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Fabia már 
199.000 Ft előlegtől! 
a 

Skoda Fabia Light 1.4i 
Magas biztonsági színvonal, kivételes vezetési 
tulajdonságok, modern design, rendkívül kedvező ár... 

A többi érvet tapasztalja meg személyesen! 

Kedvező hitelkonstrukciók már 1 0 % előlegtől, 
kedvezményes CASCO díjak, minden típusú használt-
autó beszámítás. 

Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Már 1.999.000 Ft-tól! 
I K E S Z 6724 Szeged, 

Kossuth L. sgt. 112. 
A u t ó c e n t r u m Tei 62/471-242,Fax 543-845 

Az Izabella híd lábánál... 

Az önkormányzatok feladata lesz az ivóvíz védelme 

A gémeskút csak dísznek jó 
Törvényváltás: bort, 
ne adminisztrációt 
A jövedéki törvény módosítá-
sára, kevesebb adminisztrációra 
várnak a szőlő- és bortermelők. 
Az új kormány az első száz nap 
programpontjai közé vette föl a 
paragrafusok újratárgyalását. 

Az előrejelzések szerint még a 
szüret előtt módosítják a 2000. 
augusztus l-jén bevezetett jöve-
déki szabályozást. Leginkább a 
szólótermelők örülnek a hírnek, 
hiszen a másfél évvel ezelőtt ha-
tályba lépett paragrafusok miatt 
azok is 5 százalékos jövedéki adó 
kifizetésére kényszerültek, akik 
nem állítottak elő bort a szőlő-
ből. Emellett adminisztrációs 
terheik is nőttek, olyan papír-
munkát várt el tőlük a Vám- és 
Pénzügyőrség, amelyet felesle-
gesnek tartottak. 

Amikor az új jövedéki törvény 
életbe lépett - mondta el lapunk-
nak Kalmár István, a Csongrádi 
Borvidék Hegyközségi Tanácsá-
nak titkára -, azt érzékeltük, a 
borra is ugyanazt a szabályozást 
vezették be, mint amelyik a sörre 
és rövid italokra volt érvényes. 
Holott a bort nem lehet a többi 
szeszes italhoz hasonlítani. Emel-
lett olyan adminisztrációs terhe-
ket róttak az egyszerű gazdákra, 
amelyek nem voltak indokoltak. 

A tervezett változások között 
van természetesen, hogy a sző-
lősgazdák nem fizetnék a jövő-
ben a jövedéki adót, másrészt 
nem kellene magukat adminiszt-
rálni. Az ezer hektoliternél keve-
sebb bort előállítóknak évi egy, a 
nagyobb pincészetek pedig ne-
gyedévenkénti nyilvántartást 
kellene vezetniük a jelenleg érvé-
nyes napi eggyel szemben. (Az 
egyszerűsített adóraktárak Kal-
már István szerint leginkább 
„nullás" jelentést adtak le eddig, 
mivel ritkábban volt változás a 

készletben, mint amilyen gyak-
ran papírt vártak tőlük. | 

A szőlészek és a borászok szá-
mára nagy megkönnyebbülést je-
lent, hogy nem kell a fináncok ál-
landó zaklatásaitól tartaniuk. A 
Vám és Pénzügyőrség dél-alföldi 
regionális parancsnoksága jöve-
déki osztályának vezetője, Hu-
szár Zsolt azonban úgy véb, nem 
nehezítette a szőlészek és a borá-
szok munkáját az adminisztrá-
ció. A termelők, főleg a nagyob-
bak, a kezdeti nehézségek után 
tavaly már rutinosabban oldot-
ták meg a feladatokat. A jogsza-
bálynak köszönhetően, vagyis a 
folyamatos ellenőrzés miau nem 
is bukkantak borhamisítókra 
Csongrád megyében. 

A másik oldal ugyanakkor vál-
tig állítja, a 2000 második felé-
ben bevezetett jövedéki törvény 
miau a térségben sokan kivágták 
a szőlőjüket. így tovább csökkent 
a borászok száma is. Míg tíz év-
vel ezelőtt több mint négy és fél 
ezer szőlős- és borosgazdát tar-
tottak számon, tavaly már csak 
2800-an vallották magukat a ne-
mes szakma követőinek, s több 
százan mentek neki fejszével a 
tőkéknek. Az ültetvények nagy-
sága is 5 ezerről 2100 hektárra 
csökkent. Ma azok foglalkoznak 
szőlővel és borral, akik a nedű 
megszállottjai, s akik jó minősé-
gű bou képesek előállítani. 

A Csongrád megyei borok kép-
viseltetik magukat a tegnap meg-
nyílt szegedi borfesztiválon is. 
Hogy a kassza nincs tele pénzzel, 
s hogy a fagykárok miatt a terme-
lők idén nem is számítanak jöve-
delemre, azt Kalmár István sze-
rint az is jelzi, hogy csak közösen 
tudtak pavilont bérelni a borok 
ötnapos Széchenyi téri sereg-
szemléjén. 

FEKETE KLÁRA 

Bor: nem elég, ha ünnepeljük, piac- és versenyképessé is kell ten-
ni . Fotó: Schmidt Andrea 

A gémeskutak egy része még ma is működik. A vizük azonban ma már állatok itatására 
sem alkalmas. t Fotó: Tésik Attila 

A talajvíz a legtöbb helyen már állatok 
itatására sem használható, a mélyebb ré-
tegeket azonban nem fenyegeti veszély. Egy 
törvényjavaslat értelmében az önkormány-
zatoknak többet kell majd költeniük az 
ivóvíz védelmét szolgáló környezetvédelmi 
beruházásokra. 

Jövő évtől egy törvényjavaslat éneimében az 
önkormányzatok feladata lesz az ivóvíznyerő 
rétegek védelme is. Az 1995-ben született 
jogszabály módosítására vonatkozó javaslat 
szerint 2003 januárjától a helyhatóságoknak 
kell gondoskodniuk a vízbázisok és az ivóvíz-
ellátást szolgáló létesítmények megóvásáról. 
A rétegeket a talajba leszivárgó szennyeződés 
veszélyezteti leginkább, így ez azt is jelenti, 
hogy a szennyvíz elvezetését és tisztítását 
kell megoldani rövid időn belül. 

Ahol már elkészült a csatornahálózat, ott a 
szakemberek szerint már biztosan megkez-
dődött a talajvíz tisztulása is. Ám sehol sem 
múlt el nyomtalanul a mosóporok, az angol-
vécé bevezetésétől a csatorna megjelenéséig 
tartó néhány évtized. 

- Bár Hódmezővásárhelyen már megépült a 
csatorna, a talajvíz a szervesanyag-, nittát-, 
nitrit- és ammónium-tartalom miatt nem-
csak hogy ivásra, de állatok itatására, sőt lo-
csolásra is alkalmatlan - mondja Csáki Imre, 
a vásárhelyi víziközmúveket üzemeltető 
Zsigmondy Béla Rt. igazgatója. - Talán túl-
zás, amit néhány tudós állít, vagyis hogy a kö-
vetkező nagy háborúk az ivóvízén folynak, 
ám tényleg fontos, hogy a települések meg-
védjék vízbázisukat. A törvényalkotó szándé-
ka is világos: hiszen amíg nem volt mosópor 
és fürdőszoba, a tanyaudvarokon akkor is a 
trágyadombtól a lehető legmesszebb volt az 
ásott kút. Ami a zárórétegek alatt lévő vizet il-
leti, Hódmezővásárhely szerencsés helyzet-
ben van, hiszen nem veszélyeztetett az a bá-
zis, gyakorlatilag kezelni sem kell a négyszáz 
méter mély kutakból folyó vizet, és a védőtá-
volságok az új jogszabályban leírtaknak is 
megfelelnek, nem lesz szükség nagy átalakí-
tásokra a kutaknál. Ugyanakkor az illegálisan 
fűn kutak ezt a réteget is veszélyeztethetik. 

Miközben a törvényjavaslatot ismertető 
írások arról szólnak, hogy az önkormányza-
toknak a jövőben sok pénzt kell félretenniúk 
a környezetvédelmi beruházásokra, így a 
szennyvízprobléma megoldására, Csongrád 

megye önkormányzatainak testületi ülésein 
gyakran kiderül: nem csak a jó szándékon 
múlik, hogy lesz-e pénz csatornázásra. Az al-
győi önkormányzat saját erőből is el tudta vé-
gezni ezt a költséges beruházást. Ugyanakkor 
a megye keleti szélén, ahol egyébként a legin-
kább veszélyeztetett kategóriába tartozik a 
vízbázis, és a figyelőkutakban már nem kívá-
natos vegyületek is megjelentek, a hat, sok-
kal szerényebb pénzügyi adottságokkal ren-
delkező község együtt sem tudta eddig össze-
gyűjteni a csatornázáshoz szükséges pénzt. 

Nagyér, Ambrózfalva, Pitvaros, Csanádal-
berti, Csanádpalota és Kövegy tavaly ugyan 
megnyerte a Környezetvédelmi Alap Célelő-
irányzat pályázatán a kért összeget, mégsem 
kezdődhetett el a csatornaépítés, mert a má-
sik alaphoz beadott pályázatuk nem nyert. És 
bár most van lehetőség arra, hogy a 
KAC-pénzt „eltegyék" s később használják 
föl, ha végre nyernek, a munka mégsem kez-
dődhet el 2003-nál hamarabb. 

Az előző választási ciklus közepén Makón 
tartott előadásában a kormánypárti Illés Zol-
tán, a környezetvédelmi bizottság akkori el-
nöke azt mondta, el szeretné érni, hogy a csa-
tornaberuházáshoz szükséges pénzt egy 
helyről szerezhessék meg az önkormányza-
tok, ne kelljen több helyre pályázni. A válasz-
tási kampány idején az MSZP-s Csabai Lász-
lóné is hasonló törekvésről számolt be makói 
fórumán. Most nem csak a megye széli ön-
kormányzatok várják kíváncsian, hogy vajon 
legközelebb könnyebben jutnak-e hozzá a tá-
mogatáshoz. 

B. A. 

ÁRU VAGY ÖRÖKSÉG? 
„A víz nem kereskedelmi termék, hanem valamennyi élet forrása, örökség, amelyet úgy kell 
védeni és óvni, mint más védelmet élvező örökséget" - így szól az Európai Parlamenti Tanács 
egyik alapelve. Eközben Magyarországon a kilencvenes években a vízfogyasztás látványos 
csökkenése épp azzal magyarázható, hogy a magyarok rádöbbentek: a víz igenis áru, ami egyre 
többe kerül. A szakember szerint a takarékosság már nem fokozható. Elgondolkodtató, hogy 
míg a hetvenes-nyolcvanas években a komfortos házak tervezésekor fejenként napi kétszáz li-
ter víz fogyasztásával számoltak, mára száz liter alá csökkent ez az érték Magyarországon. 

EBEK VESZETTSÉG 
elleni pótoltása 

i www.delmagyar.hu 

Szegedi iskolai hírbázis az interneten 

Minden, amit a szegedi iskolákról 
tudni szeretne és tudnia kell. 

• hírek • oktatási tudnivalók, . 
• programok • beszámolók 

Könnyű tájékozódási lehetőség szülőknek és tanulóknak! 

Szegedi székhelyű szerelőipari cég pályázatot hirdet 
szegedi irodájába, szolgáltatásainak irányítására, 

dél-magyarországi régióban 
PROJEKT MANAGER 
munkakör betöltésével. 

Feladatkör: a Társaság vállalkozási ügyletei kapcsán 
kivitelezési tevékenységek kezelése, koordinálása 

ELVÁRÁSOK: 
- felsőfokú gépészeti végzettség 
- a légkondicionáló berendezések teljes körű 

műszaki ismerete 
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

(Word, Excel, AutoCad) 
- nagyfokú önállóság, problémamegoldó készség 
- hűtéstechnikában eltöltött gyakorlat min. 2 év 
- idegen nyelv ismerete (angol/német) 

ELŐNY: 
- nyitottság az ú j technológiák, eljárások 

elsajátí tására 
- épületfelügyeleti rendszerek ismerete 
- fejlett kommunikációs képesség -

BÉREZÉS: 
- megegyezés szerint i 

A fényképpel és részletes szakmai önéletrajzzal ellátott 
pályázatokat 2002. május 28-ig kérjük eljuttatni a 

szerkesztőségbe projekt manager 013396851" jeligére. 

május 23 
május 27 
május 27 
május 27 
május 27 
május 28 
május 28' 
május 28' 
május 28 

án, 15-16 óra: 
én, 16-16.30 óra: 
én, 17-17.30 óra: 
én, 15-16 óra: 
én, 16-17 óra: 
án, 15-16 óra: 
án,16-16.30 óra: 
án,17-17.15 óra: 
án, 14-15 óra: 

május 28-án, 15-16 óra: 

május 29-én, 
május 30-án, 
május 30-án, 

15-16 óra: 
15-16 óra: 
17-18 óra: 

június 4-én, 16.30-17 óra: 
június 5-én, 8-11 óra: 

május 28-án, 11-12 óra: 
május 30-án, 7 -9 óra: 

17-18 óra: 
június 4-én, 9-10.30 óra: 

11-12 óra: 

Klebelsbergtelep, Rendező' tér 
Szentmihály volt irodaházánál 
Alsóváros, Vadkerti tér 
Alsóváros, Mátyás tér 
Béketelep, Régiposta u. vége 
Újszeged, Vidám Park 
Gyálarét, Központi park 
Hattyasi kiskertek, Szúnyog u. 
Petőfitelep, Lőwy S.-
Göndör sor sarok 
Petőfitelep, Magas u. -
Gábor Á. u. sarok 
Újszeged, Erdélyi tér 
Móraváros, Kolozsvári tér 
Makkosháza, Tölgyes u.-
Makkosházi krt. sarok 
Újpetőfitelep, Füge sori iskola 
Vadaspark gépkocsitárolója 
mellett 
Tápé, Posta előtt 
Szőreg, a volt Hintalónál, 
Szőreg, a volt Hintáiénál 
Kk-dorozsma, polgármesteri 
hivatal előtt. 
Kk-dorozsma-Kulipintyó Csárda 

Az oltás díja a kijelölt helyeken Szeged M. J. Város területén: 
800 Ft ebenként, melyet az oltás helyén kell megfizetni 

(a 20/2001. (III. 9) FVM-rendelet 2. paragrafus 2/g. pont szerint. 
Felhívom figyelmét, hogy az állatorvosi rendelőben, vagy tartási 
helyen végzett oltásnál az oltási díjat egyéb költségek is terhelik. 

http://www.delmagyar.hu

