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PÓNIK A csóri Palkovics Dávid Windsorban versenyzett

Gratulált a herceg is
SZÉP OTTHON Szabó János szerint a virágkötők sokat tehetnek a
környezeti kultúráért. 12. OLDAL
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A csóri Palkovics Dávid (jobbra) a pónikkal Angliában szerepelt, a nyáron pedig készül a szeptemberi, hollandiai világbajnokságra
Csór (bb) – A világ egyik
legrangosabb lovas versenyén járt pónifogatával
a csóri Palkovics Dávid,
aki rengeteg élménnyel
gazdagodott Angliában.

A póni négyesfogatok versenyében három hajtás után
ötödik helyen zárt Palkovics

Dávid, aki tovább készül a
szeptemberi,
Hollandiában
megrendezendő világbajnokságra.
A májusi, windsori viadalon nemcsak a versenypályán,
hanem azon kívül is sok emlékezetes pillanattal gazdagodott a csóri fiatalember, akinek az eredményhirdetés so-

A pénz nem boldogít?
Fejér megye (sl) – Gazdára
talált az ötös lottó tavaly
nyár óta gyarapodó főnyereménye. A pszichológus szerint egy ekkora
összegtől sem leszünk
boldogabbak.

Szombaton este elvitték az
álomnyereményt,
egészen
pontosan 5 milliárd 49 millió

127 ezer 895 forintot. A szerencsés ezzel bekerült a 150
leggazdagabb magyar közé.
A legtöbb lottózó elképzelte már mire költené ezt az óriásnyereményt és meggyőzte
magát arról, hogy ő egész
biztosan nem szórná el. De
mi a helyzet a valóságban?
Egy pénzügyekkel foglalkozó amerikai szervezet, a

Az Ünnepi Könyvhét nyitánya

National Endowment for Financial Education szerint
azon emberek hetven százaléka, akiket hirtelen valamilyen
nagy szerencse ér – például
megnyerik a lottót, vagy nagyobb összeget örökölnek –
pár éven belül koldusbotra
jut. Egy pszichológust, Ujma
Pétert faggattunk az okokról.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Hobbitelkek
– odavezető
út nélkül

Székesfehérvár (fmh) –
Fenyvesi Ottó A szabadság foglyai című kötetének bemutatójával és a
megyei szerzők bemutatóival megkezdődtek a
86. Ünnepi Könyvhét eseményei.

Fehérvárcsurgó (zsf) –

Fotó: Molnár Artúr

A veszprémi Fenyvesi Ottó
József Attila-díjas íróval, költővel Bakonyi István beszélgetett a Királykút Emlékházban. Fenyvesi Ottó hatvanadik születésnapjára megjelent
könyve esszék, visszaemlékezések gyűjteménye, amelyek
egykori mestereiről, tanárairól, barátairól, valamint egy, a
történelem süllyesztőjében eltűnt országról és a rock and
rollról szólnak.... (Részletek a
7. oldalon)

rán maga Fülöp herceg gratulált, sőt, felesége, Erzsébet királynő is megtekintette a versenyt.

Két József Attila-díjas író, Bakonyi István és Fenyvesi Ottó

Közel húsz telektulajdonos több mint másfél
éve nem tudja autójával
megközelíteni csurgói
hétvégi telkét, mert az
utat, amit eddig használtak, lezárták. Kitette
a „Magántulajdon, átjárni tilos!” táblát annak az
erdődarabnak a tulajdonosa, aminek szélén az
út van. Hosszas egyeztetés és tárgyalássorozat
végén tegnap a községházára hívta az érintetteket a polgármester. Mi
is ott voltunk. (5. oldal)

Palkovics Dávid az erős
mezőnyben kiválóan helytállt,
nagyszerű tapasztalatszerzési
lehetőség volt a windsori fogathajtó viadal, amely után az
is kiderült, hogy a csóri sportember a vb-ig még egy lovat
lecserélne a fogatban, hogy
eredményesebb legyen Bredában. (9. oldal)

Budapest (mti) – Hatályon
kívül helyezte az elsőfokú
ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla és új eljárásra utasított hétfőn kihirdetett
másodfokú végzésével az
1956 utáni megtorlások
miatt háborús bűntettel
megvádolt kilencvennégy
éves Biszku Béla ügyében.

Biszku Béla az 1950-es
évektől az állampárt vezetőségéhez tartozott, 1956 után
volt belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes is.
A vád szerint Biszku Béla
a forradalom leverése után
részt vett a karhatalom megszervezésében és irányításában. A karhatalom halálos áldozatokat követelő sortüzeket
adott le fegyvertelen polgárokra: 1956. december 6-án
Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál egy ilyen sortűzben
hárman, két nappal később
Salgótarjánban negyvenhatan
haltak meg, köztük nők és
gyerekek is.
Tavaly májusban a Fővárosi Törvényszék nem jogerősen
öt és fél év szabadságvesztésre ítélte felbujtóként, több
emberen elkövetett emberöléssel és bűnpártolással megvalósított háborús bűntett és
más bűncselekmények miatt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Veszélyes ételek?
ELKÉPESZTŐ Gémkapocs a pizzában

Fotó: Illusztráció

A napokban Seregélyesen járva elnéztem
azt a rengeteg kamiont, teherautót és személykocsit, ami átdübörög a településen.
Van, hogy hosszú percekig esélytelen az átkelés a túlsó oldalra.
Még néhány hét és
mindez megváltozik.
Ha minden igaz, az elkerülő út egy hónappal
előbb készen lesz,
mint a 62-es út felújítása. Attól kezdve a járműforgalom zöme elkerüli a falut. Először
bizonyosan furcsa lesz
a nagy csend és nyugalom az ottlakóknak,
de azután beáll majd
egy nyugalmasabb világ. Csakúgy, mint Perkátán történt néhány
éve. Más kérdés, mit
jelent majd a forgalomcsökkenés az út
melletti boltoknak!
Tribolt lajos

Fotó: Koppán Viktor

Jó reggelt,
Fejér megye!

Ízekre
szedték
az ítéletet

Arcunkra fagyhat a mosoly, ha nem azt találjuk a dobozban, amit kértünk – és még nagyobb baj is történhet
Székesfehérvár (str) –
Egy rakás gémkapocsra
harapott egy fehérvári
kisfiú nemrég, miközben jóízűen fogyasztotta rendelt pizzáját.

Akár nagyobb tragédia
is történhetett volna, de
szerencsére nem nyelte le a
gémkapcsot a kisfiú. Édesanyja döbbenten látta,

ahogy esnek ki a pizzatésztából a nyitott végű fémkapcsok, amelyek közül
egy meg is szúrta a kisfiú
száját. A vizsgálat még
tart.
Hasonló esetek történtek már máskor is a megyében – tudta meg lapunk.
(Folytatás Gémkapocs...
címmel a 2. oldalon)

