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Takarékosság: 
matt a wattnak
Székesfehérvár (Ik) -  A
Matt a wattnak!-prog
ram zárását tartották 
tegnap az Esélyek Há
zában, amelynek kere
tében négy helyi nyug
díjasszervezet részesült 
energiatakarékos kom
pakt fénycsövekben, i l 
letve globális felmele
gedéssel kapcsolatos k i
adványokban. A  zöld 
közlekedés jegyében a 
Gaja Környezetvédő 
Egyesület egyúttal egy- 
egy kerékpárt adott át az 
Esélyek Háza és a C iv il 
Szervezetek Regionális 
Szövetsége képviselő
jének.

A lánglovagok 
legjobb fotósai
Budapest (hp) -  Tizen
kétezer kép közül, inter
netes szavazással vá
lasztották k i a 2010-es 
év legjobb tűzoltós fotó
ját a tűzoltóportálon. A  
képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára B isz t-  
r ic z  A n e tt, a székesfe-

Egy összedőlt ház oltásá
nál fényképezett Anett

hérvári tűzoltóság szó
vivője állhatott, ő egy 
gázrobbanásban össze
dőlt és kigyulladt ház o l
tásánál fényképezett. 
Az első helyezett képet 
S ch u ltz  L á s z ló  készítet
te, a második helyezést 
érő pillanatot pedig 
C sá m p a i A t t i la  kapta 
lencsevégre.

Költségosztós
kérdésekről
Székesfehérvár (h p )-
Speciális, kibővített fo 
gadóórát szervez H o r 
vá th  M ik ló s n é , a 3. szá
mú választókörzet ön- 
kormányzati képviselő
je  csütörtökön 17 órától 
a Vízivárosi Általános 
Iskolában. A  fogadó
órán a költségmegosz
tóval ellátott fűtésrend
szer előnyeiről és hát
rányairól szerveznek 
beszélgetést a Budai úti 
épületekben kialakult 
anomália kapcsán. Kép
viselői közvetítéssel ta
lálkozhatnak egymással 
az érintett lakók, a Szép
hő Zrt. képviselői és az 
I. számú Lakásfenntartó 
Szövetkezet vezetői.

A Jancsár utca 
nem kér üzletet
Lakossági fórum a terület átminősítéséről

Székesfehéiyár (hp) -  Az
egykori MÉH-telep he
lyének beépítése érde
kében egy kereskedel
m i lánc megkereste az 
önkorm ányzatot. A la
kók fó rum on  m ondha t
ták el vélem ényüket.

Zsúfolásig megtelt tegnap 
este a Tolnai úti általános is
kola ebédlője, ahol F a rk a s  
L á sz ló , a körzet önkormány
zati képviselője és É g i Tam ás  
alpolgármester tartott fóru
mot. M in t a körzet képviselő
je  elmondta, a várost megke
reste egy áruházlánc, misze
rint megvásárolná a Jancsár 
utca melletti, hatezer négyzet- 
méteres területet, hogy itt ke
reskedelmi egyéget építsen. A  
Malom csatorna és a Cserepes 
köz által határolt terület egy 
részén korábban MÉH-telep 
működött, ám a területet az

is felszólaltak. M in t mondták, 
harminc éve ígérgetik, hogy a 
földarabból végre park, zöld
felület lesz, ehhez képest m ió
ta a két közeli élelmiszeráru
ház megépült, csak kamion
ból lett egyre több. Egy másik 
lakó kérdésként felvetette, 
megvizsgálta-e bárki, hogy 
egy kilométeres körzetben 
négy különböző üzletláncnak 
van boltja? Véleménye sze
rint egyszerűen nincs szükség 
ennyi kereskedelmi egységre 
ilyen szűk területen.

Egy közös képviselő pedig 
felszólalásában elmondta, fe l
vállalja, hogy egy fát ültet a 
kérdéses ingatlanra, hogy ez
zel is kifejezze, m it szeretné
nek itt a lakók. Egy másik lép
csőház azonnal csatlakozott a 
felhíváshoz, így elképzelhe
tően hamarosan új fák kerül
nek ide, hogy a lakók így is k i
fejezzék egyöntetű vélemé

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a Jancsár utcai terület sorsára

önkormányzat egy korábbi 
döntéssel zöldparkká minősí
tette. Farkas László elöljáró
ban kifejtette, a terület értéke 
nagyjából 150 m illió  forint, az 
önkormányzat ingatlanhasz
nosítási bevételei jelentősen 
elmaradnak a tervezettől, 
ezért nem jönne rosszul az ér
tékesítés. Döntés azonban 
nincs erről, éppen azért szer
vezett lakossági fórumot, 
hogy a környék lakóinak véle
ménye alapján szülessen meg 
a döntés. Amennyiben a város 
el kívánná adni a területet, a 
rendezési tervet ismételten 
módosítani kellene.

A  szóban forgó terület mel
letti házak lakói közül többen

nyűket. Egy másik lakó sze
rin t a volt vágóhíd még 
beépítetlen részén igen mos
toha állapotok uralkodnak, 
szerinte, ha már muszáj, in 
kább ezt kellene rendezni, be
építeni. M in t azonban kide
rült, ez magánterület, így e fö 
lött a város nem rendelkezik.

A  fórumon közbiztonsági 
problémák is felmerültek, ez
zel kapcsolatban Égi Tamás 
alpolgármester arról a jó  hír
rő l számolt be, hogy júliustól 
33 új rendőr állhat munkába 
Fehérváron, a következő év
ben pedig újabb 66 rendőr ke
rülhet állományba, így lesz le
hetőség külön palotavárosi 
„csapatot”  is felállítani.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság állományának munkájáról szóló tájékoztatót Simon László dandártábornok is meghallgatta

ÉRTÉKELÉS A vagyon elleni bűncselekmények növekedtek
Kovalcsik Katalin
kova lcs ik .ka ta lin@ fm h.p lt.hu

A g áré  -  A rendőrségi 
p ihenőben tegnap Sági 
János gárdonyi rendőr- 
kapitány értékelte  az e l
m ú lt esztendő m unká
ját. Nem titko lta , lesz 
tenn iva ló juk, de értek el 
e redm ényeket is.

-  Alapvetően végrehajtot
tuk a ránk kiszabott feladato
kat -  mondta S á g i Já n o s  alez
redes, a Gárdonyi Rendőrka
pitányság vezetője. -  Am i po
zitívum, hogy húsz 
százalékkal növeltük a közte
rületi rendőri jelenlétet. Évek 
óta ez vo lt az egyik legna
gyobb gondunk, de 2010-ben 
elértük a 2004-es szintet a je 
lenléttel. Jöttek új kollégák, 
szakképzőkből kikerült fiata
lok, de sajnos egy részük -

akiknek nem volt Fejér me
gyei kötődésük -  el is ment, 
közelebb az otthonához. Ez 
érthető, hiszen a lakhatás m in
denki számára fontos 
kérdés. Nem beszél
ve arról, hogy a kör
nyezet ismerete segíti 
a munkájában a fiatal 
rendőrt. A  távozásu
kat negatívumként él
tük meg, de megértet
tük. A  létszámkérdés 
a mai napig folyamatosan 
visszatérő problémánk.

A  turisztikai szezon -  ami a 
tó környéki településeken 
meghatározó -  rendőrségi 
szempontból jó l sikerült.

-  Ä  szezonban nőtt a bűn- 
cselekmények száma, de a be
töréses lopások csökkentek -  
folytatta a kapitány. -  A  köz
lekedési események alakulása 
sem rontja a statisztikát. Amíg
2009-ben négy, addig tavaly

„csak”  két halálos baleset tör
tént a kapitányság területén. A  
súlyos sérüléssel járók száma 
41-ről 37-re csökkent, 69-ről

74-re emelkedett viszont a 
könnyű sérüléssel járó karam
bolok statisztikája. Am i na
gyon fontos, a kollégáim 387 
esetben találkoztak ittas veze
tőkkel. Meggyőződésem, ez 
hozzájárult ahhoz, hogy az it 
tasan balesetet okozók számát 
sikeresen csökkentettük, 
kiszűrték őket a forgalomból, 
mielőtt esetleg bármilyen bajt 
okozhattak volna. Az össz- 
bűncselekmények száma

ugyan emelkedett a területen, 
stagnált a gazdasági és a köz
lekedési esetek száma.

A  vagyon ellen elkövetett 
bűnesetek közül a leg
jelentősebb a lopás 
volt tavaly, 541-ről 
szerzett tudomást a 
rendőrség. A  betöré
sek száma 302 volt, 
ezek együttesen és je 
lentősen rontották a 
lakosság biztonságér

zetét, különösen ott, amely te
lepüléseken gyakoribbak vo l
tak az ilyen jellegű esemé
nyek. A  kapitányság felderí
tési eredményessége a 
2009-es 33,5 százalékról
44,9-re emelkedett. Ered
mény, hogy 27 -ről 21 -re csök
kent a kocsilopások száma.

további képek, információk

f r n h f

A létszámhiány még ma is 
gond a területen, jöttek  

és elm entek munkatársak

A tókörnyék nyugalma

Intelligens iskolákban tanulók
Gárdony (kk) -  A  Velencei-tó 
környéki kistérségi társulás
hoz tartozó kápolnásnyéki, 
pázmándi, verebi, az agárdi 
Chemel, a gárdonyi, a zichy- 
újfalui, valamint a pákozdi is
kola is részese annak a pro
jektnek, amelynek révén fe j
lesztik az oktatási körülmé

nyeket. A  közoktatási 
intézményekben egy pályázat 
jóvoltából létrehoznak 142 
munkaállomást, megvásárol
nak 42 tantermi csomagot és 
hat egyebet. A  nyertes, majd 
77 m illiós pályázat révén fe j
lesztik az iskolák számítógép
állományát, létrejön a tanter

mek negyven százalékában az 
internetes hálózat. A  projekt 
révén lehetővé vá lik az órá
kon az egyéni fejlesztés, az 
elektronikus mérés-értékelés 
(gépen felelnek, írnak dolgo
zatot a diákok), valamint az 
elektronikus adminisztráció 
is bekerül az alkalmazásba. A

nyelvoktatás, a szaktárgyak 
elsajátítása is „gépi”  alapokra 
kerülhet, a tanár-diák közti 
kapcsolattartás elektronikus 
hátteret kaphat. A  projekt, 
amelynek a szülők is élvezői 
lehetnek, hiszen lesz netes 
kapcsolatuk az iskolával, 
uniós támogatással jö tt létre.

Repülős Gizi már vonaton utazik
Egy bicskei házba surrant be a nyolcvanöt éves visszaeső, a rendőrök elkapták

„Olyanokká lettünk, 
mint a leprások..."
Újabb per indult: kártérítést követel a család

Budapest (m ti) -  Újabb 
per in d u lt a Magyar A lu
m ín ium  Term elő és Ke
reskedelm i (M ai) Zrt. e l
len kedden :egy deve- 
cseri házaspár tízm illió  
fo rin to t követel a cégtől.

A  felperesek devecseri ott
honát a vörösiszap nem öntöt
te el, de életük a katasztrófa 
következtében ellehetetle
nült. A  felporzó iszap hosszú 
távú egészségügyi hatásai is
meretlenek, a katasztrófa m i
att ingatlanjuk értéke 50 szá
zalékkal csökkent -  állítják a 
felperesek. A  házaspár arra 
kéri a bíróságot, hogy kötelez
ze a M al-t kártérítés címén 
8.450.000 forint, nem va
gyoni káruk megtérítésére 
kétm illió  forint kifizetésére.

A  férj azt mondta: nem tud
ják, hogy a szálló por milyen 
egészségügyi hatásokkal jár, 
a családját nagyon megviselte 
az esemény, pszichológust is 
felkerestek. Ä  két gyerekük 
tanulmányi eredménye rom
lott, továbbra is félnek, hogy 
újabb katasztrófa történik. Ä  
feleség hozzátette, hogy több 
a kiadásuk az iszapömlés óta, 
a bevételeik pedig csökken
tek. A  család folyamatos 
stresszben él, baráti körük 
széthullott. M in t mondta, 
olyanok lettek, „m in t a leprá
sok” , ha meglátják az autóju
kat, rögtön tudják, hogy De- 
vecserből érkeztek.

Az alperes jog i képviselője 
a kereset elutasítását kérte, 
mondván: a cég nem felelős a 
katasztrófáért.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Repülős G izit az utóbbi 

harminc évben 22 és fél év 
fegyházzal, illetve börtön- 
büntetéssel sújtotta a bíróság, 
és 345 ezer forint pénzbünte
tést róttak k i rá további hat 
esetben. Utoljára a Mohácsi 
Bíróság előtt állt múlt év jú 
liusában, amikor lopás miatt 
45 ezer forin t pénzbírságot 
szabtak k i az akkor még 84 
éves asszonyra, aki hétfőn 
Bicskén portyázott.

A  Munkácsy utcában élő 
házaspár hétfőn egy rövid ci
garettaszünetre ment k i az in
gatlanukhoz tartozó mellék- 
épületbe, de a lakást így sem 
hagyták üresen. A  bejelentő 
anyósa a házban tartózkodott, 
amikor egy ismeretlen tettes 
besurrant a nyitott bejárati aj
tón. Erről tanúskodott az ajtó
tól a nappaliban lévő asztalig

Repülős Gizit ezúttal Bics
kén fogta el a rendőrség

vezető sáros lábnyomok sora. 
Az asztalon hagyott pénztár
cából tizenötezer forintnyi 
készpénz hiányzott. Kiszalad
tak az utcára, de nem láttak 
senkit. A  Bicskei Rendőrka
pitányság ügyeletese szinte

ezzel egy időben kapott egy 
másik bejelentést, miszerint 
egy idős, fehér sapkás hölgy, 
aki vajszínű kabátot visel, 
benéz és bemegy az utcában 
lévő házakba, azzal az ürügy
gyei, hogy gumis műhelyt ke
res, illetve szeretné magát k i
vitetni a vasútállomásra.

A  rendőrök aztán a bicskei 
vasútállomáson megtalálták a 
keresett nőt, Repülős Gizit, 
aki éppen a szemetesvödörbe 
tett valami. A  rendőrök kérdé
sére elmondta, a zsebkendőjét 
akarta kidobni a kukába, és e 
közben vette észre, hogy pénz 
van benne. A  14 és félezer fo 
rintot átadta a járőrnek. A  85 
éves budapesti asszonyt bűn- 
cselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt előállították, a 
megtalált pénzt lefoglalták. A  
besurranásos lopás miatt indí
tott büntetőeljárást a Bicskei

Rendőrkapitányság nyomo
zói tovább folytatják.

Az 1926-ban született nő 
egyébként rendezett családi 
körülmények közt nőtt fel a II. 
világháború elején. Egy bale
set folytán agyhártyagyull
adást kapott, szerinte ez az 
egyik alapvető kiváltó oka 
kleptomán hajlamának. A  
számos börtönbüntetés után 
Budapestről Komáromba kö l
tözött, bízva a nyugodtabb 
körülményekben. Ehhez ké
pest 2009 januárjában Komá
romban egy családi házba 
akart betömi, de a ház tulajdo
nosa észrevette, és azonnal 
riasztotta a rendőrséget...
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