
Épülhet Szegeden 
a logisztikai központ 
Aláírták tegnap a szerződést, épülhet a szegedi logisztikai központ . 
A Masped Rt. 51 százalékos tu la jdont szerzett a központ fej-
lesztésére lé t rehozot t Praelog Kft.-ben. 

Közel egymillárd forintos beruházással, legkésőbb jövő év végére elké-
szül a szegedi logisztikai központ első ötezer négyzetméteres csarno-
ka. Az erről szóló szerződést tegnap írta alá Botka László polgármester 
és a beruházásban részt vevő cégek. A központ fejlesztésére létreho-
zott Praelog Kft.-ben a szállítmányozással és logisztikával foglalkozó 
Masped Rt. 51 százalékos, a szegedi székhelyű Zoll-Platz Kft. 26 szá-
zalékos részesedést szerzett. Az önkormányzat részesedése 15, 2 szá-
zalék és kisebb tulajdonnal rendelkezik a Duna-Tisza Regionális Fej-
lesztési Rt. és a MÁV Rt. is. Botka László szerint a központ az ország 
egyik legjobb infrastruktúrával ellátott és legnagyobb ipari parkja lesz. 

Részletek a 3. oldalon 

Szőke Tisza 
a Dunán 
Luxusszállót csinálna a muzeális 
értékű gőzösből, a Szőke Tiszá-
ból egy szakmai befektető cso-
port. A hajót Tápén újí tanák fel, 
de az Al-Dunán üzemeltetnék, 
mert ott rövidebb idő alatt meg-
térül a befektetett pénz. 

Bővebben a 7. oldalon 

Jubileumi 
Volán-kupa 
Ma és holnap rendezik meg az 
újszegedi sportcsarnokban a ju-
bileumi Volán-kupa nemzetkö-
zi férfi kézi labdatornát . 

Négy Bajnokok Ligája résztvevő-
vel Volán-kupa néven színvona-
las férfi előkészületi kézilabda-
tornát rendez a Pick Szeged. A 
házigazda együttesen kívül az 
MKB Veszprém, a szlovák Tatran 
Presov és a horvát RK Zagreb 
vesz részt az eseményen, mely-
nek apropóját a szegedi klub ala-
pításának 35. évfordulója adja. 

Várhatóan pályára lép hazai szí-
nekben a kisebb sérüléssel bajló-
dó Nenad Perunicsics, de rajta kí-
vül is rengeteg sztárt láthat majd 
a publikum. A kupa ma 17 órakor 
a Veszprém-Zagreb meccsel kez-
dődik, majd 19 órakor következik 
a Pick-Presov összecsapás. 

Részletek a 16. oldalon 

ígérete szerint 
az M5-ÖS autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Kevesebb 
lesz a szőlő 
a megyében 
A szokásos szőlőtermés egyhar-
madára számítanak a szakembe-
rek: háromtonnás átlagtermés 
várható a csongrádi borvidéken. 
Ha napos, száraz lesz az ősz, a ké-
sőn érő fajtáknak még van esé-
lyük, de a korai fajták nem bírták a 
nagy esőzéseket. A zalagyöngyét, 
az ottonel muskotályt nem érde-
mes leszedni, a szemek ugyanis 
kirepedeztek. Bordányban a cser-
szegi fűszerest kedvező időjárás 
esetén jövő héten szüretelhetik. 
Az ország más borvidékein jó ter-
més várható, ez lenyomhatja a 
szőlő felvásárlási árát. 

írásunk a 3. oldalon 

Bedugult a megyeszékhely közlekedése az első tanítási napon 

Maros Márton érettségivel 
kezdte az első osztályt 

A most elsős, de már emel t sz intű nyelvi érettségivel rendelkező Maros Már ton a Kőrösy szakközép-
iskola évnyitóján. Úgy gondolja, megérte, hogy egy évvel tovább jár ide Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi Kőrösy szakközépis-
kolába járó Maros Már ton még 
csak elsős, de már emel t sz intű 
érettségivel büszkélkedhet . Tfeg-
nap neki és a többi iskolásnak is 
becsengettek. Szeged ú t ja inak 
reggeli zsúfoltsága is jelezte: el-
kezdődött a tanév. 

Maros Márton tavaly nyelvi elő-
készítőbe járt, azaz nulladikos 
volt. Év végén úgy döntött, él az 
ú j érettségi rendszer biztosította 
egyszeri lehetőséggel: középfokú 
C típusú nyelvvizsgát tesz és ez-
zel megszerzi az emelt szintű 
ötöst angolból. A Kőrösy József 
Szakközépiskolában az emelt 
szintű érettségire jelentkező diá-
koknak a négy év anyagából osz-
tályozó vizsgát is kellett tenniük, 
és Márton ezen a pluszmegmé-
rettetésen is megfelelt. így elsős-
ként már angolból emelt szintű 
érettségivel rendelkezik. Úgy vé-
li, már megérte, hogy a nulladik 
évfolyamot beszámítva egy évvel 
tovább jár középiskolába. Ezzel a 
szülők is megspórolták a külön-
órák díját. 

A tegnapi tanévkezdés a város 
közlekedésén érezhető volt, sok 
szülő ugyanis még mindig gépko-
csival viszi gyermekét iskolába. 
Az általános és szakiskolás diá-
kok idén 181, a középiskolások 
180 napot töltenek tanulással. 

írásaink az 5. oldalon 

Megérkeztek a múzeumba 
a Chagall-műalkotások 

Megérkezett Szegedre a negy-
venhárom Chagall-litográfia és 
három -festmény. A műalkotá-
sokat rej tő dobozokat csak ma 
nyi t ják fel. 

A Móra Ferenc Múzeum munka-
társai, a sajtó képviselői és szege-
diek egy csoportja várta tegnap 
délben a klimatizált kamiont, 
amely az értékes Chagall műveket 
- 43 litográfiát és három fest-
ményt - hozta Szegedre. A képe-
ket azonban senki nem láthatta, a 
fadobozokat ugyanis csak ma 
nyitják fel - a műalkotásokat nem 
tehetik ki hirtelen hőmérsék-
let-változásnak. A képeket né-
hány napig a múzeum őrzi, majd 
átkerülnek a kiállítás színhelyére, 
a várba, ahol Nagy Imre rendezi el 
őket. A művészettörténész keve-
set árult el a kiállítás díszleteiről, 
de annyit megtudtunk, hogy a tár-
laton a litográfiákat ihlető Odüsz-
szeia hangulata visszaköszön 
majd. Vörös Gabriella, a múzeum 
igazgatója elmondta, nagyon izga-
tottak a kiállítás miatt, bár eddig 
minden a tervek szerint zajlott. A 
kőnyomatok mellett szeptember 
16-ától a látogatók három fest-
ményt is láthatnak. 

Szegeden Szeretek 

Ráadásul most még 

a kedvenc bankom 
is nyitott itt egy fiókot. 

Ha szeptember 30-ig fiókunkban számlát nyit vagy 
bármilyen lakossági hiteit igényel, 

a számlavezetési, illetve^ 
a szerződéskötési díjat elengedjük. 

'AßtititM cm UkűMégt lotintiuimM nyitó úl ügytél esetében és kasrotsg t utgedt Votksbmk-
hókban érvényes. A meghintetett stémksvaretesidh-ketlveimeny 2006. december 3)-tg érvényes 

A k é p e k e t f a d o b o z o k b a n h o z t á k a m ú z e u m b a Fotó: Karnok Csaba, Bővebben a 3. oldalon 

Szeged 
H-6720 Szeged, 
Klauzál tér 3. 
Te!.: +36 (62) 563 000 

V O L K S B A N K 

A BIZALOM ÖSSZEKÖT. 
www.voJksbank.hu 

Volksbank-Line: 06-40-41-42-0 

PÉNTEK, 2005. SZEPTEMBER 2., 95/205. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Keresse holnapi lapunkban 

akciós ajánlatunkat! 

Százhúsz csapat főz 
A ma kezdődő tiszai halfesztiválon 
másfélszer annyi csapat mutatja be 
halléfőző tudományát, mint tavaly. 

4. OLDAL 

A KERT BELÓG AZ UTCÁBA 
A Tiszavirág utcaiak lei akarják egyenesíteni az utat, 
megszüntetnék a belógó kertet. Az önkormányzat is 
ezen van, de első fokon elvesztette a birtokvédelmi pert. 

5. OLDAL 

http://www.delmagyar.hu
http://www.voJksbank.hu

