
A Népjólét i Miniszté-
rium és az Egészségbizto-
sítási Önkormányzat csü-
törtökön terjeszti a kor-
mány elé azt a javaslatot, 
amely szerint március 1-
jétől alapvetően megválto-
zik a gyógyszerek társada-
lombiztosítási támogatásá-
nak eddigi gyakorlata. Ezt 
kedden je lentet ték be a 
tárcánál, ahol elmondták: 
az új szisztéma alapvető 
cé l ja , hogy mindazok , 
akiknek betegségük miatt 
évek ig kell gyógyszer t 
szedniük, képesek legye-

nek kifizetni az árát. Ezért 
a krónikus betegségek, va-
lamint számos súlyos kór 
kezelésénél használt medi-
cina 90, 95, illetve 100 szá-
zalékos támogatásban ré-
szesül. Ez 750 gyógyszert 
jelent, amelyek az úgyne-
vezett alaplistán kaptak 
helyet. A fennmaradó több 
mint 1300 patikaszerből 
550-et támogat a biztosító 
70, míg majdnem 200-zat 
40 százalék erejéig. A töb-
biért a betegeknek teljes 
árat kell fizetniük a pati-
kákban. 

• Horn Gyula kormányfő 
meghívására kedden este hl 
vatalos látogatásra Budapestre 
érkezett Vladimír Meciar szlo-
vák kormányfő. 

A látogatás programjának 
megfelelően sz.erdán ünnepé-
lyes külsőségek között, katonai 
t iszteletadással fogadják a 
szlovák kormányfőt a Kossuth 
Lajos téren, majd a Parlament-
ben plenáris magyar-sz.lovák 
tárgyalások kezdődnek. Vla-
dimír Meciart fogadja Göncz 
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Árpád köz.társasági elnök, Gál 
Zoltán házelnök. A vendég és 
a vendéglátó szerda délután 
nemzetközi sajtókonferencián 
számol be a tárgyalások ered-
ményeiről. 
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Krumpli és háttere 
Az elmúlt évben az előzetes 

becslések szerint mintegy 850-
900 ezer tonna burgonya ter-
mett. Ez a mennyiség hozzáve-
tőlegesen 15-20 százalékkal 
kevesebb az előző évinél. A 
kevesebb termés oka alapve-
tően az aszályos időjárás, s 
emellett különféle betegségek 
is csökkentették a hozamokat. 
Forgóalap híján csak nagyon 
kevés termelő vállalkozott ar-
ra. hogy egy későbbi értékesí-
tésre burgonyát tároljon Ez. jól 
tükröződik abban is: a burgo-

nyatermelésben a korai és kö-
zépkorai fajták aránya mintegy 
60 százalékos. Ezeket ugyanis 
kedvező áron lényegében a 
szántóföldről közvetlenül a fo-
gyasztónak lehet eladni. Mind-
ezek együttes hatásaként a 
nagyvárosokban és az ipari 
agglomerációs területek pia-
cain alakulhattak ki azok a je-
lenleg igen magas - 80-100 fo-
rint körüli - fogyasztói árak. A 
vidéki ember ugyanis legtöbb-
ször saját maga gondoskodik 
téli burgonyaellátásáról. 

Számítógépes Kékszakállú 

Kass János a szegedi stúdióban dolgozik. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• Kass János, a híres grafi-
kusművész a közeljövőben 
hetente két napot rendszere-
sen itthon, a Magyar Tele-
vízió szegedi stúdiójában 
tölt majd: lefoglalják új ani-
mációs filmjének munkála-
tai. A Kékszakállú herceg 
vára 10-11 perces, a Kass-
grafikák alapján számító-
gépes technikával kidolgo-
zott film lesz, melyhez Kur-
tág György fr zenét. A mun-
ka elkezdésének szomorú 
apropója, hogy Londonban 
a napokban hunyt el John 
Halas, vagyis Halász János, 
a magyar animációs film 
doyenje, többek között az 
orwelli Állatfarm, vagy a 

Max és Móric készítője. Ha-
lász Jánossal Kass János a 
nyolcvanas évek elején kö-
zösen alkotta meg a világ 
első, teljes egészében szá-
mítógépes animációs film-
jét, a Dilemmát. 

Az új film, melyből ed-
dig mintegy 50 másodperc 
van készen, síkanimációs 
technikával készül, a 3D 
Studio nevű, főleg építészeti 
tervezésben használt szoft-
ver segítségével. A számító-
gépes animáción Fehér Zol-
tán, a szegedi stúdió munka-
társa dolgozik. 

(A Kass Jánossal készí-
tett interjúnk lapunk 5. 
oldalán olvasható.) 

A* Orsiá. 

Szegeden a lap! 
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A neves japán és európai bankok, 
valaminI az MNB tulajdonában lévő 
Közép-európai Nemzetközi Bank Rí. 
1988-ban alapított, teljes tulajdonú 
belföldi bankja, a CIB Hungária 
Bank Rt. negyedik vidéki fiókját nyi-
totta meg tegnap Szegeden. Az alap-
vetően közép- és nagyvallalati körrel 
kapcsolatban lévő pénzintézet dél-
alföldi regionális központjakent igen 
tetszetős helyet szemelt ki maganak. 

A hír igaz: osztogatnak 
Tumultus 
a munkaügyi 
központban? 

m CIB-sarok 

Nyitott 
kabinetajtó 

Önkormányzati vezetőkkel 
találkozott kedden a Parla-
mentben Horn Gyula minisz-
terelnök, Kuncze Gábor bel-
ügyminiszter és Baja Ferenc 

környezetvédelmi miniszter 
Horn Gyula a megbeszé lés 
kezdetén leszögezte: a kor 
mányzat pártpolitikai céloktol 
mentes, közvetlen együttműkö-
désre törekszik a különböző 
önkormányzatokkal. Hangsú-
lyozta, hogy a kabinet minden 
érdemi javaslatra nyitott a 
helyhatóságokkal kapcso-
latban. 

Dühödt t e l e f o n h í v á s o k 
é r k e z t e k s z e r k e s z t ő s é -
günkbe, miszerint a munka-
ügyi központban óriási a tu-
m u l t u s , i d e g e s e m b e r e k 
még tovább idegesítik egy-
mást. A z ügyintézők abla-
kai előtt - állítólag - sokat 
\ e l ! ácsorogni , mert ezek-

l : i napokban adják ki a 
munkanélkül ieknek s z ó l ó 
adóigazolásokat is. 

Ottjártunkkor a Csongrád 
M e g y e i Munkaügyi Köz-
pont szegedi kirendeltsége a 
szokásos képet mutatta: itt-
ott emberek álltak és vártak 

(Folytatás az 5. oldalon.) Béke és csend. (Fotó: Nagy László) 

• Krím-félsziget 

Vodkát termel 
az atomerőmű 

• Megkezdte mű-
ködését a Krím-fél-
sziget befejezetlen 
atomerőműve, ám 
villamosáram he-
lyett vodkát gyárt. 
A Szimferopolhoz 
közeli atomerőmű 
építését a 80-as 
évek végén környe-
zetvédelmi meg-
fontolásokból állí-
tották le. mivel ki-
derült, hogy a 
Krím-félsziget nem 
biztonságos hely-
szín a földrengések 
szempontjából. A 
félkész létesítmény 
hasznosítására kü-

lönféle elképzelé-
sek születtek, így 
például tervezték 
ruhagyár, gomba-
termesztés, halsza-
porító kialakítását. 
Ezeket a terveket 
végül elvetették, a 
legéletképesebb öt-
letnek az alkohol-

termelés beindítása 
bizonyult. Az orosz 
hírügynökség sze-
rint a befejezetlen 
atomerőmű helyisé-
geiben már fel is 
szerelték a vodkát 
és más tömény sze-
szesitalokat gyártó 
gépsorokat. 

Bankb, kő - terminálokkal. Ugyanazt tudja, mint a központ a Széchenyi téren 

Bank lett a Párizsi Áruházból (is) 
A Széchenyi tér sarkán lévő, volt Pá-

rizsi Áruházat újították fel úgy, hogy falai 
között a korszerű banktechnika éppúgy 
megfér, mint az eredeti szépségében meg-
őrzött, ipartörténeti műemlék falburkolat 
és galéria. A közel százmillió forintos be-
ruházásban elkészült bankfiók tegnapi, a 
Royal étteremben megtartott ünnepélyes 
megnyitóján megjelent Zdeborsky György 
a CIB-csoport elnök-vezérigazgatója és dr. 
Surányi György vezérigazgató is. A hat-
van céglől érkezett meghívott mellett több. 

konkurrens bank képviselője is résztvett. 
A Kiss Piroska vezette. 12 fős szegedi csa-
pat nem nulláról indul, hisz ebből a tér-
ségből is voltak ügyfelei a pesti központ-
nak. Most közelebbi és vélhetően még 
jobb kiszolgálásban lehet részük. E ban-
kokkal jól ellátott térségben sem telített 
még a piac, így számítanak a mindenki 
előtt nyíló ajtón betérőkre is. Legfeljebb 
kölcsönösen megválasztják, partnerei Iesz-
nek-e egymásnak. 

T. Sz. i. 
Egy György megy? (Foto: 
Nagy László) 


