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A GKI Gazdaságkutató Zrt. el
nöke szerint reformok helyett 
költekezés van 11. o ld a l

Jó reggelt. 
Fejér megye!

Na, ez az igazi novem
ber -  gondoltam, ami
kor tegnap reggel vé
gignéztem a ködös, 
esős környéken. És a 
gyerekkorom novem
berei jutottak eszem
be. Nem tudom, ho
gyan vannak ezzel, de 
nekem a markáns év
szakváltozások (ami
kor van ilyen) az évti
zedekkel ezelőtti han
gulatokat idézi fel. 
Akkor ugyanis még 
normális volt, hogy 
a nyár után ősz jön, 
majd tél, és azután 
a tavasz. Most, amikor 
semmiben sem lehe
tek biztos, a gyerekkori 
hangulat visszatérése 
pozitív érzést kelt. 
Gyerekkoromban 
gyakran építettünk hó
várakat, annyi volt az 
égi áldás. Ezt azért már 
elengedném.

Tribolt Lajos

tribolt.lajos@ fmh.plt.hu

A NAP TÉMÁJA M ivel is „etetnek" bennünket?

Csodapirulamítosz
K ő v á r i  G a b r ie l l a
belpol@ fmh.plt.hu

Székesfehérvár -
Hosszú, egészséges 
életre vágyunk. Időt, 
pénzt, energiát áldo
zunk új és újabb be
tegség-megelőző és 
bajokból kigyógyító 
„varázsszerekre".
Vajon használnak is?

Információval telezsúfolt 
világunk reklámaiból, sőt a 
kéretlen elektronikus leve
lek sokkoló hirdetéseiből 
gyakran az derül ki, hogy 
szinte csak másodpercek vá
lasztanak el bennünket egy 
végzetes betegségtől, ha 
nem vesszük meg most 
azonnal a kínált terméket. 
Mostanában elárasztanak 
bennünket a mindenre jó  p i
rulák, tabletták, folyadékok, 
porok. Rákellenes szerek, 
őssejtstimulánsok, méregte
lenítő, salaktalanító és 
fogyasztószerek, univerzá
lis egészségvédő csodaké
szülékek jelennek meg a p i
acon. A  gyors javulást és 
egészséget ígérő hírverés
nek gyakran nehéz ellenáll
ni, mert aki bajban van, nem 
mérlegel, még ha az orvosok 
nem is mindig helyeslik a k i
egészítő terápiákat. (Össze
állításunk az 5. oldalon o l
vasható.) Hegedűs Krisztina rendszeresen fogyaszt étrendkiegészítőket egészsége megőrzése érdekében

Minden előzmény nélkül támadtak
Veszprém (mti) -  Nem  
volt előzménye a Coz- 
ma elleni támadásnak -  
vallotta tegnap Uros Vi- 
lovski, az MKB Veszp
rém kézilabdázója.

A  szerb válogatott sportoló 
tanúvallomásában azt mond
ta: ismételgette a Patrióta lo 
kál előtt az utcán Marian Coz-

mának, hogy „haza, haza” , de 
nem tudta csapattársát elhúz
ni, eltolni a helyszínről. Uros 
Vilovski szerint a lokál alag
sori diszkójában minden előz
mény nélkül támadt rá „több 
kopasz cigány fé rfi”  Marian 
Cozmára, s ő igyekezett segí
teni neki, például egy támadó
ja  kezéből kivette az ütésre 
emelt széket. Elmondta: a
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táncplaccról a kijárat felé „te
relte”  Cozmát, majd igyeke
zett őt rávenni, hogy menje
nek el onnét. Cozma azonban 
az utcán összecsapott a „cs il

lagos pólóssal”  (Raffael 
Sándor elsőrendű vádlottal), 
majd még két-három kigyúrt 
fé rfi csatlakozott Cozma ütle
geléséhez, rugdalásához. Né
hány másodperc múlva ő csak 
annyit látott, Cozma „m in t a 
rongy, ernyedten csuklik ösz- 
sze és nem mozdul” .

(Folytatás a 4. oldalon 
Előzmények... címmel.)

A lakosság teljes 
kárát megtérítik
VÖRÖSISZAP Jövő év júliusa a határidő

Budapest (mti) -  Pintér 
Sándor belügyminiszter 
szerint a kormány egész 
Európában elismerést ki
váltó ütemben dolgozik 
a vörösiszap-katasztrófa 
utáni helyreállításon, 
amelyhez kapcsolódóan 
a lakosság teljes anyagi 
veszteségét megtérítik a 
jövő év júliusának végéig.

A  tárcavezető tegnap, m i
után egyeztetett Devecser, 
Kolontár és Somlóvásárhely 
polgármesterével, budapesti 
sajtótájékoztatóján elmondta: 
a kormány eddig 4 m illiárd 87 
m illió  forintot fordított a ve
szélyhelyzet mielőbbi elhárí
tásának munkálataira, a leg
frissebb összesítés szerint pe
dig összesen mintegy 55 m il
liárd forintos kárt okozott a 
Magyar Alumíniumtermelő 
és Kereskedelmi (Mai) Zrt. 
zagytározójából kiöm lött vö
rösiszap.

A  kabinet korábban hozott 
rendeletéiben vállalta, hogy 
az ingatlanokban, az ingósá-

Pintér Sándor: 55 milliárdos 
kárt okozott a vörösiszap

gokban, illetve a külterületek
ben és a mezőgazdasági terü
letekben esett károkat is fe l
mérik, és a veszteséget mara
déktalanul megtérítik -  idézte 
fel Pintér Sándor.

Hozzátette: a kormány va
lamennyi, általa megelőlege
zett kárt igényelni fogja a Mai 
Zrt.-tői. (Folytatás a 2. olda
lon Megtérítik a lakosság tel
jes anyagi kárát címmel.)

Demonstráció készül
KÖZSZFÉRA M ég bíznak a tárgyalásban is

Budapest (mti) -  De
monstrációs bizottságot 
alakított három, közszol
gálati munkavállalókat 
tömörítő szakszervezet.

Az érdekvédelmi konföde
rációk vezetői tegnap bejelen
tették: december elejére de
monstrációt készítenek elő.

Varga László, a Szakszer
vezetek Együttműködési Fó
rumának (SZÉF) elnöke az 
Autonóm Szakszervezetek 
Szövetségéhez, a Magyar 
Szakszervezetek Országos 
Szövetségéhez és a SZEF-hez 
tartozó szakszervezetek nevé

ben azt hangoztatta: nem cél a 
demonstráció, az csak eszköz 
arra, hogy elfogadható megál
lapodás jöjjön létre a kor
mánnyal. Tárgyalni akarunk-  
szögezte le. Azt hangoztatta: 
elegük van abból, hogy a min
denkori politika pazarlónak 
mondja a közszféra egészét, 
elegük van abból, hogy olyan 
jogszabály-módosítások zaj
lanak, amelyek nemcsak anya
gi, hanem erkölcsi értelemben 
is megalázzák a munkaválla
lókat. Példaként a 98 százalé
kos rendkívüli adót említette. 
(Folytatás a 2. oldalon De
monstrációs... címmel.)

Új gazdára várnak!

Székesfehérvár (str)-Mályva, a játékos fekete cica (2934-es szá
mú a kennelben) új gazdára vár a Takarodó úti állatmenhelyen. 
Rajta kívül még sokan vannak hasonló cipőben, róluk és egy meg
döbbentő állatkínzásos esetről szól a Kedvencek rovat (9. oldal)

Fórumra várjuk 
az öreghegyi 
lakókat

Kétmilliárdot érő aláírás
TÁMOGATÁS Kezdődik a belváros és a Hiemer-ház felújítása

Székesfehérvár (hp) -  Város
rész-bemutató sorozatunkban 
jövő héten Öreghegyre érke
zünk: csütörtökön kétoldalas 
mellékletben mutatjuk be e 
patinás városrész mindennap
jait, ám ezt megelőzően, jövő 
szerdán este öt órára, az Öreg
hegyi Közösségi Házba várja 
lapunk a lakókat egy „prob
lémafelvető beszélgetésre.”  
Célunk, hogy a találkozón 
felmerülő problémákra, ja 
vaslatokra az önkormányzat 
és más illetékesek segítsé
gével válaszokat, megoldási 
lehetőségeket találjunk. A  
válaszokat lapunk fórumot 
követő számaiban megjelen
tetjük.

Székesfehérvár (hp) -
Cser-Palkovics András 
és Vereczkey Zoltán írta 
alá az 1,8 milliárdos tá
mogatásról szóló szer
ződést: megújul a Fő ut
ca és a Hiemer-ház is.

-  A  város fejlődésének 
mérföldkövét jelenti a támo
gatás, szeretnénk, ha minden 
magyar számára Fehérvár je 
lentené az ország történelmi 
fővárosát. E kép erősítését is 
segíti a Fő utca és a Hiemer- 
ház felújítása -  mondta az 
aláírás előtt Cser-Palkovics 
András, Fehérvár polgármes
tere. (Folytatása Kétm illiár
dot... címmel a 3. oldalon.)

Cser-Palkovics András polgármester és Vereczkey Zoltán 
(VÁTI) írta alá az 1,8 milliárd forint odaítéléséről szóló okiratot

A privatizáció
eredményét
vizsgáltatnák
Budapest (mti) -  Eseti 
országgyűlési bizottság 
felállítását javasolja az 
MSZP, hogy a választó- 
polgárok átfogó képet 
kaphassanak az elmúlt 
húsz év privatizációjá
nak eredményeiről. Tó
biás József, a párt frak
cióigazgatója hangsú
lyozta: mindenkinek
joga van tudni, mi telje
sült az állami cégeket ér
tékesítő kormányok, i l 
letve az állami cégeket 
felvásárlók vállalásai
ból. (Folytatás a 2. olda
lon Átfogó... címmel.)
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