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galmat lebonyolító Masped Rt.-vel. Botka 
László polgármester a múlt héten is tárgyalt 
a Masped Rt. vezérigazgatójával, Kautz Ist-
vánnal arról, hogy felgyorsítják az építkezést. 

Kautz István érdeklődésünkre válaszolva 
kijelentette: az úgynevezett első kapavágást 
ősszel ejtik meg. A szegedi önkormányzat 
korábban elkészült terveit azonban módosí-
tani kell, mivel az uniós csatlakozás miatt az 
importtételek vámkezelése drasztikusan 
csökkent, így az első ütemben, 9 hektáron ki-
sebb, körülbelül 5 ezer négyzetméter fedett 
raktárt, plusz irodaépületeket, parkolókat 
építenek. 

A logisztikai központ leendő befektetői kö-
zött tartják számon a szegedi Hanza-Kontakt 
Kft.-t is, amely már egy éve szándéknyilatko-
zatot adott az önkormányzatnak kereskedel-
mi raktár felépítéséről. Mint ahogy azt Tóth 
János ügyvezető igazgató elmondta, kinőtték 
a volt kábelgyári ingatlanokat. 

FEKETE KLÁRA 

A VAROS 
TULAJDONOS MARAD 
Az áprilisi közgyűlés jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat a logisztikai központ meg-
valósítására létrehozott Praelog Kft -ben 
lévő tulajdonrészét csaknem teljes egészé-
ben eladhatja a Masped Rt -nek és a 
Zoll-Platz Kft.-nek. De ez egyelőre még 
nem következik be, a Masped Rt. valószí-
nűleg csak 50 százalék plusz egy szavaza-
tot szerez, a másik befektető, a szegedi 
Zoll-Platz pedig 25 százalékot a közel 200 
millió forint alaptőkéjű társaságban. A pol-
gármester az adásvételi szerződés aláírá-
sa előtt szindikátusi szerződést köt, amely 
azt szabályozza, ki mit garantál a beruhá-
zás megvalósításában. 

Kóruskoncertek Szentesen 

Egyházzenei találkozó 
lesz a hét végén 

Két^éve húzódik a logisztikai központ építése 

Ősszel lesz az első lupavágás 
A szegedi egyetem zeneművészeti főiskolai karának hallgatói adnak 
koncertet ma délután 3 órakor Szentesen, a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskolában. A hangversenyre a belépés díjtalan. Ugyanott 
lép fel ma 6 órától a székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyes Kar és a 
szentesi Bárdos Lajos nevét viselő kórus az egyházzenei találkozó 
programsorozat keretében. 

Ehhez kapcsolódik vasárnap délelőtt 9 órakor az evangélikus temp-
lomban a Petőfi Sándor Általános Iskola kiskórusának szereplése, 
ugyancsak 9-től a felsőpárti református templomban pedig a szé-
kelyudvarhelyi vegyes kar bemutatkozása. 

A főtéri református nagytemplomban vasárnap délután 4 órakor 
kezdődik az egyházzenei találkozó zárásaként a kórushangverseny, 
ahol a helyi és a hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Vegyes Kar, a sarkadi 
Kónya Sándor Kamarakórus, a szarvasi Brunszvik Teréz Női Kar és a 
székelyudvarhelyi dalosok énekelnek. A találkozó résztvevőit Szirbik 
Imié polgármester köszönti. 

Eszenyi Enikő rendezésében láthatjuk 

Egy év múlva kiderül, kiknek és mire javasolt a szegedi gyógyvíz 

Vizsgálják az Anna-víz gyógyászati lehetőségeit 
Hogyan befolyásolja az Anna-víz a mozgásszervi betegek életminőségét, 
valamint ivásra használva milyen élettani hatásai vannak? Erre kíváncsiak a 
szakemberek, ezért nyáron nagyszabású balneológiai tanulmány kezdődik a 
szegedi Anna fürdőben. 

A szegediek egyik büszkesége az An-
na-víz. Gyógyhatása bizonyított, für-
désre és ivásra egyaránt sokan hasz-
nálják. De e gyógyvíz élettani hatásai-
ról régen készült felmérés. 

A szegedi Anna-kutat 1927-ben 
fúrták, és a vizét még akkor bevezet-
ték a fürdőbe. Annak idején azonban 
azon kívül, hogy „fúrt kútból jövő 
melegvíz", semmi mást nem tudtak 
róla. Több mint tíz évig kellett várni 
arra, hogy gyógy- és ásványvízzé mi-
nősítsék az Anna-vizet, és azt bete-
gek rehabilitációjához hasznosítani 
lehessen. 1938 óta azonban egyszer 
sem vizsgálták újra, ezért döntött 
úgy a Szegedi Fürdők Kft., hogy elin-
dít egy nagyszabású balneológiai ta-
nulmányt. 

- lelenleg annyit tudunk az An-
na-vízről, hogy ivásra használva segít 
az emésztőrendszeri panaszokon, va-
lamint enyhe hashajtó és gyulladás-
csökkentő hatása van - mondta Kádas 

Eva gyógyászati vezető. - A mostani 
tanulmány egyik célja annak kideríté-
se, hogy milyen betegségcsoportoknál 
milyen mennyiségben bizonyítható 
jótékony hatása. 

Az Anna-vizet nemcsak ivásra, ha-
nem fürdésre is használják. Jelenleg a 
mozgásszervi betegségek - elsősorban 
ízületi kopás, nem akut, gyulladásos 
reumatológiai problémák - kezelésé-
re, valamint ortopédiai és reumatoló-
giai rehabilitációra alkalmazzák. A 
nyáron induló kutatásban arra is kere-
sik a választ, hogy a fürdés hogyan 
változtat a betegek életminőségén. 
Vizsgálják a mozgásfunkciót, az izom-
működést, valamint a fájdalomválto-
zást egyaránt. 

- A fürdőkúra előtt, végén, valamint 
hat hónappal később is elvégezzük 
ezeket az olcsó és egyszerű vizsgálato-
kat, így az is kiderül, mennyit javul a 
betegek állapota, és az is, hogy meny-
nyi ideig tart a hatása - mondta Kádas 

Éva. - A programban olyan térd- és 
csípő-, valamint derékfájós páciense-
ket vizsgálunk, akik más kezelést ez 
idő alatt nem kapnak. 

A tanulmány nyár elején indul, és 
körülbelül egy évig tart. A kutatásban 
a Szegedi Fürdők Kft. gyógyászatának 
szakorvosai, gyógytornászai, a szegedi 
rendelőintézetek, valamint az l-es 
számú belklinika és az ortopédiai kli-
nika szakorvosai vesznek részt. A 
vizsgálatsorozat végén pontosan meg 
tudják majd mondani, hogy kiknek, 
milyen céllal és milyen mennyiségben 
javasolt az Anna-víz fogyasztása, és 
azt is, ha esetleg van ellenjavallat. A 
fürdőkúrával kapcsolatban pedig re-
mélhetőleg kiderül, hogy alkalmazá-
sával csökkenteni tudják a betegek 
gyógyszerfogyasztását. 

Van a tanulmánynak még egy gya-
korlati haszna: a külföldi biztosítók 
csak úgy kötnek szerződést a fürdővel, 
ha bizonyítani tudja gyógyvize hatá-
sát. Tehát hamarosan a nemzetközi 
forgalom fellendülésére is számíthat-
nak, ehhez azonban még a szállodai 
hátteret is meg kell teremteni. 

T.K. Az Anna-víznek sokan köszönhetik gyógyulásukat Fotó: Schmidt Andrea 

Vígszínházi 
bemutató Szegeden 
Eszenyi Enikő ú j rendezését, 
Osztrovszkij Négy lába van a 
lónak, mégis megbotlik című 
komédiáját június 11-én elő-
bemutatóként a Szegedi Nem-
zeti Színházban játssza a Víg-
színház társulata. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden rendezték meg 
1997-ben az Országos Színházi 
Találkozót, ami olyan sikert ara-
tott, hogy folytatásaként vígszín-
házi napokat szerveztek. A buda-
pesti teátrum slágerelőadásait 
hozta el, és a nézők szinte közel-
harcot folytattak a belépőkért. 
Az abbamaradt kezdeményezést 
szeretné most folytatni Székhe-
lyi József színidirektör, aki Esze-
nyi Enikő új produkciójával meg-
hívta a Vígszínház társulatát. 

Eszenyi Enikő állította szín-
padra a produkciót Fotó: DM/DV 

Osztrovszkij Négy lába van a ló-
nak, mégis megbotlik című ko-
médiáját majd csak a következő 
évadban láthatja a fővárosi publi-
kum, így a június 11 -i szegedi 
vendégjáték előbemutatónak te-
kinthető. S2ékhelyi József el-
mondta: baráti megállapodás 
eredményeként sikerült a pro-
dukciót Szegedre csábítania, vi-
szonzásképpen jövő tavasszal a 
Dollárpapával vendégszerepel-
nek a Vígszínházban. 

Osztrovszkij fanyar komédiája 
a tizenkilencedik századi Orosz-
országban játszódik - napjaink-
ban is aktuális humorát a korhű 
jelmezek és díszletek sem rejthe-
tik el. Egy fiatalember elhatároz-
za: behízelgi magát Moszkva tár-
sasági életébe, jó állást és gazdag 
menyasszonyt szerez magának. 
A képmutatás nagymestere lesz: 
mindenkit lefizet, fiatalságát, 
csáberejét, testét és eszét egy-
aránt felhasználja célja elérésé-
hez. A siker sem várat magára: a 
moszkvai társaság legnépsze-
rűbb protezsáltja lesz. Övé az ál-
lás, a hozomány, a lány. Már 
csak egyetlen hajszál választja el 
a végső diadaltól... Eszenyi Eni-
kő rendezésében Osztrovszkij 
komédiája szellemes, erotikával 
fűtött zenés színház és éles poli-
tikai szatíra egyszerre. A karrie-
rista Glumov szerepében Szeles 
Artúr egyetemi hallgatót láthat-
juk, partnerei a társulat népszerű 
színészei: Börcsök Enikő, Pap Ve-
ra, Tordy Géza, Szegedi Erika, 
Epres Attila, Rajhona Ádám, 
Bárdy György. Belépők 1300-tól 
2500 forintig a jövő héttől kap-
hatók a Kelemen utcai színházi 
jegyirodában. 

Egyelőre üres mező nyúlik el a leendő központ helyén Fotók: Karnak Csaba 

Csaknem napra pontosan két évvel ezelőtt 
adta át Medgyessy Péter akkori minisz-
terelnök hivatalosan is Szegednek a lo-
gisztikai központ 45 hektárját . Az épít-
kezés azóta sem kezdődött el. A legnagyobb 
beruházó, a Masped Rt. őszre ígéri az első 
kapavágást. 

A tervezett szegedi logisztikai központ terü-
letét ünnepélyes külsőségek között adta át 
Medgyessy Péter volt miniszterelnök a szege-
di önkormányzatnak 2003. május 19-én. Az-
óta hajszálpontosan két év telt el, de építke-
zésnek még mindig nincs nyoma. Mindössze 
a terület közművesítése fejeződött be, ame-
lyet a logisztikai központ megvalósítására 
létrehozott Prealog Kft. egy pályázaton nyert 
9 millió forintból oldott meg. Ugyanakkor 
eddig nem telt el olyan év, hogy a város veze-
tése ne ígérte volna meg: „az idei az utolsó 
esztendő, amikor repce virágzik a hektáro-
kon". 

Az élet azonban olyan körülményeket te-
remtett, hogy éppen az örvendetes sztráda-
építés akadályozta meg egy időre Szeged má-
sik jelentős beruházását, a logisztikai köz-
pontét: mint ahogy azt Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester lapunknak elmondta, 
az M5-öst a régi 5-ös úttal összekötő rövid, 
három kilométeres M43-as sztrádaszakasz 
miatt a logisztikai központból az állam kisa-
játított egy darabkát, mintegy 6 ezer négyzet-
métert, emiatt viszont 2004-ben széljegy ke-
rült a telekre a Nemzeti Földalap javára. 
(Azon Nemzeti Földalap tette rá a széljegyet, 
amelytől az önkormányzat 45 millió forin-
tért megvásárolhatta a telket.) 

Ez a széljegy a leendő befektetőket zavarta, 
ők „tiszta" tulajdoni lapot szerettek volna 
látni - közölte Nagy Sándor. Hosszú tárgya-
lássorozat, telkek megosztása és a hivatali át-
futási idők kivárása után mostanra jutott el 
odáig az ügy, hogy alá lehet írni az adásvételi 
szerződést a logisztikai központ legnagyobb 
befektetőjével, az évi 20 milliárd forintos for-
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A 45 hektáros állami területet még Medgyessy Péter adta át a városnak 


