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RÖVIDEN
Japán kulturális est
Székesfehérvár (sl) -  A 
Magyar-Japán Baráti Tár
saság székesfehérvári cso
portja japán vacsoraestet 
rendez a Kiskulacs vendég
lőben május 19-én, 19 órá
tól; a finom étkek mellett -  
melyeket Nemeskövi Dénes 
és Ambrózi Aladár mester
szakácsok állítanak elő -  a 
vendégek ízelítőt kaphatnak 
a japán kultúrából is. Az es
ten fellépnek: Mártonfi Atti
la és Szauter Dominika, hai- 
ku-kompozícióval, F. Dőry 
Magdolna japán tankákkal, 
valamint Bakos Tünde koto- 
művész és Pócsik Viktor fu
rulyán. Közreműködnek: 
Kecskeméti Zoltán bonsai- 
művész és Budai Péter ori- 
gamista.

Modern eszmék
Székesfehérvár ( s l ) - A  
Szent István Művelődési 
Házban működő Hóman Bá
lint Keresztény Népfőiskola 
előadássorozatában május 
22-én 17 órakor Modem 
eszmeáramlatok és egyházi 
válaszok (XVIII-XX. szá
zad) címmel Jeleníts István 
teológiai tanár előadását 
hallgathatják az érdeklődők.

Honvédelmi
kitüntetés
Székesfehérvár (sl) -  A 
magyar honvédelem napja 
alkalmából, a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör Szé
kesfehérvári Szervezete ja
vaslatára a honvédelem ügye 
érdekében végzett kiemel
kedő munkája, egész életútja 
elismeréséül, a Magyar Köz
társaság honvédelmi minisz
tere a Honvédelemért I. Osz
tály kitüntetésben részesítet
te Kozma László nyugállo
mányú alezredest, a baráti 
kör örökös tagját. A kitünte
tést dr. Homoki János, a 
Honvédelmi Minisztérium 
politikai államtitkára adta át 
tegnap, a fővárosi Stefánia- 
palotában.

KI LÁTTA ITTASNAK A G ÁZO LO T?
Eltérő vélemények -  a tanúk arról nyilatkoztak, mi történt a disznóvágás és az ebéd során

(Folytatás az 1. oldalról)
P. János aaról beszélt, hogy p 

a dolgozóknak főzött pörköltet, 
azzal volt elfoglalva. Nem látta, 
ki ivott és mit. Azt viszont állít
ja, S. István nem volt részeg, 
nem tántorgott, nem beszélt fél
re. Amikor a vádlott kocsijával 
hazavitte, akkor sem látta ittas
nak, úgy vezetett, mint máskor, 
vagyis kicsit kapkodva. (Puszta
vámon egyébként az is szokás,

említette a tanú, hogy a kereszt- 
szülőket nem a közvetlen rokon
ságból választják. így lehet, 
hogy ő a keresztapja S. István 
gyermekeinek és fordítva.)^

A böllér S. Attila volt. Ő vi
szont határozottan kijelentette, 
hogy S. István ivott pálinkát, és 
később talán egy pohár bort is. 
Aztán az ebédnél találkozott ve
le, ahol ittasnak látta. Csúnyán 
evett, leejtette a villát, nekitán-

torodott az asztalként használt 
hastoknak. Hasonlóképp nyilat
kozott a disznó feldolgozásában 
segédkező K. Ferenc is, aki az 
ebédnél úgy hallotta, akadozik a 
vádlott nyelve, imbolygóit, és 
délelőtt is volt bizonytalan moz
dulata. P. Lajos a presszóban fu
tott össze S. Istvánnal és P. Já
nossal. Látta, hogy mindketten 
rövidet és sört ittak. (S. István 
erre azt mondta: lehet, hogy így

volt, neki csak a sör rémlik, s ezt 
korábban el is mondta.) L. Ist
vánná, a presszós úgy emlék
szik, a két férfi whiskyt rendelt. 
Sz. János négyszemközt nem 
beszélt január 29-én a vádlottal, 
de járása, beszéde alapján nem 
ítélte ittasnak. P. István elmond
ta: három liter forralt bor és egy 
liter pálinka állt rendelkezésére 
a disznóvágás meglehetősen né
pes közönségének. Kétszer ta

lálkozott aznap S. Istvánnal. Ha
tározottan kijelentette, hogy 
sem délelőtt fél tizenegykor, 
sem kora délután, háromnegyed 
kettőkor nem látta ittasnak. Pe
dig az utóbbi alkalommal 3-4 
percet beszélgettek is.

S. István egyébként a puszta- 
vámi énekkar vezetője volt, az 
áldozat, R. M.-né pedig a kórus 
stabil tagja. A tárgyalás június 
26-án folytatódik a bíróságon.

Különös kegyetlenséggel 
ölte meg az asszonyt
P é n z t  a k a r t  s z e r e z n i ,  h o g y  v i s s z a a d j a  t a r t o z á s á t

(Folytatás az 1. oldalról)
Rendhagyó módon folytató

dott a tájékoztató, lepergett a 
helyszíni szemlén készült film. 
A konyha úszott a vérben, a láb
nyomokat elmaszatolták. Az 
asszonyt nyolc késszúrás érte, 
az egyiknél eltörött a kés, a tet
tes átvágta az asszony torkát, le
vágta a fejét. Az arcába belerúg
tak, eltörött az orrcsontja, visz- 
szanyelte a vérét. Iszonyatos ke
gyetlenséggel ölték meg a nénit, 
akit mindenki szeretett a telepü
lésen -  folytatta a Kovács Imre. 
Pénzt adott kölcsön, árult lisztet, 
állatot, házi pálinkát, bort és ci
garettát. A bögrecsárdában és a 
faluban, ahol se bolt, se semmi, 
ő volt a pótmama.

Azon a reggelen a szomszéd 
ugyanúgy átment S. Jánosné- 
hoz, mint máskor. Furcsállotta, 
hogy a rendezett portán nincs 
rendesen becsukva a kiskapu, de 
ment tovább a konyhába. Aztán 
szaladt is kifelé, riasztotta a néni 
keresztfiát, aki mentőt, rendőrt 
hívott. A nyomozás elején kide
rült, hogy a néni előző nap pénzt 
vett ki a takarékból, amiből egy 
vállalkozónak fizetett, a többit 
hazavitte, de nem a megszokott 
kis fekete táskába, hanem egy 
másikba tette a tévé alatti szek
rénykébe. Azon az estén több
ször telefonált, volt három hívá

sa, amikor senki nem szólt a 
kagylóba, ezt el is mondta a ve- 
jének.

-  Az biztos -  folytatta az 
alosztályvezető - ,  hogy 20.35- 
kor még élt és az is, hogy Dobo
son mindenki tud mindenről, 
így a pénzkivét sem volt titok. 
Közben megtaláltuk azt a két fi
atalembert, akik azon a hajnalon 
gyalogosan távoztak a faluból. 
Kiderült, hogy L. Nikolettáék- 
nál jártak. A fiúk -  21 éves bo- 
dajki B. András és J. András -  
kórházban voltak, ugyanis köz
ben totálkárosra törtek egy még 
ki sem fizetett kocsit. A nyomo
zás közben egymást érték a ha- 
zugságpk, mígnem a lány el
mondta, mi történt. B. tartozott a 
nővérének, a lányt kérte meg, 
kopogjon be S-néhez. Ekkor B. 
berontott a lakásba, ledöntötte 
az asszonyt és szúrt. A lány kiro
hant, tíz perc elteltével hívta 
vissza B., törölje fel a lábnyo
mokat és mondja meg, hol a 
pénz. A tévé alatti szekrényben, 
a fekete táskában 5 ezer forint 
volt. A véres holmikat megpró
bálták elégetni, majd egy udvari 
vécébe dobták.

B. Andrást őrizetbe vették, 
különös kegyetlenséggel, nye
reségvágyból elkövetett ember
öléssel vádolják, a lányt és a ba
rátját tanúként hallgatták ki.

Önkormányzati 
törvényről 
pro és kontra
FMH-információ -  Nem kelle
ne sötétebbre festeni az eget an
nál, mint amilyen, minden úgy 
jó, ahogy van -  körvonalazódott 
az önkormányzati törvény ter
vezett módosításáról szóló viták 
során az egyik markáns véle
mény. A másik szerint szükség 
van a reformokra -  összegezte 
az eleddig nyolcvan szakmai ta
lálkozón elhangzottakat dr. Ka
ra Pál, a Belügyminisztérium 
helyettes államtitkára. A Kodo- 
lányi János Főiskolán tegnap 
délelőtt megtartott tudományos 
tanácskozáson egyebek közt 
szóba került a megyék szerepe. 
A kutatók és a gyakorlati sza
kemberek szerint újra kell gon
dolni a történelmi hagyományo
kon alapuló középszintű közi
gazgatás, az egyre népszerűbb 
kistérségi társulások illetve a ré
giók szerepét. Az élénk vitában 
kitűnt, változtatni kell a finan
szírozáson is. Az autonóm ön- 
kormányzatok anyagilag a min
denkori hatalomtól függnek. A 
saját forrásaik aránya csupán 
egyötöde a bevételeiknek, azok 
nagyobb hányada az államkasz- 
szából származik. Gyakran a 
kötelező feladataik ellátására 
sem kapnak elég pénzt. A kor
szerű önkormányzatiságnak az 
eredményesség lehet az alapja.

Ma este premier a cirkuszban
Tizenöt méter magas a kupola, a sátor átmérője pedig negyven méter
Székesfehérvár (Móré) -
Önmagában az is látványosság, 
ahogy egy cirkuszváros felépül. 
Nem véletlen, hogy a szomszé
dos iskola kerítésén „lógnak” a 
srácok, miközben az úttest túlol
dalán a Magyar Nemzeti Cir
kusz hatalmas sátra lassan fel
emelkedik. Richter József igaz
gató készségesen beavat a ku
lisszatitkokba:

-  Negyven ember építi a cir
kuszt, de így is kell majd' egy 
nap, mire minden a helyére ke
rül. Először fel kellett állítani a 
tizenhat méter magas árbocot, a 
betonba egy méter húsz centis 
vaskarókat ütöttek le kompresz- 
szorral, s csak ezután követke
zik a sátor felhúzása, villanymo
torral.

-  Mi a könnyebb: bontani, 
vagy építeni a cirkuszt?

-  A bontás gyorsabb. Szer
dán az előadás után kezdtük, éj
jel egy-fél kettő körül már min
den össze volt csomagolva. 
Csütörtökön reggel kilenc órára 
értünk Fehérvárra, ahol, meg 
kell mondanom, nagyon szere
tünk szerepelni, a kedvenc váro
sunk. Tavaly több mint tízezer 
ember látta az előadásainkat. Elektromos motor emeli magasba a cirkuszsátrat Fotó: Gregority

Nemcsak a sátor feliállítása 
ad persze munkát, hiszen az ál
latoknak meg kell teremteni a 
megfelelő körülményeket -  az 
idén Sandra, az elefánt, a lovak, 
a tevék, zebrák pónilovak mind 
ugyanabban hangárban kaptak 
helyet (persze megfelelően el
különítve egymástól), gondos
kodni kell a vízellátásról. Elekt
romos energiát a cirkusz saját 
maga termel egy nagyteljesít
ményű aggregátorral, s itt hely
ben szerzik be a porond alját bo
rító agyagréteget is. Erre azért 
van szükség, hogy biztonságo
sabb legyen mind az emberek, 
mind a produkcióban résztvevő 
állatok számára.

A Magyar Nemzeti Cirkusz, 
mint minden évben, idén is új 
műsorral érkezett, olyan külön
leges produkciókkal, mint pél
dául a fókaszám -  mellesleg ép
pen ottjártunkkor töltötték fel a 
fókák medencéjét, ők ugyanis 
„szárazon” utaznak- vagy a vízi 
parádé, amely egyedülálló a ma
ga nemében.

Ma, pénteken hat órakor lesz 
a premier, de szombaton és va
sárnap délután háromkor is me
hetünk cirkuszba...

Ponyvák „takarásában” 
kilenc motor, tankba való
A  t u l a j d o n o s  s z í v e s s é g b ő l  t á r o l j a  a  t e l e p é n

(Folytatás az 1. oldalról)
A kert végéből fiatal férfi ke

rül elő, mondjuk, bekukkanta
nánk a ponyva alá, ő egykedvű
en int a ketrecek felé, csak tes
sék. De beszélni nem akar, 
egyébként is nemsoká jönnek a 
„tulajok”. S tényleg. A gondo
zott tujákkal övezett kis úton fe
hér autó gördül a ház felé. Egy 
asszony és egy férfi mutatkozik 
be a kft.-jük tulajdonosaként. A 
férfi a beszédesebb, bosszúsan 
mondja, ezt a dolgot felfújták, 
nem is úgy van, ahogy azt az új
ság megírta., tévé bemondta. El
meséli még, hogy éppen most 
jön a kihallgatásról, ahova tanú
ként idézték.

-  Itt vannak már ezek a mo
torok három éve, nem is a 
mienk, szívességből tároljuk. 
Ócskavas valamennyi, hiába új 
motorok, egyébként T-55-ös 
tankokba valók. A tulajdonosuk 
egy pesti cég, majd elviszi egy
szer.

-  Mennyit érnek?

M ir e  k e l l e n e k ?
Felmerül a kérdés, hogy mi

re lehet használni egy T-55-ös 
harckocsi motorját? A hoz
záértők szerint nem sokra, ta
lán a vasgyűjtők számára je
lenthet értéket. Hiába műkö
dik ugyanis, gázolajfogyasztá
sa annyira magas, hogy aligha 
lehet vele bármilyen átalakítás 
után bármit is gazdaságosan 
üzemeltetni. Ez a típus pedig 
már több mint negyvenéves 
fejlesztés, ezért alkatrészei kö
zött nincsen olyan, amely érté
kes, vagy felhasználható volna.

-  Mennyit? Nulla forintot. 
Nem ám negyvenmilliót!

-  Mire lehetne használni? 
Csak jók valamire?

-  El nem tudom képzelni.
A nyomozóhivatalban meg

tudjuk, egyelőre kutatják, hon
nan, milyen ügylet nyomán ke
rült a telepre a kilenc tankmotor.

PARTOK -  MOZGALMAK

A jövő már elkezdődött
Székesfehérvár (G.G.) -  
Balsay István, fideszes ország- 
gyűlési képviselő, a parlament 
területfejlesztési bizottságának 
elnöke sajtótájékoztatót tartott 
tegnap Székesfehérváron Fejér 
megye és Székesfehérvár me
gyei jogú város területfejleszté
si elképzeléseiről, ismertetve a 
kormány programtéziseit A jö
vő elkezdődött címmel. Mint el
mondta: napirenden van a csa
ládtámogatás kiszélesítése, s a 
jelenlegi kormány visszahozta 
azokat a családtámogatási 
rendszereket, melyeket az előző 
kormány eltörölt. Ennek már 
most jelentkezett konkrét ered
ménye, jelesül, hogy megállt a 
születések számának csökkené

se hazánkban. A másik fő fej
lesztési koncepció az oktatás és 
nevelés terén jelentkezik a gya
korlatban, nő az érettségiző diá
kok száma és szélesebb kör jut
hat be a felsőfokú oktatási in
tézményekbe, az egyetemekre, 
főiskolákra. A kormány rend
szeresen figyeli a pénzromlást, s 
a legfontosabb feladatok egyi
kének tartja a nyugdíjasoknak 
tett ígéret teljesítését, mely az 
idős emberek életszínvonalának 
a javítására irányul.

Nemsoká elkészül a terve
zett, Székesfehérvárt nyugatról 
elkerülő út csomópontjainak 
átadása, mely szakaszosan hiva
tott tehermentesíteni a megye- 
székhely tranzitforgalmát.

Színész lett a politikusból?
Székesfehérvár (t.t.) -  Dr.
Orosházi György, a Független 
Kisgazdapárt Fejér megyei el
nökének meghívására tegnap 
délután politikai nagygyűlés 
vendége volt dr. Szabó János 
honvédelmi miniszter. Az ese
ményt megelőző sajtótájékozta
tón a párt körül az elmúlt hetek
ben történtekről szólva kijelen
tette, hogy a kisgazdapárt egy
ségét egyedül Torgyán József 
személye akadályozza.

„Az nem elnök, aki nem mer 
kiállni a tagság elé, s aki nem 
csak saját képviselőitől, hanem 
a párt tagjaitól is félve egy ko
rábban kizárt hölgy szoknyája 
mögé bújik”, mondta Szabó Já
nos, aki szerint minden elkép

zelhető lehet a párt ügyeiben, 
amely a szabályszerű eljáráso
kat gátolja. A miniszter úgy lát
ja, hogy továbbra is külön kell 
választani a kormányzati mun
kát a pártban történtektől. Szabó 
szerint Torgyánt az zavarja a 
legjobban, hogy őt minden kis
gazda miniszter megelőzi a nép
szerűségi listán. „Torgyán lett 
felesége helyett a színész, a fele
ség pedig helyette a csapnivaló 
politikus”, mondta Szabó.

Orosházi György hozzátette: 
„egy pártnak van elnöke, nem 
pedig egy elnöknek pártja. Ez 
nagy különbség. Ha én felment
hető vagyok, úgy Torgyán is az, 
hiszen a pártalkotmány egyfor
mán mindenkire érvényes.”


