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REJTÉLYES Az elhunyt fia az interneten is segítséget kért édesapja kereséséhez

Messzirôl jött meghalni
(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendôrség a nyomozás ér-

dekében nem mond részlete-
ket, közölte Németh-Kész Mó-
nika megyei sajtóreferens.
Amit kedden kiadott közlemé-
nyükbôl már tudunk: bûncse-
lekmény, emberölés áldozata
lett a Tabajdi Pálinkamanufak-
túra év vége óta ott dolgozó fô-
zômestere, az újfehértói K. Pé-
ter. A fiatal, életteli, családos,
kétgyermekes férfi tavaly el-

vesztette munkáját, ismerôsö-
kön keresztül sikerült elhe-
lyezkednie – igaz, csak lakhe-
lyétôl 300 km-re, de boldog
volt, hogy végre dolgozhat. A
fôzde mellé telepített téliesített
lakókonténerben élt. Január
13-án reggel vidáman beszélt a
feleségével, délután készült
haza hozzá, délelôttre még
fogorvoshoz ment volna, de
oda már nem érkezett meg. A
fôzde tulajdonosai délután ér-
deklôdtek a családnál, tudnak-
e valamit, hol lehet a mester.

Az Eltûnt az édesapám ol-

majd rátaláltak az eltûnt fôzô-
mesterre. Értesítették a rend-
ôrséget. Az elsôdleges hely-
színi vizsgálat szerint is em-
berölés áldozata lett az itteni
ismerôsei szerint csendes, de
szívélyes, készséges újfehértói
férfi. Bár errôl nem kaptunk
megerôsítést, de helyben re-
besgetik, szívszúrás végzett
vele, utána került a teli aknába
– ám csak körülbelül 3-4 nap-
ja. Kérdés, hol volt elôtte, mi-
kor állt be a halál és fôképp: ki-
nek állt útjába a meggyilkolt?

A rendôrség a helyszínen
elfogta és emberöléssel gyanú-
sítja a raktárost, egy középko-
rú váli férfit. Tegnap délelôtt
két szintén váli, szippantással
foglalkozó férfi érkezett a ma-
nufaktúrához, hogy az illeté-
keségi körben intézkedô bics-
kei kapitányság két munkatár-
sa jelenlétében teljesen lee-
resszék az aknából a cefrét, új
nyomok reményében. Felka-
varó volt a helyszín, körömda-
rabok feküdtek az akna körül.

Mind a fôzde jelenlévô kép-
viselôje, mind a gyanúsított
raktáros két váli földije azt
mondja, nem ô tette, ô nem te-
hette, az elhunythoz hasonlóan
rendes embernek ismerik. A
nyomozás fejleményeirôl ter-
mészetesen beszámolunk.

Se tartozásról, se
haragosról nem
tud a család –
miért ölhették
meg K. Pétert?
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A magántulajdonú fôzde vezetôit is megrázta, megdöbbentette dolgozójuk rejtélyes halála

dalt elindító felnôtt fia, Kazai
Péter – párhuzamosan a rend-
ôrségi kutatással, a környék el-
sô átvizsgálásával – azonnal
apja kereséséhez fogott. Tata-
bányai, fôvárosi kutyás men-
tôkkel, önkéntesekkel és hely-
béli segítôkkel egy hét múlva
tíz kilométeres körzetben min-
dent átvizsgáltak, eredményte-

lenül. Kiragasztott cetliken, te-
levíziós mûsorokban, s az in-
ternetes közösség folyamatos
tájékoztatásával is egyfolytá-
ban keresték az apát, de 1-2,
teljesen eredménytelen kime-
netelû nyomon kívül nem ju-
tottak tovább. Rejtélyes volt,
hogy az eltûnt sem kabátot,
sem iratokat, sem mobiltele-

font nem vitt magával, konté-
nerbeli holmija is ott maradt...

Kedden a fôzde tulajdono-
sának apósa és az ott dolgozó
raktáros felnyitották az épület
elôtti, súlyos vaskoronggal le-
fedett cefretartó aknát, amit
rendszeresen le kellett szi-
vattyúzni. Azonnal figyelme-
sek lettek egy ruhadarabra,
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Habi Józsefné

Sajnálatos
képcsere
Székesfehérvár (tl) –
Tegnapi számunk 5. ol-
dalára Habi Józsefné
megszólalásához Sebes-
tyénné Szabados Erika
képe került. Az érintet-
tektôl és olvasóinktól is
elnézést kérünk.

SZERKESZTÔSÉGI ÜGYELET
A mai számot szerkesztette:

Gábor Gina
Ügyeletes szerkesztô:

06 (20) 515-0010
Ügyeletes újságíró:
06 (20) 215-5895

fax: 06 (22) 542-719
E-mail: szerk@fmh.plt.hu

Terjesztés: 06 (22) 542-750
Reklamációs ügyintézés:

hétfôtôl szombatig
6–10 óráig.

Telefonos hirdetésfelvétel
hétfôtôl csütörtökig 8–20-ig,

pénteken 8–18 óráig:
06 (40) 949-459

Szabadesés az óceán fölött
Székesfehérvár (LL) – Olva-
sóink legutóbb akkor találoz-
hattak Paczúr Ferenc nevével,
amikor századik ejtôernyôs
ugrását hajtotta végre a bör-
göndi sportrepülôtéren. Már
akkor is jóval túl volt a hetve-
nen, ám fiatalokat megszégye-
nítô lelkesedése azóta sem ha-
gyott alább. Ezúttal az Egye-
sült Államokba, Miamiba hív-
ták meg: a mintegy 39 ezres
floridai magyar kolónia dísz-
vendége volt három hétig, s ha
már ott volt, nem hagyhatta ki,
hogy ugorjon egyet az óceán
fölött, méghozzá 3000 méter-
rôl. Az ejtôernyôs ugrásról és a
floridai élményeirôl készült
fotókból álló kiállítást Paczúr
Ferenc tegnap nyitotta meg. A
Helyôrségi Klubban néhány
hétig még megtekinthetô.
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Paczúr Ferenc nemrégiben Florida partjainál ugrott ejtôernyôvel

Hirdetés

Négy szervezet hozta
létre a helyi DEK-et

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 12 pontos követelésben

egyebek mellett szerepel,
hogy a kormány állítsa vissza
az Alkotmányt és a kétharma-
dos törvényeket a 2011. április
elôtti állapotra, biztosítsa min-
denkinek a méltányos nyugdíj-
hoz való jogot, törölje el a mé-
diatörvényt és az ahhoz kap-
csolódó intézményeket, garan-
tálja a Magyar Nemzeti Bank
függetlenségét, állítsa vissza
az Alkotmánybíróság (Ab) és
az Országos Választási Bizott-
ság függetlenségét. Követelik,
hogy tisztelje a kormány a ha-
talmi ágak megosztását, to-
vábbá hogy az Ab-nek ne le-
gyen joga jogerôs bírósági
döntések felülvizsgálatára, és
hogy bárki fordulhasson ismét

az Ab-hez, jogszabályok felül-
vizsgálatát kérve.

A városháza elôtt Mihályi
Mónika a tüntetôkhöz szólva
elmondta: „Nem felejtjük el,
hogy Rogán Antal mellett a fe-
hérvári polgármester, Cser-
Palkovics András volt a szé-
gyenletes médiatörvény egyik
elôterjesztôje!” A tüntetést kö-
vetôen kérdésünkre válaszol-
va a politikus elmondta, hogy a
helyi DEK a résztvevô szerve-
zetek – Szolidaritás, Civil
Mozgalom, MSZP, DK – ve-
zetôinek egyeztetése után jött
létre, s a kiáltványt is helyben,
együtt fogalmazták. A de-
monstráció után a további he-
lyi politikai feladatokról
egyeztettek – tudtuk meg ké-
sôbb Mihályi Mónikától.

Vandálkodók
és garázdák
a rács mögött
Fejér megye (zsf) – Fehérváron
postaládákat rongáltak meg
fiatalok a Kelemen Béla utcá-
ban. A lakók bejelentése alap-
ján egy 19 és egy 20 éves fiatalt
elôállítottak, harmadik társu-
kat még keresik. Gárdonyban a
vasútállomáson garázdálko-
dott két fiatal, a jegypénztár aj-
tajához vágtak egy kukát úgy,
hogy megszólalt a riasztó.
Ôket is elôállították, büntetô-
eljárást indítottak ellenük.
Bicskén egy üresen álló épü-
letben – az egykori óvodában
– két fiatal kiszaggatta a falból
a csöveket, vezetékeket, de va-
laki meglátta ôket, és ez eset-
ben is ôrizetbe vették az elkö-
vetôket. Az épületben a rongá-
lási és lopási kár egyaránt eléri
az egy-egymillió forintot.


