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tására, a gazdaság versenyképes-
ségének javítására kell tevékeny-
ségének súlypontját helyeznie. 

2. oldal 

NAGYBANI VERSENY 
A Südfrucht Kft. újabb, a koráb-
binál sokkal kedvezőbb feltéte-
lekkel szeretne nagybani piacot 
működtetni Szegeden. A dorozs-
mai nagybanit azonban az ön-
kormányzat akarja fejleszteni. 
Már közel 50 millió forintot köl-
töttek egy ötszáz férőhelyes par-
koló kialakítására. A Südfrucht a 
saját területén építhet és üze-
meltethet nagybanit. 

3. oldal 

CIB LAKÁSHITELEK 
AZOKNAK, AKIKNEK 
TÖBB HELYRE VAN SZÜKS 
CIB£\ HITELVONAL: 06 40 222 333 

CIB hitelkártya 200 000 Ft 
hitelkerettel minden lakáshitel mellé. 

• IV. Hídivásár 
• Móra Ferenc Múzeum 

előtti színpad 
• I. Szegedi Gulyásfesztivál 
• IX. Szegedi Borfesztivál 

MEGYEI ELITALAKULAT 
Az Orbán-kormány által kineve-
zett Csongrád megyei főtisztvi-
selők közül többen rendelkezési 
állományba kerültek. A kor-
mányzati elitbe tartozó, de ren-
delkezési állományba tartozókat 
két évig megilleti a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap 
13-szorosa. 

7. oldal 

ISZAPKOTRÁS ŐSSZEL 
A mártélyi holtág mellett meg-
kezdődött a kitermelendő iszap 
elhelyezésére szolgáló zagytér ki-
alakítása. A holtág-rehabilitáció 
végeztével a tápanyagokban dús 
iszapra erdőt telepítenek. 

7. oldal 
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Medgyessy Péter miniszterelnök, Botka László szegedi polgármester és Benedek Fülöp ál lamti tkár a leendő szegedi logisztikai központ 
területén. Fotó: Karnok Csaba 

Medgyessy Péter tegnap hivatalosan is át-
adta az új szegedi logisztikai központ te-
rületét a városnak. A kormányfő megnyitott 
egy kiállítást Algyőn és részt vett a százéves 
zsinagóga centenáriumi ünnepségén. 

Medgyessy Péter miniszterelnök tegnap 
Csongrád megyében járt. A kormányfőt Sze-
ged határában, az E75-ös főút mellett, a gu-
migyár utáni szabad területen várták a szege-
di és a megyei közélet szereplői. A miniszter-
elnököt és a megjelenteket Botka László pol-
gármester köszöntötte abból az alkalomból, 
hogy az újonnan épülő Szegedi Logisztikai és 

Szolgáltató Központ negyvenöt hektáros te-
rülete immár hivatalosan is a város tulajdo-
nába kerül. A polgármester beszédében a 
munkahelyteremtő beruházások fontosságát 
és szükségességét hangsúlyozta. A megye-
székhely földrajzi fekvésére utalva megje-
gyezte, a majdani uniós határ felelősséggel, 
ugyanakkor hatalmas lehetőséggel is jár. 

A logisztikai központ megvalósításával Sze-
ged számára újabb befektetők idejövetelére és 
új munkahelyek létesítésére nyílik lehetőség. 
Botka rámutatott: a nemrégiben alakult Sze-
ged Biopolisz konzorcium a gazdaság motorja 
lehet a megyében. A polgármester reményét 

fejezte ki, az idei az utolsó esztendő, hogy rep-
ce virágzik a negyvenöt hektáros területen. 

Medgyessy Péter elmesélte, amikor Szeged 
felé tartottak, megálltak egy kávéra Fehértón. 
A csárdagazda elmondta neki, nagyon örül, 
hogy a szomszédban logisztikai központ 
épül, mert így biztosítva látja jövőjét. A kor-
mányfő hangsúlyozta: - Magyarország és 
Szeged mindig is logisztikai központi helyen 
volt Európában, de ennek eddig csak azt a ré-
szét szenvedtük, hogy átjártak rajtunk a tatá-
rok, a törökök és az oroszok. 

Folytatás a 3. oldalon 

Gömbvillám pusztí tot t Tóth 
Mihály Dorozsma melletti ta-
nyáján. A különleges természeti 
jelenség, amire még nem szü-
letett tudományos magyarázat, 
tönkretet te a villanyórát, szét-
szakította a vezetékeket. 

Tóth Mihály szerencsére nem 
volt o t thon, amikor tanyáján 
puszt í tot t a különleges termé-
szeti jelenség, a gömbvillám, 
amire egyébként a mai napig 
nem született tudományos 
magyarázat. Az idős ember 
sa jnos tegnap délelőtt sem tar-
tózkodott Dorozsma melletti 
tanyáján, ezért a férfi gyer-
mekkori jó barátja, Veres Zol-
tán kalauzolt, s mesélt a tör-
téntekről. 

- Amikor a múlt héten az az 
óriási vihar volt, egyszer csak ret-
tenetes nagy villámlást láttunk, 
majd hatalmasat dörrent az ég. 
Aztán jött a gömbvillám, ami 
nem olyan cikázó volt, mint a 
rendes villámlás - mesélte Veres 
Zoltán. 

A férfi elmondta, a különleges 
természeti jelenség a házhoz ve-
zető nagyfeszültségű áramveze-
ték mentén, az ablakon keresztül 
hatolt be a tanya lakóépületébe. 
Az egyik ablaktábla szabályos 
félkör alakban tört ki, majd a 

i gömbvillám a másik ablakon ke-
resztül hagyta el a házat. Ám 
előtte minden útjába kerülő tár-
gyat tönkretett. 

A villanyóra szétrobbant, a 
villamos vezetéket leszakította 
- mutat ta Veres Zoltán. A hűtő 
is tönkrement, a vezetékek 
meggyulladtak, szétszakadtak. 
Az ablak alatt álló darálóban lé-
vő dara és egy ruhadarab meg-
gyulladt, sőt a ház mellett álló fa 
kérge is megpörkölődött. Az 
épület környéke is a pusztításról 
árulkodik. 

-Folytatás az 5. oldalon 

Budapestről is startolnak a „fapados" légitársaságok 

Leszállóban vannak 
a repülőjegyárak 
A Nyugat-Európában már jól is-
mert komfort nélküli, éppen 
ezért fapadosnak keresztelt légi 
járatokra ezután magyar utasok 
is felszállhatnak. 

A magyar fővárosból a skandi-
- náv Snowflake és a német Ger-

manwings napi egyszer felszál-
ló járataival Stockholmba, il-
letve Kölnbe - ott átszállva pe-
dig más városokba - juthatnak 
el az emelt szintű szolgáltatá-
sokról lemondó utazók. A tár-

saságok a szerény körülménye-
kért cserébe olcsó árakat kínál-
nak: egy oda-vissza út 19 euró-
tól, azaz 4600 forinttól indul, 
az átlagos jegyár pedig 40-60 
euró, vagyis 9800 és 15 ezer fo-
rint között mozog. Olcsó jegy-
hez azonban csakis jól időzí-
tett foglalás esetén, hetekkel, 
hónapokkal az utazás előtt le-
het hozzájutni , s a járatok bi-
zony tele vannak. 

Bővebben A pénz beszél mellékletben 

Mától a két középső sávot nyitják meg a forgalom előtt 

Térfélcsere a Bertalanon 

Sztráda 

t é m á i n k b ó l 

REFORMOK ELINDITASA 
Az elmúlt évet értékelő minisz-
terelnök szerint a kormánynak a 
következő tizennyolc hónapban a 
reformok előkészítésére és elindí-

Medgyessy Péter az autópálya-építésről: a kormány jó pozíciókra törekszik j X-akták 

Kinyílik Európa kapuja 

A szegedi Bertalan híd felúj í tás i munká la ta i fé l idejükhöz érkeztek. Mától a híd nvugati , a Bel-
város felőli oldalán is hozzálá tnak a fe lú j í táshoz. A szokat lanul hideg tél há t rá l t a t t a a kivitele-
zőket. A szakemberek úgy vélik, augusztus közepére készülnek el a rekonstrukcióval . C i k k ü n k 
az 5. o lda lon . Foto: Schmtát Andrea 
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