
A miniszterelnök ígérete szerint 
az M5-ös autópálya 

Tízszeres büntetés járna az étolaj-meghajtású autó tulajdonosának 
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Drágább a PB-gáz 
Falun nincs disznóvágás palackos 
gáz nélkül. Az emberek már csak 
legyintenek az újabb áremelésre. 

6. OLDAL 

ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon Malac, hűvös mosollyal. Molnár Péter hentes büszke kínálatára Fotó: Frank Yvette 

Andié a kétszázezredik diákhitel 
Szegedi főiskolás a kétszázezredik diákhitel-igénylő -
Gajdács Andreát tegnap köszöntötték a fővárosi központ-
ban. A Juhász Gyula tanárképző kar pedagógia szakos 
hallgatója 31 esztendős, a Magyar Posta Rt. dolgozója, 
ezért levelező tagozaton kezdte el a képzést. Azért határo-
zott a diákhitel felvétele mellett, mert fizetéséből a megél-
hetés mellett nem futja a tandíjra és a nyelvtanfolyamra -

ez a megoldás pedig kedvezőbb a személyi kölcsönnél. Mi 
sem bizonyítja jobban döntésének helyességét, minthogy 
a kétszázezredik igénylőként egy harmincezer forintos vá-
sárlási utalványt kapott ajándékba. Az ajándék pénzből fo-
telt vesz a lány. 

Bővebben a 4. oldalon 

Dervarics lemondott 
A Démász Rt. igazgatóságának elnöke, 
Dervarics Attila lemondott igazgatósági 
tagságáról. Október 18-i hatállyal áll fel 
az elnöki székből, azon a napon a Dé-
mász rendkívüli közgyűlést tart a társa-
ság többségi részvényese, az EdF Inter-
national SA kérésére. Megkérdeztük 
Dervarics Attilát, mi áll a döntés hátte-
rében: a cég korábbi elnök-vezérigazga-
tója azt válaszolta, a lépés mögött olyan 

személyes okok állnak, amelyeket nem 
kíván részletezni. 

Mint emlékezetes: Dervarics Attila 
vezérigazgatói munkaviszonya idén ja-
nuár 13-i dátummal, közös megegye-
zéssel szűnt meg. Akkor hangsúlyoz-
ták: a változás nem érinti a volt vezér-
igazgató igazgatósági tagságát, s to-
vábbra is ellátja az igazgatóság elnöki 
teendőit. 

Ford Fiesta 
1 995 OOO Ft-tól 

Nem mindennapi módon spórol a dán Niels Ottó Pedersen (balról): autójába gázolaj helyett közön-
séges étolajat tankol. Járgányát szerette volna bemutatni az újszegedi bioépítészeti konferencián, 
végül meggondolta magát. Gőgös Zoltán miniszterelnöki biztos (jobbról) szerint ugyanis az étolaj, 
mivel nem terheli jövedéki adó, üzemanyagként nem használható - vagy ha mégis, tízszeres bünteté-
si tételre lehet számítani. Ami egy tanknál 42 ezer 500 forint. A kedélyeket Kiss Ernő, a művelődési 
ház igazgatója (középen) próbálta csillapítani. Tudósításunk az 5. oldalon Fotó: Schmidt Andrea 

Az új FordFIesta mesébe illő útitárs. Varazsiutua stíluséval mindenkit lenyűgöz. 
Megalkotásában a kényelem és a biztonság metiett a megbízhatóság kapta a legnagyobb 
szerepet. Igazi egyéniség. így nem csoda, bogy könnyen a társaság középpontjává vétik. 
A FordFtesta alapáron most 3 év garanciával, 1 995 OOO Ft-tól leltet az Oné. 
Ha'més felszereltség mellett dönt. akár 450 ooo -eso OOO Ft kedvezményt adunk. 
Sót, meglepetés ajánlatunk a FordFtesta Fresb, amely komplett felszereltséggel már 
2 380 OOO Ft-tól kapható, agéndék 3 év garanciával' 

Ennél jobbat hetedhét országon túl sem talál' 
• 0 Ft kezdőbefizetéssel elvihető! • Használtautó-beszámítás 

.a 
A resztetokról émoklödion mörkakeroskedtetinkben F 
Az akció 2Q05 lúltis 1 -tói 2005 szép 30-lg külött vevoszerzrktesokro. ftetvs a kosztet „rojoig örvényes 

FordFtesta Minőség Megbízhatóság. nKfj^gJjj^ 

Hovány Szeged Kft. 
8721 Szeged, Berlini krt. 4/9. . Szalon: 62/566-300. www.forOhoveny.hu. Szerviz: 02/558-200 

Vegyes átlagfogyasztás 4.3-7.4 1/100 km. CO,-klbocsatäs . 109-250 g/km. 
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Autókölcsönző 
Telefon: 62/541 066 

E-mail: szeged@hertz.hu 

A nagyobb üzletek veszik át a kisboltok szerepét a belvárosban 

Fogyókúrán a hentesek 
Kevesebb a húsbolt és a zöld-
séges Szeged belvárosában - a 
szakember szerint a magas bér-
leti díjakban és a multik je-
lenlétében rejlik a magyarázat. 
A szentesi és a makói üzletek 
tartják a frontot, a vásárhelyiek 
jócskán megérzik a nagyáruhá-
zak hatását. 

Észrevehetően kevesebb a zöld-
séges és a hentesüzlet a szegedi 
belvárosban - a hiányt az ABC-k 
igyekeznek pótolni egyre széle-
sebb áruválasztékukkal. Ennek 
oka a kiskereskedőket összefogó 
megyei szervezet elnöke, Marto-
nosi István szerint az, hogy egyes 
helyeken akár háromezer forin-
tos bérleti díjat is elkérnek négy-
zetméterenként. A heti nagybe-
vásárlást pedig egyre többen a hi-
permarketetekben tudják le, s 
nem kis üzleteket járnak végig, 
hogy mindent beszerezzenek. A 
hal viszont bizalmi árucikknek 
számít - ezt mutatják legalábbis 
a Szegedfish Kft. tapasztalatai. A 
Fehér-tavon hétvégenként má-
zsaszámra adják el a pontyot. 

Szentesen és Makón egyelőre 
nem érzékelhető a szegedi ten-
dencia - igaz, mindkét megyei 
városban idén nyit áruházat a 
Tesco. A vásárhelyi kereskedők 
viszont már érzik a multik ha-
tását. 

meg a meáében sincs] 

DÍSZLÖVÉS A MÁRTÍROKNAK 
A tizenhárom aradi vértanúra és az első 
miniszterelnökre emlékeztek tegnap Szegeden. 
Tiszteletükre díszlövések dördültek. 

5. OLDAL 

Brüsszelig mentek, hogy itthon is meghallgassák őket 

A túlóradíjakat 
követelik a tűzoltók 

nap múlva ér Szegedre! 

Brüsszelbe mentek de-
monstrálni a magyar 
tűzoltók képviselői -
szegedi kollégáik egyet-
értenek követeléseikkel, 
szeretnék, ha kifizetnék 
végre a túlóráikat. 

Havonta átlagosan 240 
órát dolgoznak a szegedi 
tűzoltók - mégsem a ren-
geteg túlóra ellen tilta-
koznak. Azt szeretnék, 
ha megkapnák az ezért 
járó pénzt is. A magyar 
tűzoltók képviselői teg-
nap az Európai Parla-
ment előtt demonstrál-
tak és petíciót nyújtották 
át, heti munkaidejük 
ugyanis gyakran megha-
ladja az 54 órát. Követe-
léseikkel a csongrádi me-
gyeszékhelyen dolgozók 
is egyetértenek. 

lernei Zoltán hadnagy, 
a szegedi tűzoltóság egyik 
szolgálatparancsnoka el-
mondta: szabadnapokkal 
nem lehet kiváltani a túl-
órákat. 45 tűzoltójuk van 
ugyanis, közülük 31-nek 
szolgálatban kell lennie. 

Részletek a 3. oldalon 
Az ügyeletben nem csocsóznak, hanem gyakorolnak 
a tűzoltók Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.forOhoveny.hu
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