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A kutak 87 százalékában több az ammónium 

A megyei ivóvíz 
minősége közepes 
Az eddigi magyar szabványtól 
eltérnek, és az uniós normák-
hoz igazodnak az ivóvíz minő-
ségének követelményei, ame-
lyeket kormányrendelet rögzít. 
Az új normákhoz való igazodás 
végső határideje: 2009. Ám en-
nek költsége oly tetemes, hogy 
az ivóvíz minőségének javítása 
meghaladja az önkormányzatok 
erejét. 

Az ivóvízprogram végrehajtá-
sának ellenőrzése közegészség-
ügyi szempontból az Állami 
Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat feladata. Adata-
ik szerint Csongrád megye ivó-
vízkút jainak 32 százalékában 
a megengedettnél magasabb a 
vastartalom. Az ammónium-
tartalom aránya kirívóan ma-
gas: 87 százalékos. Az ammó-
n iumnak - Kiss Edit főorvos 
tájékoztatása szerint - nincs 
közvetlen egészségkárosító ha-
tása, azonban nitr i t té alakulva 
hátrányosan befolyásolhatja a 
szervezetet, csecsemők és vá-
randós anyák körében nem 
ajánlot t annak fogyasztása. Az 
eperjesi önkormányzat viszont 
azért ad csak palackozott szó-
davizet a faluban élő gyerme-
keknek, és javasolja a felnőt-
teknek a palackozott víz fo-
gyasztását, mert az ot tani víz 
arzéntartalma tizenötszöröse a 
megengedettnek. A megyében 
a tisztiorvosi szolgálat mind-
össze tíz olyan kutat talált, 
ahol a bór aránya túllépi az 
uniós normák szerinti mérté-
ket. 

Az adatokból kitűnik, hogy 
szinte valamennyi Csongrád 
megyei önkormányzat kényte-
len foglalkozni az ivóvíz minő-
ségének javításával. A Szentes-
víz Kft. műszaki vezetője, Iklá-
di András úgy véli, a 2009-es 
határidő elég lesz a program 
megvalósítására, abban az 
esetben, ha kellő központi tá-
mogatást érkezik. 

A szentesi ivóvízben négy 
ponttal magasabb az arzéntar-
talom a megengedett literen-
kénti tíz mikrogrammnál , ez 
az érték eddig igen jónak szá-
mítot t a hazai összehasonlí-
tásban. A szentesi vízmű és a 
csongrádi Víz- és Kommunál is 
Kft. egyaránt önellenőrzést vé-
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Hosszú út vezet az uniós szab-
ványig. Fotó: Tésik Attila 

gez. Az utóbbi vezetője, Balogh 
Pál e lmondta , a város mélyfú-
rású kútjaiban a vastartalom 
muta t magasabb értékeket, ezt 
kell a közeljövőben kezelni. 
Hozzátette: a Csongrád kör-
nyéki tanyák egy része csatla-
kozott a vezetékes ivóvízháló-
zatra. A tanyák ásott kútjaiból 
származó víz fogyasztása egy-
általán nem ajánlott , sem a 
vízügyi, sem a közegészségügyi 
szakemberek szerint, a kemi-
káliás fertőzésnek mindenkor 
nagy a veszélye. Egyedi kérésre 
a szolgáltatók végeznek fertőt-
lenítést. 

Az ivóvíz minőségének javítá-
sa a kistelepülések esetében első-
sorban a vízkivételi technológia 
fejlesztését jelenti, és jelentős be-
ruházással jár. 

Kós György, Fábiánsebestyén 
polgármestere elmondta: közsé-
gükben az ivóvíz tisztántartása 
mindennapos feladat, a problé-
ma végleges rendezése szetinte 
önkormányzati önerőből meg-
oldhatatlan. 

BLAHÓ GABRIELLA 

MIT IS ADOTT 
a Délmagyarország Kiadó 
előfizetőinek, o lvasóinak? 

Többször érkezik be hozzánk olyan 
visszajelzés, miszerint a Délmagyar-
ország Kiadó csak az új előfizetők to-
borzására koncentrál és hűséges előfi-
zetőire, olvasóira nem fordít kellő figyel-
met. Szerencsére nyugodt lelkiisme-
rettel állíthatjuk, hogy ugyanolyan mér-
tékben foglalkozunk régi előfizetőinkkel 
is, sót, szívünkhöz nagyon közel állnak 
lojális olvasóink, akiknek mi nagyon 
hálásak vagyunk. Hogy ne csak üres 
szavaknak tűnjenek állításaink, enged-
jék meg, hogy emlékeztessük Önöket 
az elmúlt másfél év jelentősebb, olva-
sóinkért tett megmozdulásaira. 

2000 karácsonyára leghűségesebb 
előfizetőink közt 1 000 000,- Ft érték-
ben sorsoltunk ki közel 400 nyere-
ményt. 2001 júliusában, amikor önál-
ló terjesztői hálózatunk 3 éves lett, is-
mét 1 000 000,- Ft értékben sorsol-
tunk ki mintegy 150 nyereményt azon 
kedves előfizetőink közt, akik ezalatt 
a három év alatt végig kitartottak mel-
lettünk. 2001. szeptemberében Ma-
kóra került egy szerencsés előfizetőnk-
höz a vadonatúj Suzuki, szentesi elő-
fizetőnk számítógéppel és internet-
hozzáféréssel lehetett gazdagabb, míg 
Nagytőkén egy CD-s rádiómagnó ta-
lált gazdára. 2001 októberében „eser-
nyös" játékunkban egy hónapon ke-
resztül naponta egy mobiltelefont, fő-
díjként 250 000,- Ft értékű háztartá-
si és műszaki berendezést sorsoltunk 
ki. 2001 novemberében előfizetőink-
nek lehetővé tettük, hogy 2002-es elő-
fizetési díjuk egy részét az áremelés 
előtt, még a tavalyi áron rendezzék. 

A jelöltségre jelöltek a kopogtatócédulákat gyűjtik 

Ki lesz a város első polgára? 
Huszonnyolcan nyolc székért. 
Ez jellemzi Csongrád megye vá-
rosait a jelöltállítás végső idő-
pontja előtt egy, az önkormány-
zati választások előtt két hó-
nappal. Információnk szerint 
ugyanis nyolc városunkban hu-
szonnyolcan vállalnák a polgár-
mesterséget. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A jelöltségre jelöltekből csak a 
kellő számú ajánlás összegyűjté-
se után lesz hivatalosan is nyil-
vántartásba vett aspiráns a pol-
gármesterségre pályázók eseté-
ben is. Ugyanis az október 20-án 
esedékes helyhatósági választá-
sokra jelöltet állítani szeptember 
27-én 16 óráig lehet. így aztán a 
pártok és más szervezetek kisze-
meltjei, illetve a magukat függet-
lennek nevező politikusjelöltek 
már javában gyűjtik az úgyneve-
zett kopogtatócédulákat. A la-
punk munkatársai által most, 
két hónappal a voksolás előtt 
összegyűjtött információk alap-
ján úgy tűnik: a polgármestersé-
gért Csongrád megye 8 város-
ában 28-an fontolgatják, beszáll-
janak-e a választási küzdelembe. 

Csongrád 
A hivatalos polgármester-je-

löltséghez a megye névadó váro-
sában 309 ajánlás szükséges. Ez 
idáig nyilatkozatban Bedó Ta-
más (MSZP-SZDSZ) és Murá-
nyi László (MDF, Összefogás 
Csongrádért Egyesület), Pászti 
Tóth Gyula, az SZDSZ volt me-
gyei önkormányzati képviselője 
és a megyei közgyűlés volt alel-
nöke most a Fidesz-MPF) Kisgaz-
da Polgári Egyesület, Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség 
(MKDSZ) aspiránsaként jelen-
tette be, hogy polgármesterjelölt-
ként részt vesz az önkormányza-
ti választásokon. Információink 
szerint versenybe száll a címért 
Góg János, az Alföld Egyesület el-
nöke, Bátki Ferenc, a Hotel Tisza 
tulajdonosa, valamint Szigeti 
Szabolcs, a Körös-toroki Happy 
Day Hotel társtulajdonosa. Kér-
déses, hogy megméretteti-e ma-
gát a MIÉP helyi elnöke, Fagyai 
Béla, illetve Kurucz Ferenc Békés 
megyei rendőrfőkapitány. Bizo-
nyos, hogy Molnár József jelenle-
gi polgármester és Lekrinszki Ist-
ván, a Csongrádiakért Egyesület 
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Csongrád: 
Bedő Tamás, 
Murányi László, 
Pászti T. Gyula 

Kistelek: 
Nagy Sándor, 
Sere Ferenc 

HódffiejtövásárMy: 
Hernádi Gyula, 
Kószó Péter, 
Kovács László 

IVIIákó: 
Búzás Péter, 
Martonosi György 

Mindszent: 
Gyovai Tiborné, 
Kecskeméti fános 

M o r a h a l o m : 

Nógrádi Zoltán, 
Rónai Gábor 

Szeged: 
Balogh Elemér, 
Botka László 

Szentes: 
Farkas Sándor, Kurucz Márton, 
Nagygyörgy István, Orbán István, 
Szirbik Imre 

HOGYAN VALASZTUNK 
POLGÁRMESTERT? 
A település első polgárát a néhány száz és a több százezer lelket 
számláló településen is ugyanúgy választják. 

Csongrád megye településein a polgármester jelöléséhez a válasz-
tópolgároknak a rózsaszínű ajánlószelvényt kell kitölteni és átad-
ni a politikusaspiránsnak vagy megbízottjának. Egy választópolgár 
csak egy polgármesterjelöltet ajánlhat. A különbségek közé tarto-
zik, hogy a település lélekszámától függ, a jelöltnek mennyi aján-
lószelvényt kell összegyűjtenie. Polgármesternek az a választópol-
gár is jelölhető, aki nem az adott településen lakik. Polgármester-
jelölt az lehet, akit a 10 ezernél vagy annál kevesebb lakosú telepü-
lés választópolgárainak legalább 3 százaléka; a 100 ezer vagy annál 
kevesebb lakosú település választópolgárainak 2 százaléka, de leg-
alább 300 választópolgár; a 100 ezernél több lakosú település ese-
tén a választópolgárok 1 százaléka, de legalább 2000 választópol-
gár jelöltnek ajánlott. 

A polgármestert többségi módszerrel választják, azaz az lesz a 
település polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. A szava-
záskor a szavazólapon valamennyi polgármesterjelölt neve ábécé-
sorrendben szerepel. A választópolgár az általa kiválasztott jelölt 
neve melletti körbe helyezett X vagy + jellel szavazhat. Csak egy 
jelöltre lehet szavazni. 

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb'szavazatot kapta. Sza-
vazategyenlőség esetén legkorábban a választás napját követő 6 
hónap elteltével időközi választást kell tartani, addig pedig az 
1998-ban megválasztott polgármester irányítja a képviselő-testü-
let munkáját. 

elnöke nem indul polgármester-
jelöltként. Ellenben Molnár a 
megyei közgyűlés tagjaként szí-
vesen folytatná politikusi karri-
erjét. 

Kistelek 
Összesen 188 kopogtatócédu-

lát kell összegyűjteni a polgár-
mester-jelöltséghez Kisteleken, 
ahol a jelenlegi polgármester, 
Nagy Sándor a Fidesz-MPP je-

PLUSZ 
2002 márciusában húsz szerencsés 
előfizetőnknek téli rezsiköltségeit térí-
tettük vissza egyenként 50 000,- Ft, 
összesen 1 000 000,- Ft értékben. 
2001-ben és 2002-ben is alkalman-
ként 1500 előfizetőnket hívtuk meg 
cirkuszba és többször szerveztünk telt-
házas mozielőadásokat is. 2002 janu-
árjában hatszáz előfizetőnk nézhette 
végig a Szegedi Nemzeti Színházban a 
Csárdáskirálynő c. operett előadását. 
2002 áprilisában napilapjainkra vo-
natkozó kérdéseket tartalmazott 
Délmagyarország-totónk. A helyes meg-
fejtést beküldők nyereménye mikro-
hullámú sütő, konyhai robotgép és por-
szívó volt. 2002 áprilisától „Hűségét 
megjutalmazzuk"-akciónk keretében 
hetente egy előfizetőnk 30 000,- Ft ér-
tékű betétkönyvet vagy vásárlási utal-
ványt nyer. 2002 áprilisában minden 
olyan előfizetőnk, aki előfizetését fél év-
vel vagy egy évvel meghosszabbította, 
6, illetve 12 kg mosóport kapott aján-
dékba. 2002 júniusában focirajongó 
olvasóinknak Gól-totó játékkal ked-
veskedtünk, melyben söröskorsó-szet-
teket és szabadidőruhát lehetett nyer-
ni. Legfrissebb előfizetői akciónkról pe-
dig a 6. oldalon olvashat bővebben. 

ígérjük, hogy hasonlóan változatos 
játékokkal, kedvezményekkel, akciók-
kal számolhat Ön is a jövőben, ha 
minket választ. Reméljük hamarosan 
lesz szerencsénk Önnel is közelebbi 
kapcsolatba kerülni és hűséges olvasó-
ink táborában köszönthetjük Önt is. 

Tisztelettel: 
DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ 

NYEREMENYEINKERT! 
Önnek nem kell mást tenni, mint a he lyesnek í té l t 

választ megjelölni és a kivágott sze lvényt 
elküldeni postacímünkre: Szeged, Stefánia 10. Sajtóház. 

A borítékra kérjük írja rá: 
„Skodálatos nyereményakció" 

Beküldési határidő: 2002. szeptember. 6. 
= - • • - _ - -

Milyen fe l té te l le l v e h e t rész t 
nyereményakciónkban? 

j J ha rendelkezik 1 éves előfizetéssel 
ha rendelkezik negyedéves előfizetéssel 

ha rendelkezik legalább féléves előfizetéssel 

Mikor lesz a FŐDÍJ sorsolása ? 
szeptember... 

O 12-én Ö 13-án 14-én 

Játékunkban 3 db ér tékes könyvet 
é s 10 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
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... hogy otthon legyen! 

löltjeként vállalja az őszi meg-
mérettetést. E választásokon „ki-
hívója", Sere Ferenc független-
ként, de az MSZP és az SZDSZ 
támogatásával indul harcba a 
szavazatokért. 

Hódmezővásárhely 
A pártok közül önállóan egye-

dül a MIÉP állított saját polgár-
mesterjelöltet Kovács László 
személyében, aki a párt megyei 
elnöke. A Fidesz-MPP most az 
MKDSZ-szel és az Egységes Vá-
sárhelyért Egyesülettel együtt 
Lázár Jánost támogatja. A Tisz-
ta Lap Hódmezővásárhelyért 
Polgári Egyesület Kószó Pétert 
indítja a polgármesteri székért 
folytatott küzdelemben. A je-
lenlegi kormánykoalíció, az 
MSZP és az SZDSZ helyi szer-
vezetei polgármesterjelöltjét, 
Hernádi Gyulát támogatja a 
Cent rum Párt, a Polgári Szövet-
ség Hódmezővásárhelyért Egye-
sület, a Munkáspárt és a Civil 
Összefogás Lakóhelyünkért 
Egyesület is. E megyei jogú vá-
rosban 776 kopogtatócédula 
szükséges ahhoz, hogy a polgár-
mesterjelölt-jelölt neve a szava-
zólapra kerülhessen. 

Makó 
A választási bizottság a leg-

alább 420 ajánlószelvényt össze-
gyűjtőt veszi polgármesterjelölt-
ként nyilvántartásba. Informáci-
óink szerint egyelőre Búzás Pé-
ter, az MSZP és a Polgári Szövet-
ség Makóért, valamint Martono-
si György, a Fidesz-Magyar Pol-
gári Párt, az MDF és a Kisgazda 
Polgári Egyesület által létreho-
zott makói polgári összefogás je-
löltje indul a polgármester-vá-
lasztáson. A Munkáspárt nem 
indít önálló polgármesterjelöltet, 
és a Független Kisgazdapárt sem. 
A város első szabadon választott 
polgármestere, a később két cik-
lusban is önkormányzati képvi-
selővé választott Sánta Sándor 
azt mondta, ezúttal nem indul 
képviselőjelöltként sem. 

Mindszent 
Eddig hárman biztosan indul-

nak a polgármesteri székért fo-
lyó küzdelemben Mindszenten, 
ahol 186 szelvényt kell össze-
szedni a jelöltséghez. A jobbol-
dal támogatását élvező jelenlegi 
polgármester, Gyovai Tiborné 
újraindulását korábban azzal in-
dokolta, hogy egy település éle-
téről hosszú távon kell gondol-
kodni. Biztos „versenyző" Zsó-
tér István ügyvéd is, aki önkor-
mányzati képviselőként dolgo-
zott a mostani testületben, ám 
szembekerült a jelenlegi város-
vezetéssel a mindszenti szenny-
vízcsatornázás ügyében. A volt 
polgármester, Kecskeméti fános 
függetlenként, de MSZP-
SZDSZ támogatással száll ring-
be a városvezetésért. 

Mórahalom 
A polgármester-jelöltséghez 

141 cédula szükséges. Úgy tud-
juk, hogy Mórahalom jelenlegi 
polgármestere, Nógrádi Zoltán a 
Fidesz-MPP és a jobboldal támo-
gatásai élvezve áll a választók 
elé, míg Rónai Gábor független-
ként, az MSZP-SZDSZ szimpá-
tiájával és segítségével várja a 
voksokat. 

Szeged 
A megye legnagyobb városában 

éles küzdelem várható. Itt 2000 
kopogtatócédulát kell összegyűj-
tenie a jelenlegi polgármesterje-
lölt-jelölteknek. A baloldal, pon-
tosabban az MSZg az SZDSZ, az 
MSZDP és a Centrum Párt az 
Összefogás Szegedért pártszövet-
ségbe tömörült, hogy segítse as-
piránsát, Botka Lászlót. A Fi-
desz-MPg az MDF, az MKDSZ, 
a Fidelitas, a polgári körök és 
több jobboldali szervezet támo-
gatását élvezi a függetlenként in-
duló Balogh Elemér egyetemi ta-
nár. A jobboldalt gyengítheti, ha 
nemcsak álhír, hanem valóban 
versenybe indul a voksokért a 
mostani megyei közgyűlés tagja, 
Apáti Sándor is. A jelenlegi pol-
gármester, Bartha László ezen a 
választáson nem indul, ellenben 
úgy tudjuk, a megyei önkor-
mányzati választásokon szerepet 
játszó egyik Fidesz-MPP-listán 
szerepel a neve, vagyis a megyei 
közgyűlés tagjaként lehet szere-
pe a helyi politizálásban. 

Szentes 
Öten méretik meg magukat a 

polgármesteri tisztség elnyerésé-
ért az októberi választásokon. A 
Fidesz, az MDF, az MKDSZ és a 
Kisgazda Polgári Szövetség közös 
jelöltje Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő. Az MSZR az 
SZDSZ, a Munkáspárt és a Civil 
Fórum Szentes városáért Szirbik 
Imre jelenlegi polgármestert tá-
mogatja. Orbán István, a megyei 
közgyűlés alelnöke független je-
löltként indul, a Centrum támo-
gatásával. Kurucz Márton ugyan-
csak független aspiránsként je-
lölteti magát. Nagygyörgy István 
lapunknak úgy nyilatkozott: a 
MIÉP jelöltjeként ő is vállalja a 
megméretést. A polgármester-je-
löltségre pályázónak Szentesen 
505 kopogtatócédulát kell össze-
gyűjtenie. Lapunk úgy értesült: 
Szirbik Imre kedden már regiszt-
ráltatta magát. 
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