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Csongrád megye fele csatornázott 

A szikkasztás ellen 
talajterhelési díj 
Csongrád megyében Algyőn a 
legnagyobb arányú a csatorná-
zás, a többi kistelepülés viszont 
messze elmarad mögötte. A vá-
rosok közül Mórahalom jár az 
élen, követi Hódmezővásárhely 
és Szeged. A lakások öt szá-
zaléka megtehetné, mégsem 
csatlakozik a hálózatra. 

Algyő a legjobban csatornázott 
település Csongrád megyében, a 
legkevésbé ellátottak pedig a me-
gye peremén lévő kistelepülések, 
többek között Csanádpalota, Ma-
gyarcsanád, Apátfalva, Ásottha-
lom és Öttömös. A sor hosszan 
folytatható, a falvak közül csak 
néhányban - Balástyán, Székku-
tason - jobb a helyzet. Szegeden 
az egy kilométer vízvezeték-háló-
zatra jutó csatornahálózat közel 
hatszáz méter, Hódmezővásárhe-
lyen ennél jobb az arány, itt 800 
méter csatorna jut ezer méter víz-
vezetékre. Mórahalom az élme-
zőnybe tartozik, megelőzi Szege-
det és Vásárhelyt is, Kistelek vi-
szont szerényebb mutatókkal 
rendelkezik, náluk - akárcsak 
Csengelén, Sándorfalván, Bor-
dányban vagy Nagymágocson -
közel kétszáz méter csatorna jut 
az egy kilométeres vízvezeték-há-
lózatra. A 2003 év végi adatok 
szerint Csongrád megye összes -
182 ezer 704 - 89 ezer 370 a csa-
tornahálózatra kötött, azaz a csa-
tornázottság 49 százalékos. 

A kistelepülések az önerő hiá-
nya miatt késlekednek. Öttömös 
polgármestere, fiat a Ferenc el-
mondta, előbb a szennyvíztisztí-
tást szeretnék megoldani aztán 
kiépíteni a csatornarendszert az 
Interreg-pályázat segítségével. 
Pályázati forrás nélkül képtele-
nek a beruházásra. 

Amíg kistelepüléseken nincs 
lehetőség a csatornahálózatra 
csatlakozni, sokan, bár megte-
hetnék, nem élnek a lehetőség-
gel. Csongrád megyében a 2003 
végén 9284 lakás ellátott terüle-
ten volt, mcgsem csatlakoztak. 

- Nagyon fontos volna, hogy az 
ellátott területen lévő lakások 

TAVALYI M E R L E G 
Az előző évben új csatornarend-
szerek épültek ki vagy a meglé-
vők bővültek Ferencszálláson, 
Klárafalván. Felgyón, Oroshá-
zán, Medgyesegybázán, Rú-
zsán, Domaszéken, Röszkén. 
Szegeden és Szentesen folya-
matban voltak a beruházások. 

mind rákössenek a hálózatra, hi-
szen igen jelentős forrásokat fordí-
tanak az önkormányzatok és az ál-
lam a csatornahálózat kiépítésre. 
Csak ezzel 5 százalékkal lehetne 
növelni az ellátottságot - mondta 
Fejes Péter, az Atikövizig víziköz-
mű osztályának vezetője. - Erre kí-
vánja az állam is rávenni az érin-
tett lakosokat a környezetterhelési 
díjjal, melyben talajterhelési díj is 
szerepel. Ezt azokra lehet kivetni, 
akik ellátott területen élnek, de 
nem körnek rá a csatornára. A jog-
szabály azon a szemléleten kíván 
változtatni, hogy „a szikkasztás 
ingyen van". Valójában nincs in-
gyen, környezeti költségei vannak. 

A kommunális, ipari és mező-
gazdasági szennyvíz a kevésbé 
csatornázott településeken a ta-
lajba, talajvízbe majd az ivóvízbe 
kerülhet - magyarázta dr. Kiss 
Edit, az ANTSZ közegészségügyi 
osztályának vezetője. - A kom-
munális szennyvíz mikroorganiz-
musokat és szerves anyagokat 
tartalmaz, ezek tífusz, vérhas, 
szalmonella kórokozóját tartal-
mazhatják, valamint hepatitis A 
vírust, parazitákat és protozóno-
kat, vagyis egysejtű élősdiket. A 
tífusz kialakulásának mára mini-
mális az esélye, de szalmonellát, 
vérhast okozó baktérium, hepati-
tis A-t okozó vírus, féregpeték és 
protozónok lehetnek a szennyvíz-
ben. Az ásott kutak és kismélysé-
gű nortonkutak vize nem alkal-
mas fogyasztásra, de a kórokozók 
- ha szennyezett a talajvíz - cső-
törés során a vezetékes ivóvízhá-
lózatba is bekerülhetnek. 

G. ZS. 

Csatornázás Szentesen Fotó: Tésik Attila 
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Konferencia-központ lehet Szeged -A hotelekben csak ezren alhatnak 

A helyszínek versenyeznek 
A Szeged mint konferencia-központ még 
mindig csak jól hangzó szlogen, annak el-
lenére is, hogy az utóbbi időben egyszerre 
hárommal is szaporodott a helyszínek szá-
ma. Nincs, aki összefogja a rendezőket, 
hiányoznak a különleges ajánlatok, és kevés 
a szálláshely. 

Szegeden a tucatot is meghaladja a kisebb 
konferenciák rendezésére alkalmas termek 
száma: a legnagyobb szállodák - például a 
Novotel, a Tisza, a Forrás - 300-500 embert 
is le tudnak ültetni egyszerre, ugyanennyi 
embernek ebédet, állófogadást rendezhet-
nek, s vannak kisebb, szekcióüléseknek al-
kalmas helyiségeik is. Szorosan a nyomuk-
ban ott sorakoznak az egyetemi előadóter-
mek, nem is beszélve a tavaly ősszel átadott 
TIK-ről, amelynek nagy konferenciatermébe 
akár 700 ember is befér. A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara a múlt hét vé-
gén avatta új székházát egy 500 fős a konfe-
renciateremmel együtt. A sort folytatni lehet 
az ifjúsági házzal, a Pick Klubbal, valamint a 
kisebb szállodák, köztük a szintén nemrégi-
ben épült Dóm Hotel különtermeivel. 

A közepes kategóriájú rendezvények most 
már válogathatnak a helyszínek között, emiatt 
nagy a verseny - tudtuk meg Roczkov György-
től, a konferenciák szervezésével is foglalkozó 
Alföld Tours utazási iroda vezetőjétől. A szállo-
dák nagy előnye, hogy minden egy helyen talál-
ható, de ha a szervezők buszokat bérelnek a 
konferencia idejére, akkor nem gond a résztve-
vők „mozgatása". A szakember azonban úgy 
látja, még mindig csak a hagyományos, Sze-
gedhez kötődő konferenciákat rendezik meg a 
városban, új igényekkel nem jelentkeznek. 

Még mindig csak a szlogen szintjére jutott 
el a Szeged mint konferencia-központ megfo-
galmazás - véli Volford László, a szegedi ide-
genforgalmi klub vezetője. Szükség lenne ve-
zérlőelvre és egy olyan irodára, amely a kíná-
latot összefogná. Volford a Magyar Turizmus 
Rt. legújabb CD-jén csak kevés szegedi aján-
lattal találkozott, és azt is észrevette, hogy 
megjelentek a speciális igények: extrém hely-
színeket, s olyan, csemegének számító kísé-
rőrendezvényeket keresnek, mint például egy 
angol nyelvű operaelőadás. Szeged ezekre az 
igényekre még nem hangolódott rá. 

Ebben a pillanatban a városban mindössze 
egy helyen lehetne ezernél is több embert fogad-
ni, ez pedig a Hangár Expó- és Konferencia-köz-
pont. Gellért Ákos, a Hangár tulajdonosa el-
mondta, a Kereskedő közben plenáris előadást 
egyszerre 1200 fő hallgathat, a többi teremben 
szekcióüléseket tarthatnak a szervezők, vagy 
kiállítást rendezhetnek, a parkolóhelyek száma 
korlátlan, s adottak a kiszolgálóhelyiségek. Sze-
rinte az az európai trend, hogy a konferenciákat 
a város szélére viszik ki, ahol „rázárják" az ajtót 
a résztvevőre - az ne csak bulizni jöjjön. Gellért 
szerint azonban hiába az elegáns bútorokkal 
berendezett Hangár, ha Szegeden legfeljebb ezer 
főnek jut igényes szálláshely. 

FEKETE KLÁRA 

NEPSZERU A ViDEK IS 
A Magyar Turizmus Rt információi szerint Buda-
pestnek a konferenciák rendezésében betöltött sze-
repe csökkent 2004-ben, részaránya a korábbi 73 
százalékról 67-re csökkent Ez azt jelzi, hogy a vidé-
ki helyszínek egyre népszerűbbek. A konferenciákat 
még mindig tavasszal és ésszel rendezik meg a leg-
szívesebben, s zömük 250 fű alatti létszámot mozgat 
meg. Ugyanakkor a nemzetközi gyakorlat az 1-3 
ezer fős monstre rendezvények felé mozdult el. Az egyetem tanulmányi központja kapós lehet konferenciák helyszíneként Fotó: Schmidt Andrea 

A Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) 
felvételt hirdet 

GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTESI 
álláshely betöltésére. 

Feladatkör: 
A MEP működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli 

tevékenység, ill. üzemeltetési feladatok irányítása, ellenőrzése. 
Alkalmazási feltételek: 

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
- mérlegképes könyvelői végzettség (regisztrált) 

- legalább 10 éves pénzügyi-számviteli területen szerzett szakmai 
gyakorlat és 5 éves vezetői gyakorlat 

- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 
Az elbírálás során előnyt jelent a költségvetési gyakorlat. 

Bérezés: 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint. 
A jelentkezéshez csatolandó: részletes szakmai önéletrajz, 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai 
végzettséget igazoló okiratok másolata, fénykép. 

A jelentkezés benyújtási határideje: 2005. április 8. 
Az álláshely a döntést követően azonnal betölthető. 

A jelentkezéseket a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
igazgatójának címezve kell benyújtani (6726 Szeged, Bal fasor 17-21.) 

H I L L -
I N T E R N A T I O N A L 

• Megbízónk multinacionális cég, amely a minőségi termékgenetika-kutatás, 
fejlesztés területén első a világon. Dél Magyarországon működő kutatási 
központúk számára keresünk 

kutatómérnököt 
(Dél-Magyarország) 

• Az új kolléga a minőségi csíraplazma fejlesztésének területén a természet 
adta tehetőségek tökéletesítésében és a piacvezető hibridek létrehozásában 
mezőgazdasági tudósok csapatában tog dolgozni Felelős lesz a tervezésért, 
irányításért valamint az átfogó kukoricanemesítési program vezetéséért és 
magas szintű elvégzéséért. Műszaki készségek, termékismeret és jó kommu-
nikációs készségek egyaránt a sikeres Pályázónk ismérve. 

• Ön az ideális jelölt, ha PhD fokozattal, növénytermesztési, genetikai vagy 
hasonló területen szerzett tapasztalattal, valamint molekuáris, teljes növény-
genetika és a támogató tudományok területén szakmai ismerettel bír. A sikeres 
pályázó legalább 3 éves növénytermesztési tapasztalattal rendelkezik a vető 
magágazatban vagy egyetemi munkában. A tárgyalóképes angolnyetv-tudás 
a pozíció betöltésének elengedhetetlen feltótele. 

• Ha e szakmai kihivás felkeltette érdeklődését, kérem, küldje el magyar és 
idegen nyelvű szakmai önéletrajzát a HILL International pécsi irodájának. 

HILL International 
72/332-179 

pecs@hill.hu 
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