
4 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP KRÓNIKA 2001. február 23., PÉNTEK

RÖ VIDEN

Jogi tanácsok
Székesfehérvár (kk) -  A
székesfehérvári nagycsalá
dosok irodájában, a Sziget 
utca 39. szám alatt február 
26-án jogi tanácsadást tarta
nak. Dr. Paulikovics Péter 
17-18.30 között nyújt segít
séget a hozzá fordulóknak.

O visok délutánja
Székesfehérvár (hb) -
Leendő elsősöknek rendez
nek klubdélutánt több alka
lommal is a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. A 
gyermekeket és szüleiket 
először március elsején 16 
órakor várják, amikor a me
sék birodalmába utaznak a 
tanítónők segítségével. 
Március 8 -án ügyeskedni 
fognak az apróságok, 2 2 -én 
vidám délutánt tölthetnek 
együtt, amikor lesz tánc, 
ének, báb, mindez az álla
tokhoz kapcsolódva. Márci
us 29-én sportolni, játszani 
fognak az érdeklődő gyere
kek. A szülőknek március 8 - 
án fórumot tartanak az isko
lában, amely szintén 16 óra
kor kezdődik.

Ó vodások az 
általános iskolában
Székesfehérvár (hp) -  
Február 27-én fél ötkor kez
dődik a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában az a 
foglalkozás, melyet nagy- 
csoportos óvodások számá
ra tartanak. Várjákmindazo- 
kat a gyerekeket, akik sze
retnek rajzolni, énekelni.

Leteperték  
az álvásárlót
Székesfehérvár (-kn-) -  
Amerikai krimikbe illő jele
netnek lehettek szemtanúi, 
akik tegnap délután az Inter- 
sparba tértek be vásárolni. 
Egy úriembernek nem ne
vezhető vásárolót „kiszúrt” 
az áruház civil ruhás nyomo
zója, amint kibont a dobozá
ból egy hangszórót, riasztó
jától megszabadítja, majd a 
ruhája alá rejti. Mivel a fel
szólításra áz álvevő a vásár
lókat is feldöntve menekülni 
kezdett, két biztonsági őr a 
földre teperte a 120 kiló 
körüli, heves ellenállást ta
núsító férfit. A 9000 forintos 
hangszóró alatta maradt a 
szabálysértési bírság határ
értékének, így a férfit a rend
őrség később elengedte.

Az előadást dr. Sárdi Csilla, oktatási főigazgató-helyettes bevezetője nyitotta meg Fotó: Páti

Székfoglaló 
a Kodolányin
Székesfehérvár (hp)— „Egy 
szerzetesrendi nagybirtok mo
dernizációja a két világháború 
között” címmel tartotta tegnap 
székfoglaló előadását dr. Farkas 
Gábor a Kodolányi János Főis
kolán. Az 1959-től 1991-ig a Fe
jér megyei levéltár élén álló pro
fesszor több éve tanít gazdaság- 
történetet a főiskolán, 2 0 0 -nál 
több tanulmány, hat könyv fű
ződik többek között a nevéhez. 
Vizi László, a társadalomtudo
mányi tanszék vezetője mutatta 
be Farkas Gábor eddigi munkás
ságát, és reményét fejezte ki, 
hogy ebben az évben több szék
foglalót is hallhatnak majd az 
érdeklődők. Az előadáson részt- 
vett a zirci főapát, dr. Zackár Fe
renc Polikárp is. A n ő  é s  a z  é k s z e r  Fotó: Pati-N agy

Zászló, nyugállományúaknak Nem rapsicok ügyködtek 
Fejérben, Timárpusztán
FMH információ -  Tegnap az 
egyik hazai napilapban -  Hadat 
üzentek a rapsicok a Fejér me
gyei hatóságoknak címmel je
lent meg egy írás. Ezzel kapcso
latban kérdezte meg lapunk Né
meth Lajos őrnagyot, a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferensét.

A szóvivő elmondta, hogy a 
Fejér megyei Timárpusztán ta
lált, acéldrótra fűzött szarvas- és 
őzfejek nem orvvadászok által, 
valamint nem bűncselekmény 
eredményeképpen kerültek 
megtalálási helyükre. Szó sincs 
tehát arról -  amit a napilap állí
tott - ,  hogy az orvvadászok ha
dat üzentek volna a hatóságok
nak.

A területileg illetékes Mór

Városi Rendőrkapitányság 
munkatársai a bejelentés után 
felvették a kapcsolatot a helyi 
vadásztársasággal.

A vadászok tájékoztatása 
szerint egy korábbi, teljesen 
legális vadászat után a trófea 
nélküli, nem hasznosítható hús
részeket szándékosan, a ragado
zó madarak számára helyezték 
ki a szakemberek.

A Fejér Megyei Rendőr-főka
pitányság sajtóreferense el
mondta még, hogy a Magyar Va- 
dászkamara és a hazai rendőrség 
között hatályban lévő együttmű
ködési szerződés alapján a to
vábbiakban is közös erővel lép
nek fel minden indokolt esetben 
az orvvadászokkal és a termé
szetet károsítókkal szemben.

Ezüst fények, 
tükröcskék
Székesfehérvár (-kn-) -  Az 
alkotó fiatal korához képest 
meglepően nagyszámú ismerős 
(tisztelők, barátok, érdeklődők) 
gyűlt össze tegnap délután Né
meth Orsolya ékszerkészítő 
kiállításmegnyitóján. Maga a 
kiállítás a nőies, titkos kis rész
letek, tükröcskék, üvegcsék, 
ezüstös fények „egyvelege”. A 
hölgyek szinte tolongtak, hogy 
ne csak megcsodálhassák, ha
nem meg is vásárolhassák az if
jú tervezőnő munkáit, melyek 
egyszerűek, semmiképpen sem 
hivalkodóak, így tükrözik alko
tójuk lényét (akit egyébként úgy 
kellett rábeszélni a kiállításra, 
hiszen nem akart az előtérbe ke
rülni). Orsi munkái mindeneset
re március 3-ig láthatóak a hely
őrségi klubban.

Pénzt loptak 
az álszerelők

Székesfehérvár* (sl) -  A A műsorban többek közt fel- 
Honvéd Nyugállományúak lépett az Orgonavirág citera- 
Klubja időseit és a hozzátarto- együttes. Warvasovszky Tiha- 
zókat köszöntötték tegnap ün- mér polgármester zászlót adott 
nepélyesen a megyeszékhelyen, át a nyugállományúaknak.

Középkori várkutatások
Székesfehérvár (ke) -  A Bu
dai úti új református templom 
építése javára indított nagy ér
deklődéssel kísért előadássoro
zatra immár az 51. alkalommal 
várják az érdeklődőket február 
25-én, vasárnap délután 3 óra
kor. A szervezők -  dr. Demeter 
Zsófia történész és László Tibor

református lelkész -  által meg
hívott jeles szaktekintélyek tu
dományos kutatásait ismerheti 
meg a közönség. Ezúttal Kul
csár Mihály régész (Kulturális 
Örökség Igazgatósága, Fehér
vár) A Fejér megyei középkori 
várkutatások újabb eredményei 
címmel tart előadást.

Székesfehérvár (kk) -  Két 
férfi csengetett be egy lakásba 
szerdán, azzal az ürüggyel, hogy 
a vízügytől érkeztek. A háziak 
beengedték őket, és így eltűnt 50 
ezer forintjuk. A rendőrség a la
kosság segítségével fogta el a 
két, fővárosból érkező hajlékta
lant, akiket őrizetbe is vettek. A 
csalók ügyében megkezdődött a 
nyomozás, de az óvatosság to
vábbra sem árt, nézzük meg, kit 
engedünk be a lakásunkba...

Szerelem vagy esküszegés? -  Shakespeare: Lóvátett lovagok című vígjátékát Mészöly Dezső'szel
lemes fordításában, Kozák András rendezésében mutatja be a székesfehérvári Vörösmarty Szín
ház. A vidám, pezsgő színjáték nyilvános főpróbáját tegnap este tartották Fotó: Sági István

P Á R T O K -M O Z G A L M A K

Lobbizik a 8-as útért
Székesfehérvár (tr) -  A Szé- 
chenyi-terv mintegy egymilli- 
árd dollárnyi nagyságrendet 
képvisel. Összesen 55 pályázat 
keretében lehet a támogatások
hoz hozzájutni -  jelentette ki 
tegnapi sajtótájékoztatóján Bal- 
say István országgyűlési képvi
selő. Néhány pályázatban már 
eredményt is hirdettek, így kap 
például támogatást Székesfe
hérvár 65 bérlakás építésére. A 
bérlakás építésének támogatása, 
az idősek házai és a fiataloknak 
szánt fecskeházak, valamint a 
magánerős építések támogatá
sával a következő években 40 
lakás készülhet el.

A panelházak felújítására az 
önkormányzatokon keresztül 
lehet pályázni. Elvégezhető így 
az ablakcsere, a szigetelés és a 
fűtéskorszerűsítés.

A Széchenyi-terv keretében a 
kis- és középvállalkozókat is tá
mogatják. Tízmillió forintig 
például adómentes a nyereség, 
ha azt visszaforgatják a vállal
kozásba.

Balsay István elmondta azt is,

hogy Horváth Balázs veszprémi 
országgyűlési képviselővel 
együtt kezdeményezik, hogy a 
8 -as út kerüljön be a TINA nem
zetközi úthálózat fejlesztési 
programba. Ennek keretében 
nem uniós országok összekötő 
útjaira adnak Phare-pénzeket. 
Fontos lenne a 8 -as út még nem 
korszerűsített szakaszait felújí
tani és az utat tovább építeni Du
naújvárosig. A híd elkészülte 
után pedig még tovább. Ez utób
bi fejlesztések várhatóan a kö
vetkező kormányzati ciklus 
alatt valósulhatnak meg. A TI- 
NA-programmal kapcsolatos 
döntés a kormány kezében van.

A képviselő bejelentette, 
hogy Székesfehérvár állami tá
mogatást kap a Selmeci úti és fe
ketehegyi vízelvezetés megol
dására. Mivel a költségvetésben 
csak kevés pénz jutott rá, a kép
viselő kérte a közlekedési mi
niszter segítségét, hogy tovább 
épülhessen a várost nyugatról 
megkerülő út. Fontos lenne, ha 
legalább a logisztikai központig 
elkészülne.

Megyei pártaktíva-értekezlet
A  M unkáspárt Fejér m egyei szervezetei 2001. február 24-én  (szom baton) 9 

órai kezdettel Székesfehérváron, a M egyei M űvelődési K özpont (volt B arátság 
Háza) III. em elet 7 sz. term ében  m egyei pártak tíva-értekezletet tart. N apirend: a 
M unkáspárt Fejér m egyei szervezeteinek felkészülése a 2002. évi országgyűlési 
képviselő  választásokra. A  pártaktiva-értekezletre  m eghívo ttakat tisztelettel 
várjuk. A  M u n k á s p á r t  F e jé r  M egyei K o o rd in á c ió s  B izo ttsá g a

T aggyűlés
T iszte lt Bajtársaink! M agyar V idék O rszágos 56-os Szövetség  Fejér M egyei 

Szervezete 2001. február 23. pén tek  17.00 órakor taggyűlést tartunk a  m egyei 
irodában. M inden bajtársnő és bajtárs m egjelenésére feltétlen  szám ítunk. T erve
zett tém áink: szervezetünkben a m egyei vezetés m egválasztásával kapcsolatos 
előkészületek  m egtárgyalása. B izottságok felállítása. E m lékérem , em léklappal 
kapcsolatos teendők tájékoztatása. A z összejövetel helye: Székesfehérvár, C sa 
nádi Im re tér 5. B ajtársi üdvözlettel: H e rm a n  Is tv á n  m egyei e lnök

Abu és társai
előzetesben
maradnak

(Folytatás az 1. oldalról)
A rendőrség 1999. december 

14-én vett több személyt is őri
zetbe az Abu Mohamed és társai 
ellen indított bűnüggyel kapcso
latban. Az első őrizetbe vétele
ket később újabbak követték: a 
gyanúsítottakat előzetes letar
tóztatásba helyezték. A per tár
gyalását a múlt év őszén kezdte 
meg a Székesfehérvári Városi 
Bíróságon dr. Megyeri Mária ta
nácsa. Az előzetes fenntartásá
tól időközben egyetlen személy, 
a per nyolcadrendű vádlottja 
esetében tekintett el a bíróság. A 
per, melyben március 2 0 -ra tűz
ték ki a következő tárgyalást, 
változatlanul fokozott biztonsá
gi intézkedések mellett zajlik.


