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I Benzin 

I Gázolaj 

Forrás: DM-gyűj tés 

Már tavasz óta kúszik fölfelé az üzemanyagok ára. Mára a benzin 300 forintos lélektani határára ju to t tunk 

DM-grafika 

Fotó: Schmidt Andrea 

Ha Lázár János vá-
sárhelyi polgármes-
ter valóban akarta 
volna, meggyorsít-
hatta volna a 47-es 
út szélesítését, leg-
alábbis Botka Lász-
ló szegedi városve-
zető szerint. Lázár 
azt mondja, csaló-
dott kollégájában -
támogatást várt tő-
le, és azt, hogy ne 
legyen érzéketlen a 
probléma iránt. 

A 47-es út Kisho-
mok és Vajhát közti 
szakaszán holnapig 
tüntetnek azok, akik 
a mihamarabbi 
négysávosítást köve-
telik. A kialakult 
helyzet okait gyöke-
resen másképp látja 
a megye két legna-
gyobb városának 
polgármestere. 

Botka László és Lázár János. Az útépítést 
mindket ten akarják Fotó: DM/DV 

A szocialista Botka 
László, Szeged veze-
tője úgy véli, városa 
hatékonyabb lobbi-
technikát alkalma-
zott több útépítés 
esetében. A fideszes 
Lázár János erre azt 
mondja, kíváncsi, 
hogyan lobbizik 
majd jövő ilyenkor 
MSZP-s vezetőként 
Botka. 

A megye fideszes 

képviselői tegnap 
közleményt jutat-
tak el lapunkhoz, 
amelyben felszólít-
ják a szocialista 
honatyákat: a jövő 
évi költségvetés tár-
gyalásakor a parla-
mentben támogas-
sák az útszélesítés-
ről szóló módosító 
indítványt. 

írásunk a 3. oldalon 

Sokkoló a literenkénti háromszáz forint 

Egekbe tart a benzin ára 
Botka a hatékony lobbizásról, Lázár csalódásról beszél 

Kereszttűzben 
a 47-es út szélesítése 

CSÜTÖRTÖK, 2005. SZEPTEMBER 8., 95/210. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

CENTRAL ESTATE KFT. 

^ — 6720 Szeged , 
V i c t o r H u g o u . 5. 

. • ' TEL.: 6 2 / 5 5 0 - 5 5 0 
TR WWW.CENTRALESTATE.HU 

Megyeri Zoltán súlyos balesete ellenére kezdi az évadot 

Törött vállal 
és lábbal a színpadon 

Az újabb áremeléssel a 98-as benzin ára sok 
kútnál átlépheti a bűvös 300 forintos ha-
tárt . Mától a teljes magyar kútpiacot ellátó 
Mol újra 7 forinttal emeli a benzin és 3 
forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát. 
Egyelőre nem látni, hol áll meg a drágulás. 

Az újabb drágulás után mától a 95-ös benzin 
ára egy átlagos kútnál már meghaladhatja a 
290 forintot, míg a gázolajért 275 forint kö-
rüli összeget is elkérhetnek. Az üzemanyag-
árak megközelítik a 300 forintos lélektani 

határt, sőt a 98-as benzin literenkénti ára 
mára sok kútnál át is lépi azt. 

Az év elején még 230 forint alatt fizettünk 
a benzinkutaknál, azóta folyamatos az 
emelkedés, az üzemanyagra olykor hétről 
hétre többet kénytelenek áldozni az autó-
sok. A legdrasztikusabb drágulás azonban 
ezekben a napokban tapasztalható a New 
Orleans-i tragédia kiváltotta világméretű 
energiasokk miatt. 

A Mólnál azt mondják: a jelenlegi nemzet-
közi piaci árak alapján még magasabb ben-

zinár lenne indokolt. Ez Magyarországon a 
benzin esetében 25-30, a gázolajnál 10-15 fo-
rinttal magasabb árszintet jelentene. A ben-
zin és a gázolaj árát januártól csökkentheti az 
áfa felső, 25 százalékos kulcsának mérséklé-
se, mintegy 10-11 forintot spórolhatunk. 

Egyelőre viszont marad a drágulás. Az em-
berek fásultan veszik tudomásul a helyzetet, a 
Volánok attól tartanak, veszteségessé válnak, 
a fuvarozók pedig akár csődbe is mehetnek. 

Riportunk és jegyzetünk a 3. oldalon 

VADÁSZHÖLGYEK KLUBJA 
Egyre többen fedezik fel a hölgyek közül is a 
vadászat örömeit. A pihentető csendről, az 
erdő-mező harmóniájáról mesélnek. 

Ilcsi néni t a n á c s a i 
Molnár Dánielné Ilonka, Ilcsi néni ha pár 
száz évvel korábban születik, bizonyára 
megégetik. Ma meg csodájára járnak. 

9. OLDAL, BIZALMASAN 10. OLDAL 
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Jobb válla darabos-
ra tört , megsérült a 
lába, mégis eljött a 
szegedi színház 
évadnyitó ülésére 
és játszani fog Me-
gyeri Zol tán. 

Mankóval és felkötött 
karral érkezett a teg-
napi évadnyitó társu-
lati ülésre Megyeri 
Zoltán. A szegedi 
színház prózai tago-
zatának vezető színé-
sze néhány hete sú-
lyos motorbalesetet 
szenvedett. A Bala-
tonra igyekezett, az 
esős úton belecsú-
szott egy fékező teher-
autóba. Lélekjelenléte 
mentette meg az éle-
tét, mivel az ütközés 
előtti pillanatban le-
ugrottá motorról. 

A hó végén a Hege-
dűs a háztetőn be-
mutatóján lép szín-
padra. Legfeljebb 
Lázár Wolf kicsit 
húzza majd a lábát... 

Részletek a 4. oldalon 
Megyeri Zoltán biztos benne: teljesen rend-
be fog jönni Fotó: Frank Yvette 

Lefőzik 
egymást 
Szerencsétlen szervezésnek kö-
szönhetően, szombaton Deszken 
is és Makón is főzőversenyt ren-
deznek a polgármestereknek. Rá-
adásul, mindkét településen szo-
cialista poliltikus a házigazda. 

www.deimagyar.hu 

írásunk az 5. oldalon 

A gólyák Szegeddel és az egyetemmel ismerkednek 

Sorakozó a TIK-ben 

Első napok az egyetemen. Kilóg a sor a tanulmányi és információs központból - a hallgatói lét alap-
szükségleteiért, a diákigazolványért, bérletért strázsálnak a hallgatók. A gólyák, érthetően, még „be-
illeszkedési zavarokkal" küzdenek a hatalmas egyetemvárosban. Riportunk a 7. oldalon 

A miniszterelnök ígérete szerint 
az M5-ÖS autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

http://www.centralestate.hu
http://www.deimagyar.hu

