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| • Térítéskötelessé vált 
egészségügyi szolgáltatások 

M i t f i z e t a b e t e g ? 
A gazdasági stabili-

zációt szo lgáló tör-
vénycsomagnak fog-
laltaknak megfelelően 
július l-jétől számos 
fogászati és szanatóri-
umi ellátás, s ugyan-
akkor bizonyos ese-
tekben a betegszállítás 
is térítéskötelessé vá-
lik. 

A tö rvénycsomaghoz 
kapcsolódó kormány- és mi-
niszteri rendeletek szerint a 
fogászatokon biztosítotti jo-
gon csak a sürgősségi ellátás 
jár ingyenesen. Sürgősségi 
beavatkozásnak azonban 
nem csupán a foghúzás szá-
mit, ide tartozik például a 
vérzéscsillapítás, a sérülé-
sek, gyulladások, fertőzések 
kezelése, a helyi érzéstelení-
tés is. A 18 éven aluliaknak 
nem kell fizetniük a megelő-
ző kezelésekért, így a helyi 
fluorizálásért, a tömésért, a 
fogszabályozásért. A sorka-
tonák és a közgyógyellátot-
tak a fogászati beavatkozá-
sok viszonylag széles körét 
szintén ingyen vehetik igé-
nye. A nyugdíjkorhatárt be-
töltött á l l ampolgároknak 
nem kell Fizetniük az egy-
szerűbb teljes vagy részleges 
fogpótlásokért; a kismamák 
számára pedig a terhesség 
megállapításától a szülést 
követő 60 napig térítésmen-
tesen jár az állapotuk miatt 
szükségessé váló fogászati 
ellátás. A fertőző betegek, a 
pszichiátriai és az egyéb 
bentlakásos intézményben 
ellátottak az alapbetegségük-
kel kapcsolatos szájelválto-
zások kezelésére szintén té-
rítésmentesen jogosultak. A 
fogászati kezelések techni-
kai köl tségei t a jövőben 
egyáltalán nem támogatja a 
biztosító, így ezeket azoknak 
is meg kell Fizetniük, akik 
egyébként ingyenesen jogo-
sultak a fogorvosi kezelések-
re. 

Azon fogászati kezelések 
árát, melyekért júliustól fi-
zetni kell, nem állapították 
meg központilag. A Magyar 
Orvosi Kamara Fogorvosi 
Tagozata azonban - törvényi 
felhatalmazása a lapján -
ajánlást tett a térítési díjak 
minimumaira. A javas la t 
szerint a legegyszerűbb tö-
mésért a fogászatokon leg-
alább 1400 forintot kellene 
felszámolni, egy „esztéti-
kus" tömés ára pedig mini-

mum 2500 forint lenne. A 
gyökértömés minimumárát a 
kezeléssel együtt 3 ezer, a 
fogkőeltávolításét 1800, míg 
a nyálkahártya- vagy ínyke-
zelését 600 forintban hatá-
rozta meg a tagozat. A fog-
pótlásoknál javasolt dí j -
amely a fogtechnikai költsé-
geket nem, csak az orvosi 
munkadí ja t tartalmazza -
egy korona ecetében 4 ezer 
500, egy teljes fogsornál pe-
dig 12 ezer forint. Ezek az 
összegek azonban csak aján-
latok. 

Támogatás szempontjából 
júliustól élesen kettéválik a 
szanatóriumi ellátások két tí-
pusa, a rehabil i táció és a 
rekreáció. A szív- és érrend-
szeri, valamint a mozgás-
szervi rehabilitációt tovább-
ra is támogatja az egészség-
biztosító. Abban az esetben 
azonban, ha a szanatóriumi 
kezeléstől nem várható je-
lentős állapotjavulás, az csu-
pán rekreációs célokat szol-
gál, térítési díjat számolnak 
fel érte. Ennek pontos össze-
ge azonban nem szerepel a 
jogszabályokban, az árakat 
itt is - éppúgy, mint a fogor-
vosi ellátás esetében - az in-
tézményeknek saját hatáskö-
rükben kell megállapítaniuk. 
Mogyorós László, a Népjó-
léti Minisztérium főosztály-
vezető-helyettese elmondta: 
a szanatóriumok többsége 
már kialakította a díjtétele-
ket, sőt azokról értesítést is 
küldött az érintett betegek-
nek. Sopronban például - a 
Szatmári György főigazga-
tótól kapott tájékoztatás sze-
rint - 2600 forintot kell Fi-
zetniük naponta azoknak, 
akiket nem szív-érrendszeri 
vagy mozgásszervi beteg-
séggel utalt az orvos szana-
tóriumba. A július 1-je előtt 
megkezdet t kezelésekér t 
azonban itt, sem más 
szanatóriumokban nem kell 
Fizetniük a beutaltaknak. Jú-
lius 1-je után bizonyos ese-
tekben a betegszáll í tás is 
pénzbe, alkalmanként 100 
forintba kerül. A mentés to-
vábbra is ingyenes marad, és 
nem kell Fizetni a közgyó-
gyellátottaknak, a művese-
vagy sugárkezelésre szoru-
lóknak sem. Térítésmentes a 
szállítás akkor is, ha a bete-
get az egyik kórházból a má-
sikba viszik. Más esetekben 
azonban egy szállítás díja 
100 forint, amit az érintet-
teknek a mentősöktől kapott 
csekken kell beFizetniük. 

Egy kis torlódás, elterelés... 

• A Szegedi Közúti Igazga-
tóság főmérnökét, Kiss Gyu-
lát kérdeztük a jelenlegi, a 
már kész, valamint az esz-
tendő hátra lévő részében 
várható útépítésekről. 

• Kisebb-nagyobb utcái-
ról a városnak kell gon-
doskodnia. Melyek az 
igazgatóság útjai Szege-
den? 
- A Kossuth Lajos, a Jó-

zsef Att i la , a Petőf i , a 
Csongrádi sugárút, valamint 
a Nagykörút. Ilyen módon 
az ez évi munkák is ide kon-
centrálódtak. A pénz kevés, 
egy része az Útalapból szár-
mazik, a másik részét a vá-
ros adja. Például a József 
Attila sugárút és a Budapesti 
körút kereszteződésében a 
46 millióból 15-öt áll az ön-
kormányzat . Ez a legna-
gyobb beruházás az idén. 

• És melyek a kisebbek? 
- Számos helyen gondot 

okoznak a hullámosodott, 
deformálódott útfelületek, 
ezeket el kell tüntetnünk -
válaszolta a főmérnök - az 
5-ös úton, a 43-ason. így a 
Dorozsmai út. Budapesti út 
csomópontban, a Párizsi kö-
rúton, a Csongrádin vagy a 
Mars téren. Ezek fenntartási 
munkák. Aprónak tűnnek, 
de 12 millió a költségveté-
sük. 

• Hamarosan lezárják a 

All j , ha mondom! (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Bosszankodik az autós, ha percekig csak lépésben haladhat előre. Mert, 
persze, hogy éppen ilyenkor kell az utat építeni, amikor itt a nyár, nagy a 
forgalom. Télen viszont nem lehet, mert az anyag nem engedelmeskedik. 
Egyébként a torlódás soha nem jön jókor, mindig a legrosszabbkor, amikor 
éppen a legjobban sietnénk. 

Hullámlovas autósok 

Útfelújítások nyara 
régi hidat, megváltozik a 
forgalmi rend. Erre mit 
lép a közúti igazgatóság? 
- Már egyébként is szük-

ségessé vált, a híd lezárása 
pedig elodázhatatlanná tette 
a Nagykörút és a Kossuth 
Lajos sugárút kereszteződé-
sének átépítését. Bővíteni 
kellett az Újszeged-Nagylak 
irány kapaci tását . Ehhez 
kapcsolódóan megoldjuk a 
Szent Gellért utcai autóbusz-
kijárót, jelzőlámpát helye-
zünk el oda. Július eleje volt 
ennek a 18 milliós beruhá-
zásnak a határideje. Ha csú-
szik az időpont, nem a kivi-
telezőt kell szidni, mert ké-
sőn kapták meg a munkate-
rületet. Az önkormányzati 
bizottságok nehezen tudták 
eldönteni, hogy az eredeti 
tervhez képest mi valósuljon 

meg. A megállóhely és a 
gyalogátkelő közelebb kerül 
majd a csomóponthoz. Eze-
ken kívül csupán a régi híd 
rekonstrukciója lesz a város-
sal a közös produkciónk. 
Módosítani fogunk a Szilléri 
és a József Attila sugárúti 
csomópont forgalmán is. 

• Melyik cég szállja meg 
a belvárosi hidat? 
- Öten pályáztak - ma-

gyarázta Kiss Gyula végül 
a legelfogadhatóbb ajánlatot 
tevő Hídépítő Vállalattal si-
került megegyezni 325 mil-
lió forintban. Mellesleg a 
nyolcvanas évek elején szin-
tén ez a cég végezte a felújí-
tást. Az összeg kétharmada 
az Útalap terhére megy, har-
mada terheli a város kasszá-
ját. Egy kis vita még varrsz 
ügyben, mert az önkormány-

zat csupán 100 milliót gon-
dolt áldozni erre a célra, vi-
szont a Hídépítő Vállalat 
nem engedett a 325-ből. így 
is módosítani kellett néhány 
ponton az eredetileg gondolt 
szerződésen. 

• Ha összeadjuk a szá-
mokat, akkor kiderül, 
hogy az idén Szegeden 76 
milliót költenek útfelújí-
tásra. Valamennyi mun-
kánál a közlekedési tárca 
fizeti a költségek kéthar-
madát? 
- Nem, mert a Kossuth 

Lajos sugárúti csomópont-
ban fele-fele a költségme-
gosztás - válaszolta Kiss 
Gyula. - A jelzőlámpa-tele-
pítéseknél, ha négy ág van, 
akkor kettő az igazgatóságé, 
kettő a városé, így a számlát 
is egyformán fizetjük. 

• A megyében milyen 
munkákra lehet számíta-
ni? 
- Szegedet leszámítva 

134 millió forint jut a me-
gyei útfelújításokra - mond-
ta a közúti igazgatóság fő-
mérnöke. - Ami ezek közül 
jelentősebb munka: Vásár-
helyen épül egy jelzőlámpás 
csomópont. Javíttatjuk a ma-
kói hidat, ez vár a csongrádi-
ra is. Nagy kérdés, mi lesz a 
sorsa a csongrádi pontonhíd-
nak. A helyiek ragaszkodnak 
hozzá, viszont a szerkezete 
elöregedett. 

Meg kell barátkozni a 
gondolattal, hogy a követke-
ző hetekben jócskán lesznek 
még forgalmi torlódások út-
építés miatt. Az igazi próba-
tétel viszont csak augusztus-
ban kezdődik, amikor a régi 
hídon csupán a gyalogoso-
kat, kétkerekűeket és a tö-
megközlekedést engedik 
majd át. Az bizonyára megér 
majd egy újabb „misét". 

* T. Fekete Sándor 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Eszperantó utca 3-5., I. em. 
5.) 14-16 óráig. Dr. Hajdú 
István ad felvilágosítást a 
munkavállalók, munkanél-
kül iek, pályakezdők és 
nyugdíjasok részére. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza Lajos krt. 
2-4.1. em. 123-as szoba) dr. 

Bálint János ingyenes jogi 
tanácsadást tart az érdeklő-
dőknek, 15-16 óra között. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LAT az SZDSZ Földváry ut-
ca 3. szám alatti irodájában, 
16-17 óráig. Tartja: dr. Pesti 
Gábor. 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület képviselő-

je fogadóórát tart 16-17 órá-
ig a Kolozsvári Téri Általá-
nos Iskolában. 

GILA FERENC tanács-
nok, a 24-es választókerület 
(Baktó, PetőFitelep) képvise-
lője 17 órától fogadóórát tart 
a Lugas presszóban (Baktói 
és Algyői út sarka). 

• Vérnyomás. Az Ausch-
witzot is megjárt, beteges, 
idős asszony, Á. G.-né nem 
kevés pénzért vérnyomás-
mérőt vett magának. A ké-
szülék e l romlot t , így 
visszavitte abba a patikába, 
ahol vásárol ta , hogy ők 
küldjék el garanciális javí-
tásra. A Dugonics téri 
gyógyszertárban elhárítot-
ták a kérést. „Elveszítettem 
az emberi segítségnyújtásba 
vetett hitemet" - panaszolja 
olvasónk. Később egy ha-
sonló cikkeket forgalmazó 
cég és egy papírkereskedés 
eladói segítettek postára ad-
ni a készüléket, ami műkö-
dőképesen bizonyára jól 
mutatta volna: míg kálvá-
riáját járta, hányszor ment 
föl, majd zuhant le az 
asszony vérnyomása. 

• Telefon. A vonalat át 
kell adni annak a tulajdo-
nosnak, aki telefonos lakás-
ból telefonosba költözik -
tudtuk meg Engedi Antal-
tól, akit arra kértünk, vála-

(((«p))))))}) 
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
az elmúlt héten Újszászi Ilonával oszt-
hatták meg. Ezen a héten ügyeletes mun-
katársunk, Pacsika Emília várja hívásai-

kat munkanapokon 
8 és 10 óra között, 
vasárnap pedig 14-
től 15 óráig. Rádió-
te le fonunk száma: 
06-60- 327-784. Fel-
hívjuk olvasóink figyelmét, hogy Szeged-
ről is valamennyi számot tárcsázni kell. 
Ha ötletük van Fekete pont című rova-
tunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák 
szerkesztőségünkkel! 

szoljon Gera Sándor algyői 
olvasónk kérdéseire . 
Egyébként meg a „leadott" 
telefonszámot fölhasználja 
a Déltáv Rt. A sorsolási 
sorrendben következő, eset-
leg más városrészben lakó 
telefontulajdonosnak adja. 
Algyőn a 400-as központ 
telített, ezért csak az 1996-
97-ben várható fejlesztés 

után tudnak minden ottani 
telefonigényt kielégíteni. 
• Postás. Az Űrhajós utcá-
ban lakók köszönik postá-
suknak, Zsikó Mihálynak, 

hogy sok-sok éve pontosan, 
lelkiismeretesen, példaadó-
an végzi munkáját, például 
a nyugdíjak kézbesítését -
csörgött 18 társa nevében 
Tokodiné. 
• Igazolvány. A Kossuth 
Lajos sugárúton, az Izabella 
híd előtti tízemeletes házak 
mellett található telefonfül-
kében felejtette pénteken 
este iratait és pénztárcáját 
Jankó Anikó, aki arra kéri a 
„szerencsés" ismeretlent, az 
igazolványokat ju t tassa 
vissza neki a Palánk cuk-
rászdába vagy a Hernyós u. 
22. címre. 
• Kutya. Egy barna, tigris-
csíkos bokszer szombaton 
17 órakor tűnt el a Nemes 
takács és a Kormányos utca 
sarkánál. A becsületes meg-
találó jutalomra számíthat, 
ha visszaviszi az elkódor-

gott ebet a 318-47l-es tele-
fon és a kutya tulajdonosá-
nak. 
• Tyúkpör. Reméljük, 
közvetítésünk nélkül is ren-
dezték már tyúkpör-szerű 
vitájukat a „szögedi szom-
szédok". Például azok, akik 
azért perlekednek és csö-
rögnek, mert az egyik a má-
sik kapubejárójában parkol. 
Vagy azok, akik azért tár-
csázták a számot, mert évek 
óta nem tudnak megegyezni 
arról, kinek a dolga lefűré-
szelni az udvaron terebélye-
sedő diófának a szomszéd 
háztető fölé nyúló ágait. 
Tudjuk: rossz szomszédság 
török átok. Az ilyen pana-
szok orvoslásában (talán) 
még a Csörög sem segíthet. 

Körúti Bútorház 
London i krt. 3., a kenderbolt mellett 

HASZNÁLT BÚTORT BESZÁMÍTUNK! 
HITELLEHETŐSÉG!! 

Viszonteledókat kiszolgálunk! 

VIZORAVASAR! 
ZENNER l/2"-os, 

2990 Ft-ért 
METALL 

ÜZLETKÖZPONT 
SZEGED, 

BRÜSSZELI KRT. 19-21. 

Félszázezer látogatója volt a vasárnap zárult 
16. Pécs Expónak, a beruházási és fogyasz-
tásijavak legnagyobb dunántúli nemzetközi 
vásárának, amelyet az idén először a Vin-
tour-95 borászati és idegenforgalmi szakki-
állítással együtt rendezlek meg. 
• A vásárlátoga-
tók szavazatai 
alapján a Pécs Ex-
po közönségdíjat 
a Pick Szeged Rt. 
kapta, mely első 
alkalommal szere-
pelt a Pécs Expón. 
A világhírű cég 
standja előtt látvá-
nyos mutaványok 
szórakoztatták a 
k ö z ö n s é g e t , 
amely a szavazás-
kor nem felejtette 
el a termékkósto-
lókat sem. A 
P é c s - B a r a n y a i 
Kereskedelmi és 
Iparkamara a Drá-
va Piért Rt-nek 
ítélte a legsikere-
sebb kiállítót ju-
talmazó különdí-
ját, mellyel nem-
csak a cég vásári 
megjelenését, ha-

A Pick 
közönségdíjat 
nyert Pécsett 

nem sikeres priva-
tizációját, nagyke-
reskedelmi tevé-
kenységének bő-
vítését, környezet-
és egészségkímé-
lő termékforgal-
mazását is elis-
merték. A Vinto-
ur-95 szakkiállítás 
borminősítő ver-
senyén legjobb-
nak bizonyult ter-

mékeket az idén 
először a vásár-
igazgatóság által 
alapított Arany 
Pelikán díjjal tün-
tették ki. A díj 
arany fokozatát a 
Villányi Szőlő-
Bor Kft Siklósi 
olaszrizlingje és 
Bock Tibor Si-
montornyai kék-
frankosa kapta. 

A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport, 
az Egészséges Életmódért Alapítvány (NISZA) 

pályázatot hirdet az ifjúsági és szabadidősport-
célok támogatására. 

Az 1995-1996. évre vonatkozó kiírás 
és űrlap az alábbi címen vehető át: 

Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség, 
Szeged, Hajnóczi u. 22. 62/313-940 
Információs telefon: ( l ) - l l 1-0671 

A pályázati csomag ára 250 Ft 


