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Tatabányán már két angol használt ruhát kínáló üzlet várja a vásárlókat. A válság az ilyen kereskedelem reneszánszát hozhatja 

Körültekintőbben válogat a vevő
HASZNÁLT RUHA A sikersztori a Tiszántúlról indult és még nincs vége
TATABÁNYA Újabb angol hasz-
náltruhaüzlet nyílt a közel-
múltban a megyeszékhelyen.
A második ilyen bolt megnyi-
tása pedig bizonyítja: igény
van az ilyen használtruha-kí-
nálatra.

A sikersztorit egyébként ti-
zenhárom évvel ezelõtt egy
tiszántúli kisközségben ala-
pozták meg. Az üzletág ma
már tizenöt városban virul,
és a Háda Kft. ezeken a tele-
püléseken negyvenkilenc
boltot mûködtet.

A helyi tapasztalatok ked-
vezõek. Szolgálatkész eladók,
tiszta boltok, és az Egyesült
Királyság „logója”, nemzeti
zászlaja. Ez persze még csak
a körítés, a külcsín. A lényeg
a jó minõség és a bukszaba-
rát árak. 
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BOKROS SZLOVÁKUL BÍRÁLTA
A NYELVTÖRVÉNYT 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2009. NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK XX. ÉVFOLYAM, 277. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELÕFIZETVE: 80 FT
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TITKOS ÜGYNÖKKÉNT
KÖVÉRKÉS BIOKÉMIKUS
BŐRÉBE BÚJT 

JÓ REGGELT!

Nem vagyok babonás, mégsem szere-
tem, ha fekete macska megy át elõttem.
Szerdán a tatai Eötvös-gimnáziumból
indultam a Kossuth tér felé, amikor az
út mentén két macskát láttam. Balra
fordult a cirmos, jobbra viszont korom-
fekete párja, átvágva a kocsim elõtt.
Azért szerencsésen hazaértem. Mert
nem vagyok babonás!(?) � Palásti

MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE:

Ribáry Zoltán, Szőts István

MEGYEI TÜKÖR 2
SZOMOR 4
GAZDASÁG 6
KÖZÉLET 8
ÉLETMÓD 9
TÉVÉMÛSOR 10
HOROSZKÓP 11
SPORT 14
MOZAIK 16

E G Y  P E R C B E N

IDÕJÁRÁS

Ma kissé meg-
élénkülõ szél, rit-
kább, gyorsan 
eloszló köd várha-
tó. Idõszakos nap-
sütés lesz. A jel-
lemzõ hõmérsék-
let 10 fok körül
alakul. 
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TARTALOMPiacnyerés
állateledellel 
Húsz év alatt Ma-
gyarország piac-
vezetõ lett a ke-
let-közép-európai
térségben az ál-
lateledel-gyártó
iparban. 
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Fáradtság
ellen tippek
Fáradtság ellen a
testmozgás, a
megfelelõ táplál-
kozás, egy igazán
kiadós alvás és a
stresszmentes
élet segíthet. 
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WWW.KEMMA.HU

KERESSE A KEMMA.hu OLDALON:
ESZTERGOMI FÉNYKÉPÉSZ KÉSZÍTETTE
AZ ÉV MŰEMLÉKFOTÓJÁT

P I L L A N AT F E LV É T E L

A KEMMA.hu olvasóitól
Ön szerint kellően átgondoltak a nyitva tartások?
(százalék)

72

1414

Inkább az ára-
kon kellene 

elgondolkodni.

Nem, mire vége
a munkának,
már bezárnak 
a múzeumok.

Igen, jó a meg-
szokott, régi

nyitva tartást.
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TATABÁNYA Szerdára virradó
éjjel tûz ütött ki egy gyár terü-
letén a Fatelepi úton. A tatabá-
nyai tûzoltóság két fecskendõ-
vel és két különleges szerko-
csival vonult a helyszínre. A
régi csarnoképület emeletérõl
a raktározóba is átterjedt a
tûz, a tetõszerkezet több he-
lyen izzott, a tetõvilágító be-

rendezések is megolvadtak. A
tûzoltók kiérkezése elõtt a dol-
gozók próbálták eloltani a lán-
gokat, egyikük a gyanú sze-
rint áramütést szenvedett, õt
kórházba szállították.

A lángok komoly anyagi
kárt okoztak. A tûz okait és a
kár pontos értékét szakértõ
bevonásával vizsgálják. �

Steven Soderbergh filmet 

forgatott a kilencvenes évek 

egyik legnagyobb kartellbotrányából.

A fõszerepet Matt Damonra osztotta.
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HIRDETÉSA tûzoltók két fecskendõvel és két különleges szerkocsival vonultak

Áramütés, lángok
a tatabányai gyárban

Állásajánlatok lapunk 12. oldalán, valamint a KEMMA.hu hírportálon.

Elbontják 
a határátkelő 
maradványait
ÉSZAK-KOMÁROM Hosszú vá-
rakozás után végre megkez-
dõdött az észak-komáromi
határátkelõ maradványai-
nak elbontása. A Schengeni
Egyezmény kimondta,
hogy az eltávolítást az ál-
lamnak kell megoldania sa-
ját költségen. Maga a fém-
konstrukció a Vámügyi
Igazgatósághoz tartozik,
ám a tervek szerint nem
csupán ezt távolítják el, ha-
nem a kisebb bódékat is. A
vámügy úgy tervezi, hogy
az idei év végére befejezik a
munkálatokat. 

Hogy mi lesz a terület to-
vábbi sorsa, még kérdéses.
A további hasznosítás vagy
kihasználás ugyanis már
nem tartozik az igazgató-
ság hatáskörébe. � S. E.

Egyre agresszívebbek
a gyermek bűnelkövetők
TATA Saját gondozójának fiát
rabolta ki a 15 éves, tatai Ri-
chárd. 200 forintért verte meg
a nála egy évvel idõsebb Ádá-
mot. A fiatal bûnelkövetõt
ezért harminc napra elõzetes
letartóztatásba helyezték. 

Richárd nem volt ismeretlen
a rendõrök elõtt, 12 és 13 éve-
sen is szembe került a tör-
vénnyel, csak akkor nem lehe-
tett megbüntetni. A rendõrök
ezért értesítették a gyámható-
ságot, hogy Richárd mellé ren-
deljenek ki családgondozót.

Lippai Gergely, a Názáret
Szociális Szolgáltató szakmai
igazgatója elmagyarázta, a

gyermekvédelmi eljárásban
az utolsó állomás a gyermek-
otthonba vétel elõtt, amikor –
mint jelen esetben is – véde-
lem alá helyezik a fiatalkorút. 

– Úgy látjuk, számszerûen
nem növekedett a gyermekbû-
nözés, az viszont megfigyelhe-
tõ, hogy egyre agresszívebbek
az elkövetõk, és egyre fiatalab-
ban kerülnek a gyermekvéde-
lemhez. Ráadásul gyakran
használnak különféle bódító-
szereket. Ez ellen pedig fel sem
tudunk lépni, mert legális sze-
reket, például öngyújtógázt
használnak – mondta a szak-
igazgató. � Mudri Anna


