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NÉHÁNY SORBAN
•  A heves belpolitikai küz

delmek színterévé vált Indiá
ba látogat Göncz Árpád ápri
lis 10. és 15. között. Újdelhi
ben dolgozó magyar diploma
ták és indiai külügyi illetéke
sek egybehangzó véleménye 
szerint a belpolitikai bonyo
dalmaknak semmiféle zavaró 
hatása nem lesz az elnöki lá
togatásra.

•  Élelmiszerek, takarók, 
ruházat és más jellegű segé
lyek ledohását kezdték meg 
vasárnaptól az amerikai szá
razföldi hadsereg és légierő 
szállítógépei az észak-iraki 
polgári lakosság és menekül
tek részére.

•  Tegnap tartották meg 
Albániában az egy hete lezaj
lott. első többpárti parla
menti választások második 
fordulóját. A voksoláson a 
250 törvényhozási mandátum 
közül az utolsó 19 sorsáról 
kellett dönteni.

LOTTÓ:
A HÉTEN: ÖTVENMIL
LIÓ ÖT SZÁMÉRT. A Sze
rencsejáték Rt. közlése szerint 
a 14. heti lottónyeremények a 
következők: Öttalálatos szel
vény nem volt. A következő 
hétre átvitt jutalom összege 
4 9  76 9  3 4 9  forint. A 90  négy- 
találatosra egyenként 196  859 
forintot: a 8512 háromtalála- 
tosra egyenként 1735 forintot; 
2 találatosokra 75' forintot fi
zetnek.

IDŐJÁRÁS
Előrejelzés az ország terüle
tére ma estig: eleinte többször 
erősen megnövekszik a felhő
zet és szórványosan számítani 
kell záporesőre, néhol zivatar
ra. Majd nyugat felől felszaka
dozik, csökken a felhőzet. A 
legmagasabb nappali hőmér
séklet 12 és 17 fok között ala
kul. (MTI)

*
Az ezen a napon eddig mért 

legmagasabb hőmérséklet
27,6 Celsius-fok (1939), a leg
alacsonyabb -2,5 (1956), a sok
évi átlaghőmérséklet 9,7 Cel- 
sius-fok.

Előkelő helyen halad Fa Nándor a föld körüli szólóvitorlás verseny negyedik, befejező szakaszán. Nyolc nappal ezelőtt rajtolt a mezőny és az Alba Regia akkor az 5. helyen volt. Azóta eggyel előbbre lépett, tegnap a három francia versenyző mögött negyedikként vitorlázott a fehérvári sportember. Most mintegy négyezer tengeri mérföldre van a céltól, Newport kikötőjétől. Továbbra is nehezíti a haladást, hogy napok óta csak gyenge szél fúj. Fa Nándor partközeiben halad, szombat esti poziticiőja 19 fok 37 perc déli szélesség és 39 fok 20 perc nyugati hosszúság volt

A tóból úgy fél méter víz hiányzik

Hétfő, 1991. április 8., XLVII. évfolyam, 81. szám Ára: 7,80

Pénteken délelőtt ismét meg
nyitották a zsilipeket, hogy a zá- 
molyi „felső" tározótóból a pát- 
kain átfolyva ötszázezer köbmé
ternyi víz gyarapítsa aVelencei-tó 
vízkészletét. Nem mintha na
gyon sokat számítana az így nyert 
két centiméternyi vízszintemel- 
kedés... a száznegyven-százhat- 
van centíméternyi. úgynevezett 
üzemi vízszinttől még mindig

A tározóból „elindult” a víz a Velencei-tóba (Fotó: Kabáczy Szilárd) Alois Mock találkozói

Horgászok
környezet-

védelmi
napja

Március utolsó szombatja a 
horgászok környezetvédelmi 
napja. Mivel idén ez nagyszom
batra esett, több megyei horgász
egyesület az az előtti hét végén, 
illetve április 6-ikán tartotta meg 
horgászvize partján, s környékén 
a nagytakarítást. A cikolai tava
kon a Dunai Vasmű, az agárdi 
Medosz. az ercsi, az adonyi hor
gászok tevékenykedtek. Dégen 
nem sok tennivaló akadt, a szép
fekvésű. tengerszerű partja, kör
nyéke mindig tiszta. Az agárdi 
horgásztanyán viszont akadt 
munka. Az egy halomba gyűj
tött. a víz által kivetett szemét 
még elszállításra vár.

Á reggeltől tartó munka után a 
fehérvári Zalka-fivérek úgy dön
töttek. jogos lesz egy kirándulás 
csónakkal a Vendel-tisztásra. 
(Ók már korábban helyre hozták 
vízi járművüket, felső képünk a 
szombatiak ügyködését örökí
tette meg.) És Zalkáék optimiz
musa jogos volt. Az idősebb férfi 
egy tíz kilós busát akasztott és 
emelt a csónakba testvére segít
ségével (képünkön).

(Fotó: Kabáczy Szilárd)

Alois Mock. Ausztria hivatalos 
látogatáson hazánkban tartóz
kodó külügyminisztere magyar- 
országi programjának zárónap
ján szombaton reggel találkozott 
Horn Gyulával, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának elnökével, 
majd koszorút helyezett el a Ma
gyar Hősök Emlékművénél a Hő
sök terén.

Alois Mock -  részben az Euró
pai Demokratikus Unió elnöké
nek minőségében-délután a Kis
gazdapárt vendégeként ünnepé
lyes külsőségek között koszorút 
helyezett el az újpesti városháza 
falán Bajcsy-Zsilinszky Endre és 
a városrész 1956-os mártírjainak 
emléktábláin. A városháza dísz

termében megtartott ünnepsé
gen Nagy Ferenc József a Kisgaz
dapárt elnöke méltatta az ered
ményesen fejlődő magyar-oszt
rák kapcsolatokat. A párt vezetői 
Tddy Zoltán emlékérmet nyúj
tottak át Alois Mocknak. s meg
ajándékozták egy nemzetiszín 
szalaggal átkötött karóval.

Megosztozott a pontokon szombaton este a Yideoton-Waltham és a Vasas egy üttese. Az 1: l-re végződő találko
zón Muzsnay 11-esből szerezte a fehérváriak egyenlítő gólját. Felvételünk ezt a pillanatot örökítette meg. 
(Tudósításunk a 7. oldalon)

A FŐNYEREMÉNY 100 000 FORINT!

Nyerjen a Hírlappal!
Már eddig is szép számmal érkeztek  levelek szerkesztő

ségünk cím ére, amelyben előfizetőink jelzik, részt kíván
nak venni azon a sorsoláson, amelyen több mint 300 ezer  
forint értékű nyerem ényt sorsolunk ki. Mivel nagyrészt 
régi előfizetőink jelentkeztek eddig, közöljük, hogy a sor
soláson az új, akár egyhónapos előfizetéssel rendelkezők  
is részt vehetnek. Term észetesen a fél- illetve az egész  
évi előfizetést igazolok k özött külön jutalmakat is kisor
solunk.

A nyeremények:

I db 100 000 forint
1 db 50 000 forint
2 db 25 000 forint

10 db 10 000 forint
I .

Ezen kívül számos egyéb jutalom és díj is vár majd a 
szerencsésekre.

Tisztelt Előfizetőnk! Ö nnek nincs más dolga, mint be
küldeni szerkesztőségünk cím ére (Székesfehérvár, 8003  
Pf. 5) érvényes előfizetői szelvényét, vagy átutalási b eté t
számlája számát, közölni a nevét és a pontos címét.

messze lesz. A jelenlegi vízszint 
csaknem katasztrofálisan ala
csony. mindössze 108 centiméter.

Szabó Mátyás igazgatótól (Kö
zép-dunántúli Vízügyi Igazgató
ság) megtudtuk, hogy az utóbbi 
ötven évben ez a második eset. s 
alapvetően az elmúlt, több évi 
téli csapadékhiányra vezethető 
vissza, hogy a vízszint ilyen mér- 

<Folytatás a 2. oldalon)

AZ IDÉN MÉG 
NEM SZÁRAD KI

?


