-
re, de az Esterházy-kastélyba is
be lehet majd menni.

– Ez az egész az önzetlenségrõl
szól. Hogy együtt jobban érezhet-
jük magunkat, s hogy nem feled-
hetjük el hagyományainkat, le-
gyen szó a tatai lovaséletrõl vagy
a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepérõl, a húsvétról. Ha valaki
tud és szeretne egy ilyen nemes
ügy mellé állni, keressen meg
minket – tette hozzá Straubinger
Zoltán. � Sz. A.

TATABÁNYA/BUDAPEST A Jászai
Mari Színház, Show Formációs
Táncegyüttese hosszabb szünet
után mérette meg magát országos
modern tánc versenyen. A Vad
tánc (Wild Dance) címû produkci-
ójuk óriási sikert aratott mind a
zsûri, mind a közönség körében.
A csepeli mûvelõdési otthonban

összegyûlt nézõk pirosra tapsol-
ták a tenyerüket, ez a teljesítmény
a zsûrit is elkápráztatta és a Gold
Nagy Show kategóriában az elsõ
díjat is megkapták a tatabányai
táncosok. A Boros Ilona vezette
csapat amúgy több mint húsz éve
lép fel rendszeresen különbözõ
helyi, országos, sõt nemzetközi

rendezvényeken, modern és show
tánc mûfajban szereztek már ed-
dig is hírnevet maguknak.

Zhanna Kozlenko ukrán tánc-
pedagógus koreográfiájával
gyûjtötték be ezt az újabb elis-
merést és tervezik, nem állnak
meg itt. Mind tánc- mind zenei
anyagban és elõadásmódban is

megújult, különlegeset alkotott
a társaság. A fõvárosban elért
siker újabb lökést adott a tánco-
soknak. A modern tánc kupaso-
rozat következõ állomásain is el-
indulnak, így a tervek szerint
április 16-án Balatonfüreden,
majd májusban Budaörsön is
színpadra lépnek. �
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SZÁJER büszke és sikerként köny-
veli el a „nemzeti konzultáció”-ra
visszaérkezett 11% -nyi választ.
Arról azonban hallgat, mennyi volt
ebből az őket melegebb éghajlat-
ra küldő. LH (t) 

KÖRNYEBÁNYA! Május 1-jén
majálissal készül ünnepelni a te-
lepülés a 100 éves évfordulót.
Nagyon szomorú, hogy az eltelt
évek során a legszükségesebb
teendők elmaradtak. Nincs meg-
felelő út, az árkokban folyó napi
szennyvízzel a lakosok
gazdagítják, fertőzik a Tatai-
nagytó vizét. Nyáron por, ősszel
a gyakori esőktől, kátyúk és sár-
özön! Hát akkor mit is ünnepe-
lünk?! Lehet ennél lejjebb egész-
séges környezetben élni?? (t)

BÁNHIDÁN a Jókai-iskola mellől
elszállította az AVE a szelektív
hulladékgyűjtőt. Mint kiderült,
az iskola kérésére. Emiatt a kör-
nyéken lakók vagy elcipelik vala-
hova a hulladékot, vagy a saját
gyűjtőjükbe dobják – pofon a
környezetvédelemnek! A lakoso-
kat miért is nem kérdezte meg
senki? (t) 

NEKEM egy Jimi-dal jut az eszem-
be, amikor az Almási úton meglá-
tom a hatalmas plakátot: NÉZZ
LE RÁM Ó ISTENEM.... (t)

FILMSTÚDIÓKHOZ: Szerintem in-
kább kevesebb, de színvonala-
sabb magyar filmet kellene ké-
szíteni (ilyenek is vannak termé-
szetesen), így mindjárt nyeresé-
gesebb lenne ez az üzletág.
RUSZKI (t) 

Táncos siker a fővárosban
WILD DANCE A gold nagy show kategóriában elsõ díjat kaptak

Húsvéti lovas ünnepet tartanak Tatán, a kastély előtt
VENDÉGÜL LÁTJÁK Szent György napján hagyományt teremtenek önzetlenségükkel a szövetség tagjai, támogatói

A Boros Ilona (hátul középen) vezette csapat modern és show tánc mûfajban szerzett már eddig is hírnevet országszerte

TATA Elöljárói gondoskodás el-
mulasztásának vétsége miatt
három, kötelességszegés vétsé-
ge miatt egy rendõr ellen emelt
vádat a Budapesti Katonai
Ügyészség Telegdi Zsolt halálá-
val kapcsolatban. A tatai rend-
õr az M1-es autópályán vesz-
tette életét. 

Telegdi Zsolt tavaly augusz-
tus 16-án az M1-es autópályán
szenvedett halálos balesetet
szolgálati feladatainak teljesí-
tése közben. Egy hirtelen jött
felhõszakadásban motorkerék-
párjával megcsúszott és a sza-
lagkorlátnak csapódott. 

A rendõr korábban jelezte, hogy
a gépjármûve nincs jó mûszaki ál-
lapotban és a gumik kopottak. Ezt
késõbb a mûszaki szakértõi véle-
mény is megállapította.

MERENGÕ Egy halvány re-
ménysugár, hogy mégiscsak van
még igazság... Õrizzük az emlé-
kedet Zsolti!

SZIMATKA A példamutatás, a
törvények betartása a rendõrök
fõ erénye lenne. Ez nemcsak a
rendõrre, hanem vonatkozik
azok vezetõire is. Mi lett volna a
következmény, ha a parancsno-

kok, akiket most vádolnak,
ugyanúgy jelezték volna a prob-
lémát az õ fõnökeiknek, mint
ahogy azt T. Zsolti tette?

Mi a büntetési tétele annak,
ha valaki nem biztosítja a szolgá-
lat ellátásának az anyagi felté-
teleit? Vagy a gumira, a jármû-
vek mûszaki állapotára kikép-
zésre, lövészetre, az oktatásra
szánt pénzt máshova csoporto-
sítja át és ezért elmaradnak fon-
tos, veszélyhelyzetek elõidézé-
sét megelõzõ feladatok.???

Igazoltatás a nyílt autópá-
lyán? Ez is nagyon veszélyes.
Mégis mindennap találkozni le-

het ilyen rendõri tevékenység-
gel. Talán befejezik, ha meghal
valaki.

TATAI Igazából jó lenne, ha a
rendõrök is betartanák a közle-
kedési szabályokat. Mert meg-
különböztetõ jelzés nélkül, õk
sem parkolhatnak szabálytalan
helyen, vagy nem mehetnek át
például a tatai buszpályaud-
varon...

GAZDA88 Hamis cinkosság mi-
att sok az életveszélyes jármû az
utakon. Szétrohadt és fék nélkü-
li buszok, stb.

Könyvelők 
Klubja
két városban
TATABÁNYA/ESZTERGOM A Komá-
rom-Esztergom Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara keretein be-
lül mûködõ Könyvelõk Klubja
április 6-án és 7-én tartja rendez-
vényeit, amelyeken az elõadó
Herczigné dr. Soós Ilona adó-
szakértõ. Szerdán a kamara tata-
bányai székházában reggel 9
órától 11.15-ig tart az alapszintû
program, majd emelt szinten kö-
vetkezik a folytatás 11.30-tól 13
óráig. Csütörtökön az esztergo-
mi székházban 10-tõl 12.15-ig il-
letve 12.30-tól 14 óráig tájékoz-
tatják a könyvelõket az idõszerû
tennivalókról, újdonságokról. �

Vádat emeltek Telegdi Zsolt halála miatt
FÓRUM Olvasóink szerint a szabályokat mindenkinek be kell tartani

A szövetség elnökségének tagjai a közgyûlés résztvevõivel 
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