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Próbaüzem:
éúizedeket vártak
a segesdi
szennyvízkezelásre
ivó,7iz l]at hónapos próba-
űzen során bizonyítottá megfe,
l€lő nűködését az úionnan fel-
épült s€gesdi sz€nnyvíztiszító
t€lep é§ a csat|akozó csatorna
hálózat, A napokban tartott rnű
szaki átadás tán ünnepéty€sen
is lczárták a projektet. A kivite
1.7ós során á s7ákcmherek 93l
bekötést alakítotiak ki az in-
gatlanokhoz, löbb mint 18 kilo-
méternyi !,czctókct helyeztek a
löld a|á és hét szennyvízáteme
]őt épitett€k. A program Ésrc
volt eay korszerrú szennyvíztisz
títólel€p építése is s€g€sd kül
területén,

- llüszonkót éve vánnk a
pillanatra, hogy segesden vég,
rc korszcrú szennyvízelve
zelés műkiidjön, amit ráadá
sul kömyezetkímóló módon tu-
{iunk szolgá|tatni a lakosoknak

nondta Péntek László polgár
mester a 2011 ben benyúitott pii
1yámt kapcsán, melynek a|al}
csö!ét 2013. áprilisában hely€z
ték cl, - !z sc8esd tőíténetének
cgyik lcgnágyobb beruházása
volt, köz€l egymilliád forint
ból valósulhatott mc8, melyhez
mjntegy 9l suázalékos támoga,
1ást kaptünk,

Beszámolt arníl is, hogy a
2014. októbereben indított prG
baüzemm€t együtt megkezdG
dött az ingatianok há]ózaira
c§atlakozása. Négyszáznál több
igónyt fogád(ak el, naponta ér
keznek újabb jelcntkezések.

. lpLi n

Bababuli a könyuüírban
xLus Mobiltelefonos mondókák gyerekeknek és szülőknek

A li}€€kék némcsak az énekeket, mondókíkat sueíetik, mindenn le mozeiásban benne vanna*, Báe§ Eíika í€lalkozást vezet a Baba_Mama l{lübbán

> Folytal(b az 1. oldalful

Nli mos( \ragyunk itt elószór,
ínert a hidegcbb időben eddig
nem akariuDk elifululni, Órii,
Iök, hogy az öi hónapos kislá-
nyom AIiz a családján kívül
mi. pmhp.AkAt i( táihAi h,ün

tár gyermek!észlegébe, ahol a
mint€8y n€gyven perc€s fo8lal-
kozásokat tartják.

Nagyon szerctiük ezeket
az alka]makat, ha nem beteg a
kislányom, a másféI éve§ Pan
na, minden héten itt vagyunk

mnnni. (?;nnín; rmpii.§ÁL

kitakaítja a menyem, nagy
ölömmel vigyázunk a gyere
kekrc, Rcndsleíes résztv€vók
vagyunk itt, a ki(sik nagyon él
vezjk,és az átclmük is fejlődjk

mondta stoff]stván.
Bá€s Erjka tí7 óvc vczcti a

nak. Igyekszem mindig meg-
újulni. Haladunka korral, van,
nak mobilteiefonos vagy lifte-
zős mondókák is. Ugyanák,
kor nagyon fontosak a hagyo-
mányok is, és az, hogy olva
sóvá n€velhessük a gyereke

Munkaüsi
botr,íny:

megvetezték
az adatbázist

> Folyíllfuis az 1. oIdaIfuI

A megszerzett adatok e€y része
pápíron, a násik fész€ eleki
Ioniküsan rőgzített vo|t, de ar
ról nem akart b€szélni, hogyan
szerezték me8 az a|kalmazot
tai, akik liZcnnógy éve do]goz
tak a munkahclycn. A (égveze,
tő vé8ül a rendőrsóghcz fonlüIt,
az ü8y azóla tudomása szeíint
átkerüIt a kaposvári úgyés2-
ségre, Ezt az ügyészség lapunk
kérdésá€ meg€rősítette, hoz
zátéve, hogy az ügyben a siófo
ki rendőrsa€ nyomoz.

A2 általunk negkérd€zett jo
gi s7akértő szcrint csak törvé
nyes eszkóZökkcl hafcolhat a
béremclósórl a münkavállaló.

A munkaszerzódés mó-
dosításával érhcl el crcdmé,
nyeket, a munkabér ugyan-
is a munkaszerzódés legfonto_
sabb eleme, ezt akár mindkét
fé] írásban megválioztathat'a
nondla Horváth János Sándor
kaposrári munkájogi szakjo
gás7, . A munkavállalók azon
ban csak jo8szcrű eszkózők-
kel igyekezhctnck órvényesül-
ni. Áz említett cs.t több kér
déstis fbtvet, például azt, hogy
milyen adatokat taftalmazott
ez az adatbázis? Ennek alapján
felm€rülhet a sz€mélyes ada
tokkal vjsszaélés, ezek le.het
nck kúlönös€n sz€nélyes ada
tok is. sól a zsárolásbűncs€
lekmóny. is fcnnállhat, ha va


