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Logisztikai központ: „kilendült a holtpontról" a szegedi repceföld

Tudományos vándorgyűlés helyszíne lesz Szeged

Városok és régiók
Ujabb rangos tudományos konferencia helyszíne lesz Szeged,
október 26-27-én itt tartja országos konferenciáját és vándorgyűlését a Magyar Regionális Tódományi Társaság. A fő téma a
városok szerepe a regionális fejlődésben, a nyitó előadást Lampcrth
Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter tartja.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Decemberben átadás,
tavasszal már beköltözés

A program csütörtökön 11 órakor a társaság közgyűlésével kezdődik,
ahol szóba kerül a 2007. évi programtervezet, majd a területi szekciók beszámolói után megválasztják a tisztségviselőket. A délután 2
órakor induló vándorgyűlés témája: „A városok szerepe a regionális
fejlődésben", az első előadó, Lamperth Mónika szakminiszter Magyarország területfejlesztési stratégiájáról beszél. A délután folyamán
számos neves szakember felszólal, egyebek között Szaló Péter államtitkár a városfejlesztési stratégia dilemmáiról, Pukli Péter, a KSH elnöke a területi és települési statisztikai információs rendszer működtetéséről beszél.
Lukovich Tamás, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnökének előadásának tematikája „Verseny minden határon túl. A városfejlődés
nemzetközi tendenciái", míg Benedek József a Babes-Bolyai Tudományegyetemről Románia városfejlődéséről beszél.
Másnap, október 27-én 9-16 óra között négy szekcióülésben folytatódik a tudományos program: A nagy- és középvárosok térszervező
funkcióiról szólót Lengyel Imre, a „Városok és falvak együttműködése - a városkörnyéki fejlődés" témája köré szerveződőt Nagy Gábor
vezeti. A harmadikban a „Társadalmi problémák a városokban", a negyedikben - Végh Zoltán, a KSH szegedi igazgatójának vezetésével - a
városi információs rendszerek kerülnek terítékre.

Szent-Györgyi nevét
viseli a Rotary Club
A Szent-Györgyi Albert nevét viselő szegedi Rotary Club szombaton ünnepelte újraalakulásának 15. évfordulóját. A városházán megtartott megemlékezésen
Lakatos Jenő soros elnök mondott ünnepi beszédet.

mányzóját", aki a Dóm akadálymentesítésére saját vagyonából áldozott. Az ünneplés este a Novotelben, vacsoraasztal mellett folytatódott, az est sztárvendége Malek Andrea volt.
A nemzetközi Rotary mozgalom - amelyet 1905-ben, szakmai
klubként hoztak létre Chicagóban
- szellemisége 1925-re jutott el
Magyarországra, az első klub még
abban az évben meg is alakult Budapesten. A második a sorban a
debreceni volt, majd harmadikként, 1928-ban Szegeden is összefogott az elit. Szegeden a rendszerváltást követően 1991-ben szervezték újra a Rotaryt, alapítójaként, első elnökeként Balogh Sándor professzort jegyzik. A klub az
eltelt másfél évtizedben 45 millió
forintot gyűjtött össze szegedi fejlesztésekre, és 15 milliót adott a
határon túli magyarok támogatására.

Lakatos Jenő, a szegedi Rotary
Club soros elnöke a Nobel-díjas
szegedi tudós, Szent-Györgyi Albert szavait idézte szombati, az
1991 -es újraalakulást ünneplő városházi köszöntőjében: „Rotariánus mindenki, aki elsősorban
nem érvényesülni, hanem szolgálni akar." Szeged világhírű tudósa maga is a Rotary Club elnöki
tisztét töltötte be 1937-ben, az
utókor pedig azzal tisztelgett emléke előtt, hogy 2005-ben felvette
a nevét. Szombaton a helyi Rotary
tiszteletbeli tagjává választották
az osztrák állampolgárságú R. Engelbert
Wencheimet,
a
2004-2005-ös év rotarys „kor-

F.K.

Az első épület a hatalmas telek sarkában
A szegedi logisztikai központ első raktárát
és irodaépületét decemberben átadják a
hatalmas telek sarkában. A 47 hektáros
terület már nem repceföld, az olajos növényt és a kukoricát kitárcsázták. Az építkezés jövőre folytatódhat.
Három évvel ezelőtt, 2003-ban Medgyessy
Péter miniszterelnök avatta fel azt a területet, amelyet már 1996-ban kijelöltek a beruházás számára. Majd csaknem három
évig nem történt semmi. Erre azonban már
megszületett a politikai válasz: nem három, hanem húsz év telt el eseménytelenül,
amelynek fényében valóban eltörpülni látszik az utolsó, nehéz kezdetnek nevezett
időszak.
Ami tény: 2003 után az M5-ös építése, egy
darabka kisajátítása miatt szeplő keletkezett
a földterület tulajdoni lapján, azt kellett a befektetők miatt szépítgetni. Erre másfél év
ment el. Majd - mint ahogy azt Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester elmondta

Fotó: Káinok Csaba

nem jött jól, hogy a 2004-es uniós csatlakozással a vámügyintézés feladatai is megfogyatkoztak, és bezavart Románia közeli felvételének híre. Állítja: 1996-tól minden erővel a logisztikai központra kellett volna koncentrálni, akkor ma jóval előbbre tartanánk.
Mindenesetre most már látszik valami: december közepére készül el az egybeépített
irodaház és raktár - ezt Vörös Béla, a GlobalLog Kft. ügyvezető igazgatója közölte. A GlobalLog az a gazdasági társaság, amelynek a
szegedi önkormányzat mellett a Masped
Zrt., a Zollplatz Kft. és a MÁV Kombiterminál Kft. a tulajdonosa. A cég egyelőre csak
alig 10 hektárt birtokol, a fennmaradó 37-re
pedig vételi joga van. Tervei szerint a további
hektárokat folyamatosan „hívja le".
Ennek a 10 hektárnak építik be tehát egy
darabját közel egymilliárdért, a folytatás tavasszal következik. Meg a költözés is. A Szegedi Ipari és Logisztikai Központba (SZILK)
2007 elején négy cég már biztosan bebútoroz: Zollplatz Kft., az Eurosped Nemzetközi

Magánnyugdíjpénztár
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A magánnyugdíj-pénztári tagdíjbevallás elmulasztása miatti ellenőrzések során gyakran tapasztalja az APEH - közölte az adóhatóság megyei igazgatósága - , hogy az nem a foglalkoztató hibájából következik be, hanem a foglalkoztatott, alkalmazott valótlan
nyilatkozatából. A foglalkoztató minden új belépő alkalmazottat
írásban nyilatkoztat arról, hogy tagja-e valamelyik magánnyugdíj-pénztárnak, vagy sem. Az alkalmazottak egy része sajnos sokszor feledékenységből nyilatkozik úgy, hogy nem tagja magánnyugdíj-pénztárnak. Természetesen ebben az esetben a foglalkoztató vétlen, ha később mégis kiderül ennek az ellenkezője. A mulasztás következménye a megállapított tagdíjhiány mellett az adóbírság és a felszámított késedelmi pótlék kiszabása. Azt is fontos
Berciid Richárd, Lakatos fenő, Benyik György és Szabó Elek a Ro- tudni, hogy az adóhatósági eljárásban fizetési könnyítés és mértary Club rendezvényén
Fotó: Frank Yvette séklés nem engedélyezhető.
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KAPCSOLATBAN?

OLVASSA EL DR. LENKEI G Á B O R
CENZÚRÁZOTT EGÉSZSÉG C. KÖNYVÉT!

fül-orr-gégész és audiológus,
osztályvezető
főorvos
G Y E R M E K ÉS
[3
FELNŐTT BETEGEK!
GYÓGYÍTÁSA
'
Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA

Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: hétfő: 18-20-ig
Bejelentkezés: 62/550-797,

ORVOS ILYEN ŐSZINTÉN TALÁN MÉG SOSEM BESZÉLT.
* Hogyan és miért akadályozza meg a gyógyszeripar,
hogy ö n egészséges legyen?
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' Hogyan hoznak létre mesterségesen betegségeket?
Olvassa el a könyvet és tudja meg, hogy milyen egyszerű lenne egész- "
ségesnek maradni!
Ha kiolvasta a könyvet, jöjjön és vegyen a
könyvben ajánlott napi vitamincsomagokat!
v e g y e MEG
:

Vitaminok nagy választékban kaphatók.

A KÖNYVET!

Nyitva: h.-p. 9.30-17.30-ig

Jo Közérzet Központ
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6725 Szeged, Szövetkezeti út 26.
telefon HM.
e-mail: jokuccrzetkozpontfömvjtcl.hu
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tartós szőrtelenítő módszer

DR. QCSKÓ
MARICA
Reumatológus és fizioterápiás
szakorvos, akupunktőr
BEMER 3 0 0 0

(bio-elektro-mágneses energia
reguláció) terápia
Rt-míti: Szeged, Bocskai u. 4.
Hétffín és csütörtökön 17-19 óráig
Tel. bejelentkezés: 62/324-398,
06-20/344-4567.

LÉZERES
TETOVflLáSELTáVOLÍTáS

kozmetikai és testtetoválás

B E V E Z E T Ő ÁRON!

FORRÁS MffGflNKLINIKff
PLASZTIKAI SEBÉSZET
Tel.: 62/431-899 • www.plasztika.net

Fuvarozó és Szállítmányozó Zrt., a Finomöntöde Kft., amely befejezi tevékenységét a város közepén, és egy olasz tulajdonú, fémmegmunkálással foglalkozó cég, a Zinkve Kft. A
kitelepülő szegedi cégek között említik a későbbiekben a Hansa-Kontakt Kft.-t is. A logisztikai központ első beköltözőitől 200 új
munkahelyet remél a város.
F.K.

D E L E N BAJA ES S Z E G E D A L L A V A R T A N
A hazai logisztikai fejlesztések 90 százaléka még
mindig Budapest mellé települ. A vidék lemaradt,
a „jegyzett" logisztikai központok közé legfeljebb
Székesfehérvár, Győr, Sopron tartozik. Északon
Miskolc és Tiszaújváros verseng, Debrecen Záhony visszaszorulásának előnyeit élvezi, a déli
végeken pedig Baja és Szeged fejleszt. Labdába
rúghatna esetleg Kecskemét és Békéscsaba is,
hacsak nem tesz szert addigra behozhatatlan
előnyre látványosan fejlődő 400 ezer lélekszámú
romániai város, Temesvár.

Védelem az elektroszmog és társai ellen

Emberbarát épületek
Mind többet hallani az elektroszmogról és az emberi élet minőségét csökkentő egyéb káros sugárzásokról. Ezek ellen véd egy
komplex sugárzáshatás-gátló rendszer. Régen épült lakásokba
éppúgy beszerelhető, mint újonnan létrehozottakba - hangzott cl
az újszegedi bioepítészeti napokon.
A különböző, sugárzó ártalmakat kiküszöbölő építkezésnek
Skandináviában már komoly hagyományai vannak, Magyarországon az építkezésekkor azonban legtöbbször még nem igazán
szempont az ilyen jellegű „sugárzásvédelem" - mondja Juhászné
Molnár Mariann, az Élet és Energia Kft. tulajdonos-igazgatója. A
budapesti cég - mely együttműködik a Magyar Lakásépítők Országos Szövetségével - vezetője
tapasztalja: az emberek érdeklődnek a téma iránt, csak épp
nem tudják, hová fordulhatnak
ez ügyben. Már Szegeden is van
néhány lakás, melyet tulajdonosa fölszereltetett az ártó sugárzásoktól védő rendszerrel.
- Szakembereink először is
méréseket végeznek lakáson belül és kívül, a különböző sugárzásfajtákkal kapcsolatban, az
elektroszmogtól a geopatikus és
kozmikus sugárzásokig. Ezután
föltelepítik a komplex rendszert,
pontosan az adott lakásban érvényesülő ártalmak jellegéhez, s
erősségéhez méretezve. Ezt a későbbiek során ellenőrzés követi,
újabb mérésekkel. Egyébként
minden lakásban más-más a
helyzet a sugárzás szempontjából, nem mindegy például, mi-

lyen és mennyi elektromos berendezést alkalmaznak a lakók,
húzódik-e a közelben trolivonal,
forgalmas autóútvonal, működik-e transzformátorállomás. Az
sem mindegy, maga a ház miből
épült, tégla-, vályog- vagy panelépítmény. A rendszer már húsz
négyzetméteres lakás védelmére
is alkalmazható - felső határ
nincs; a kft. most éppen egy ötezer négyzetméteres kastélyépül e t e t „ t u n i n g o l föl".
F. CS.

SZELIDENERGIA-OSVENY
A természeti értékeket bemutató
tanösvények mintájára szelídenergia-ösvényt szeretne létrehozni Szegeden Zentai Rózsa
Sándor a bioépítészeti napok
egyik előadója, a téma egyik
szakértője, a Csemete energiacsoportjával közösen. Tízféle,
különböző megújuló energiával
működő készüléket tekinthetnének meg az érdeklődők. Az állandóan látogatható,
szabadtéri
technikai kiállítást - melyet németországi ötlet alapján valósítanának meg; a Dunántúlon már
több helyszínen működnek ilyenek - vandáibiztos plexiüveg
mögött helyeznék el.

