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Több mint egy tonnát nyom a világ legnagyobb bonbonja. 
A finomsághoz 800 kilogramm csokoládét és 200 liter tokaji 
bort használt fel Ekker Róbert szerencsi szobrász. – Olyan 
hatalmas zsaluzatot kellett építeni a bonbonnak, hogy 
alig fért be a gyár ajtaján – mesélte a mûvész. – Eredetileg 
szögletes formába öntöttük a csokit, majd ezt faragtuk le 
bonbon alakúra. Egy hétig fagyasztottuk volna a mûvet, de 
amikor egy baltával belehasítottam, kifolyt a csoki. Ezért 
másfél hétig kellett mínusz húsz fokon tartani – mesélt a 
munkafolyamatról Ekker Róbert. BE

A világ legnagyobb bonbonja

Büntetés jár krumplilopásért
A büntetõ törvénykönyv egyik 
módosítása szerint a jövõben az 
alacsony értékû, azaz 20 ezer 
forint értékhatár alatti lopás 
esetében is komoly büntetés-
re számíthat az elkövetõ. Akár 
30 napos elzárással vagy 150 
ezer forint bírsággal is sújtható 
a bûntettért. A módosítás kap-
csán sokan a bíróságok meg-
növekdett munkaterhe miatt 
kezdtek aggódni. Busch Béla 
egyetemi docens szerint ez 
felesleges hiszti. – A kis értékû 
lopások nagy része a múltban 
is – az elkövetés módja miatt 
– bûncselekménynek minõsült 
– magyarázta lapunknak. 

– Egyedül a terménylopás volt 
az, amit nem tudtak büntetni, 
most ez is felkerült a listára. 
Tehát a kialakult mizéria feles-
leges hiszti, a bíróságoknak 

ugyanannyi munkája lesz ezek 
után is, mint eddig. Talán drasz-
tikusabb változást hozna, ha 
a jogalkotó angolszász mintára 
csökkentené a büntethetõségi 
korhatárt. Ma Magyarországon 

14 év alatti személy nem 
büntethetõ, a korhatárt érde-
mes lenne levinni 12 évre. 
Köztudott, hogy sok esetben 
kihasználják a gyerekek vagy a 
családjaik ezt a védettséget. �UJ

Sokan élnek vissza a kiskorúak büntethetetlenségével

A pénteki nyitónapon a Forrás 
néptáncegyüttes elõadásával 
veszi kezdetét a rendezvény, 
majd az este a musicaleké: a 
fellépõk között találjuk az 
Operettszínház kiválóságai 
közül Mészáros Árpád Zsoltot, 
Szinetár Dórát és Bereczki 
Zoltánt. A nyitónapot ezután 

a Crystal együttes produkciója 
zárja. Eközben a rendezvény-
sátor mûsora a retro jegyében 
telik: Korda György és Balázs 
Klári, valamint az Elsõ Emelet 
együttes örökzöldjeire csápol-
hatnak az örökifjak. 

Szombaton már a reggeli órák-
tól kezdve érdekes mûsorok egész 
sora várja a helyieket. Idén is része 
a Battai Napok programjának az 
Arany fakanál fõzõverseny, aki 
pedig behatóbban tanulmányoz-
ná a tûzoltók munkáját, az figye-
lemmel követheti a XIV. Flórián- 
kupát, ahol a szakmabeliek 
mérik össze gyakorlati tudásukat. 
A kerékpáros ügyességi verseny, 
és a falmászás mellett a macska- 
szépségversenyen szurkolhatnak 
kedvenceiknek az állatbarátok. 

A szabadidõközpont hátulsó 
részén lévõ színpadon 17 órától 
kezdõdnek a valódi izgalmak. 
A Rock Tribute nevû rendezvé-
nyen hat banda három-három 
számmal mutatkozik be, a tét 
nem kevesebb, mint félmillió 

forint, amit a szakmai zsûri által 
legjobbnak tartott együttes zse-
belhet be. Talán még a pénznél is 
fontosabb, hogy este a gyõztesek 
lehetõséget kapnak Gáspár Laci, 
a Magazin együttes és a Back 
II Black társaságában a nagykö-
zönségnek is koncertet adni. 

A vasárnap reggel a hal-
ételek kedvelõinek kedvez, 
halászléfõzõ versennyel folyta-
tódik a program. A vasárnapon 
kutyaszépségverseny, rendõrségi 
bemutató, táncbemutató és 
dzsúdóverseny színesíti a prog-
ramot. A kisszínpad a lokálpat-
rióták kedvence lehet, hiszen 
a délután folyamán összesen 
hét helyi zenekar lép majd fel. 
Sztárokból a zárónapon se lesz 
hiány: Battára látogat a Unique, 
Baby Gaby, a Desperado, LL 
Junior és Ruzsa Magdi is. 

Az állandó programok 
részeként kirakodóvásár, nép-
mûvészeti bemutatók, egész-
ségsátor és mesterségek utcája 
bõvíti a programkavalkádot. �ht

Változatos programok a városi fesztiválon

Sztárdömping Battán
SZÁZHALOMBATTA – Változatos programok egész sorát kínálja idén is a Battai 
Napok. A rendezvényt szeptember 10. és 12. között a Városi Szabadidõ Központban 
rendezik meg, ahol a programok többsége ingyenesen látogatható. 

Ruzsa Magdi vasárnap lép fel

Sztárparádé szombaton: Gáspár Laci mellett a Back II Black együttes is koncertet ad

Kevesebb pedagógus, drágább tanévkezdés
A beiskolázással járó magas költségek mellett a családi kasszáktól az is jelentõs 
összegeket von el, hogy a Gyurcsány-kormánynak köszönhetõen adóköteles lett a 
beiskolázási segély, ezért a cégek egyáltalán nem érdekeltek abban, hogy támo-
gassák azokat a dolgozókat, akiknek tanköteles korú gyermekeik vannak. Sok szülõ 
számára viszont a beiskolázás jelenti a legnagyobb anyagi terhet – derül ki az egyik 
biztosítótársaság által végzett kutatásból. 
20-35 év közötti, tartós párkap-
csolatban vagy házasságban élõ 
nõk és férfiak véleményét kérték 
ki egy felmérésben. A nyilatkozók 
egy része úgy látja, hogy egy gyer-
mek felnevelése – a kezdetektõl a 
fõiskola befejezéséig – mai árakon 
akár 14 millió forintba is kerül-
het. Többek között ezért vállalnak 
kevesebb gyermeket a családok 
– tûnik ki az anyagból.

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) szerint viszont 
a fiatalok gyerekvállalási kedvét 
leginkább az ifjú pár lakáshely-
zete, illetve a szülés után kiesõ 
jövedelem mértéke befolyásolja. 
Ami pedig a gyerek beiskolázását 
illeti, az bizony több tízezer forint-
tal teheti soványabbá a családi 
kasszát. 

– Ez az összeg az elsõs gyermek 
esetében 30-40 ezer forintra is rúg-
hat – mutat rá Székely Hajnalka, 
a NOE elnöke. – Ha egy iskola-
táskába például nincs beépítve a 
gerincvédelem, de a gyereknek 
mindennap nagyobb terhet kell 
benne cipelnie, a kedvezõ ár elle-
nére sem érdemes megvenni. 

Az iskolakezdési támogatásról 
– melynek megadóztatását még 
a Gyurcsány-kormány idején 
rendelték el – a NOE tapasztala-
tai lesújtóak:

– Ezt a támogatási formát a 
munkáltató adhatja a nála dol-
gozóknak, saját döntése alapján. 
Ha a támogatás összege 22 050 
forint vagy annál kevesebb, az 
után 25 százalékos adót kell 
befizetnie a munkáltatónak. Ha 
magasabb lenne az összeg, akkor 

az után 97 százalékos adóterhet 
kellene állnia a munkáltatónak. 
Éppen ezért a munkáltatók, fõleg 
a kisebb cégek nem érdekeltek 
abban, hogy ennél magasabb 
összeggel támogassák kisgyerekes 
dolgozóikat – mondta az elnök. 
Hozzátette: ha a családban mind 
a két szülõ részesül családi pót-
lékban, mind a ketten kaphatnak 
iskolakezdési támogatást is. Az 
összeg egyébként ruhavásárlásra 
is fordítható.  Regényi�Huba

A támogatás adóköteles
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