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Még mindig sok a gyorshajtó, 
de így is kevesebb baleset tör
tént tavaly. 15. oldal

Ma KAROLY
nevű olvasóinkat köszöntjük!

Jó reggelt, 
Fejér megye!

Ősszel vettem egy téli
kabátot, amely mára 
veteránná vált. Nincs 
vele nagyobb bajom, 
megvéd a hótól és a 
hidegtől, de újabban 
szőrösödik. Nem vicc: 
a fekete szöveten fur
csa szőrszálak nőnek, 
nagyjából olyan sebes
séggel, mint az álla
mon a borosta. Eleinte 
csodaszámba vettem a 
jelenséget, de aztán 
rájöttem, a bélésből 
türemkedik elő a ma
catenger. Azt javasolta 
valaki, hogy használjak 
szöszborotvát. Ez meg
nyugtatott: érdemes 
volt lejönni a fáról, fel
találni a kereket, kirob
bantani az ipari forra
dalmat, rájönni a rela
tivitás elméletére, elre
pülni a Holdra. Mert 
így eljuthattunk végre 
a szöszborotvához.

T ih a n y i Tam á s

tihanyi.tamas@fmh.plt.hu

A NAP TÉMÁJA Népszerű volt a nyugdíjfórum

Hétfőn lejár a határidő
Tribolt Lajos

tribolt.lajos@fmh.plt.hu

Székesfehérvár -  A keddi 
telefonos, nyugdíjakkal 
foglalkozó fórumunk 
népszerűnek bizonyult. 
Sokan vártak választ 
az őket leginkább 
foglalkoztató kérdésre. 
Ma a válaszok 
egy részét közöljük.

A  magánnyugdíjpénztár
ban maradásról legkésőbb 
hétfőn lehet nyilatkozni a 
nyugdíjbiztosítási igazgató
ságokon. Ez a megyében Szé
kesfehérváron, a József A ttila  
utca 42. alatt található. Azért, 
hogy ne lehessen az ügyfél- 
szolgálat szűk kapacitására 
hivatkozni, a megyei nyugdíj- 
biztosítási igazgatóság ügyfé
lszolgálata hétfőn reggel 8-tól 
éjjel 24 óráig tart nyitva. Azon 
a napon más ügyeket nem is 
intéznek. Azoknak, akik át
lépnek az állami rendszerbe, 
nincs semmi tennivalójuk.

A  témáról a keddi, telefo
nos fórumunkon is sokan kér
dezték Bartucz Sándort, a me
gyei nyugdíjbiztosító vezető
jét. Persze más témák is szóba 
kerültek, például az, hogyan 
emelkedik a nyugdíjkorhatár 
a következő években, m it te
gyen egy vállalkozó, ha eléri a 
korhatárt. (írásunk A  korha
tár... címmel az 4. oldalon.)

Sándorovics Györgyné nyugdíj mellett az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület szolgáltatóházában dol
gozik fodrászként. Az egyesület olcsóbb szolgáltatással igyekszik segíteni a nyugdíjasokon

A civileké lesz a Technika Háza
Székesfehérvár (hp) -  A
részletek még nem is
mertek, de a civil szer
vezetek használhatják 
majd a Technika Házát.

Juhász László, az egykor 
létező c iv il kapcsolatok b i
zottságának egykori elnöke 
szerint nem kellően kidolgo
zott az elképzelés, miszerint 
az egykori Technika Házát a

civileknek adja használatba a 
város. Ezt a véleményt kép
viselte Márton Roland is, aki 
szerint a nem túl jó  állapotú 
épületben lehet, hogy a rezsi 
is többe kerülne az egyesüle
teknek, mint jelenlegi helyei
ken. Cser-Palkovics András 
polgármester leszögezte, a 
döntéssel csak az ideköltözés 
lehetőségét teremti még a vá
ros, s ezzel véleménye szerint

SMS-véleményvonal

SZÓLJON HOZZÁ 
ÍRÁSUNKHOZ!

ISMS-számunk: FV 06-91-33-10-331Üzenetét FV (szóköz) jellel kezdje! |

sok egyesületnek segíthetnek. 
Hozzátette, az üzemeltetésre 
a város biztosítja a fedezetet. 
A  javaslatot megszavazták. 
Elfogadta a közgyűlés a váro
si rendőrkapitányság beszá

molóját is az elmúlt negyed
évről, megköszönték a képvi
selők, hogy a nehéz anyagi 
körülmények ellenére is be
csülettel ellátta a munkáját a 
rendőrség. Csízek Tibor kapi
tány kérdésekre válaszolva el
mondta, reményei szerint ha
marosan 20-30 fővel nőhet a 
városi rendőrkapitányság lét
száma. (Folytatás a 3. oldalon 
Csíkszereda... címmel.)

O rszágjáró  
kö ru ta t tesz
ÁLLAMFŐ Elsőként Borsodba m ent

Budapest (mti) -  Magyar- 
ország, de még a fővá
ros sem egyenlő a 
Sándor-palotából meg
tekinthető impozáns 
látvánnyal -  mondta 
Schmitt Pál köztársasági 
elnök csütörtökön Mis
kolcon, országjárása el
ső állomásán.

A  köztársasági elnök hoz
zátette: útja során látni szeret
né, hogy hol, milyen bajok 
akadnak, és örülni szeretne a 
jónak. M in t mondta, nem tit
kolt szándéka, hogy az elnöki 
jelenlétből fakadó nyilvános
ságot felhasználja a jó  példák 
népszerűsítésére; célja, hogy 
ez az országjárás elsősorban 
ne az ő személye kapcsán, ha
nem azok miatt legyen érde
kes, akikkel útja során talál
kozik.

Schmitt Pál közölte: Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megye 
és M iskolc azért az országjá
rás első állomása, mert ez az a 
térség, amelyet az elmúlt 
években, évtizedekben „sok 
vihar vert” , amely gyakran

Schmitt Pál beszél a Borsod 
megyei közgyűlés ülésén

érezhette magát a „vesztesek 
oldalán” . Kitért arra, hogy 
Eszak-Magyarországon él ma 
a munkanélküliek húsz száza
léka.

A  megyét érintő árvízi ve
szélyhelyzet kapcsán azt 
mondta, bízik benne, hogy az 
árvízi védekezés nehéz fe l
adataiban a bölcsesség, a köz
érdek, az előrelátás lesz a kö
zös vezérfonal.

Vádemelés Biszku ellen
ÜGYÉSZSÉG Szerinte 1956 ellenforradalom

Budapest (mti) -  Vádat 
emeltek Biszku Béla 
egykori magas beosztá
sú MSZMP-politikus, 
belügyminiszter ellen.

A  Budapesti I. és X II. Ke
rületi Ügyészség vádiratot 
nyújtott be Biszku Béla ellen a 
„nemzeti szocialista és kom
munista rendszerek bűneinek 
nyilvános tagadása”  bűntette 
miatt -  tájékoztatott Skoda 
Gabriella, a Fővárosi Fő
ügyészség szóvivője.

Hozzátette: a vádirat lénye
ge szerint Biszku -  akit csak 
B. Béla néven említett -  egy

2010. augusztus 4-én közzé
tett televíziós műsorban nagy 
nyilvánosság előtt a kommu
nista rendszer bűneit jelenték
telen színben tüntette fel.

A  Jobbik örömmel vette tu
domásul az eljárás megindítá
sát -  jelentette k i tegnapi saj
tótájékoztatóján Szilágyi 
György. A  feljelentést tevő 
jobbikos képviselő szerint a 
volt belügyminiszter bűncse
lekményt követett el, amikor 
ellenforradalomnak minősí
tette az 1956-os forradalmat 
és igazságosnak, jogszerűnek 
a koncepciós pereket, halálos 
ítéleteket.

Dunaújvárosi győzelem

Dunaújváros (sis) -  Tegnap este a Duna-parti város sportcsar
nokában rendezték a Dunaújváros REK-Alcoa FKC női bajnoki 
kézilabda mérkőzést. A hazaiak 29-22-re nyertek (10. oldal)

Érvényes 
bírósági ítélet 
a jegyző ellen

Édes fiaim a Pelikánban
PREMIER Arthur M iller drám áját ma este mutatják be

Vál (zsm) -  Fegyelmi eljárást 
szerettek volna lefolytatni a 
jegyző ellen a testületi ülésen, 
ám az azonnali elbocsátás 
mellett döntöttek. A  friss hír 
szerint felfüggesztett börtön- 
büntetés van érvényben elle
ne, amely hivatalvesztéssel 
já r a jogerőre emelkedéssel. 
Lapunk többször beszámolt 
róla, hogy a volt polgármes
ter, Tóth Ferencné és a múlt 
péntekig hivatalban álló jegy
ző, Kiss Tamás többször vitat
ta az őszi helyhatósági válasz
táson mandátumot nyert pol
gármester, Bechtold Tamás és 
testületé eljárását az őket érin
tő ügyekben. (Folytatás a 3. 
oldalon Bírósági... címmel.)

Székesfehérvár (szz) -
Ma este mutatják be a 
Pelikán Teremben 
Arthur Miller: Édes fiaim 
című, 1947-ben írt drá
máját. Az előadás ren
dezője Hargitai Iván.

A  sors úgy hozta, hogy eb
ben az évadban két Arthur 
Miller-darabot is játszik a Vö
rösmarty Színház társulata. 
Az ügynök halála már jó  ideje 
megy a kőszínházban, az Édes 
fia im  premierje pedig ma lesz 
a Pelikánban. A  dráma szá
mos súlyos kérdést felvet er
kölcsről, családról, felelős
ségről, lelkiismeretről, 

(írásunk a 13. oldalon)
Hernádi Szabolcs (Chris Keller) és Bábinszki Ágnes (Anne Dee- 
ver). Szerelmüket beárnyékolja a ki nem beszélt szörnyű titok

Jobbik:
kisebb
autókat!
Budapest (mti) -  A  Job
b ik törvényjavaslatot 
nyújt be az állami és ön- 
kormányzati vezetők 
által használt gépkocsik 
teljesítményének korlá
tozása érdekében -  je 
lentette be Volner János 
országgyűlési képvise
lő. Azt mondta: a veze
tőknek is áldozatokat 
ke ll hozni. így a javaslat 
szerint a jövőben csak a 
miniszterelnök és a köz- 
társasági elnök használ
hatna korlátozás nélküli 
teljesítményű hivatali 
gépjárművet.

Számos kedvezmény

számtalan helyen!
Hűségkártyával tulajdonosaik 
sokat soórolhntnnk!
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