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T É M Á I N K B Ó L 

OZONVIZMEG 
NEM FENYEGET 
Bár a nyolcnapos havazás után 
40-50 centiméter hótakaró alá 
került az ország, gyors olvadás 
egyelőre nem okoz ár- vagy bel-
vízveszélyt. A folyók vízszintje 
sem mutat jelentős emelkedést, 
a meteorológiai előrejelzés pedig 
a következő napokra a mostani-
hoz hasonló időjárást ígér. 

3. oldal 

KILÁTÁSTALAN A SZEGED TV 
HELYZETE 
Saját stúdiójában adna helyet a 
Szegedi Ifjúsági Ház Kht. a szege-
di tévé munkabeszüntető mun-
katársainak a műsorkészítésre, 
ugyanakkor a Telin Televízió ve-
zetője is felkínálta segítségét. 

5. oldal 

A SZÍNHÁZI BIZTOS 
JELENTÉSE 
A Szegedi Nemzeti Színházba ki-
nevezett önkormányzati biztos 
szükségesnek tartja az intéz-
mény volt főigazgatója, Korognai 
Károly felelősségének megállapí-
tását. Ez szerepel a biztos jelen-
tésében, amely még a főigazgató 
lemondása előtt elkészült. 

4. oldal 

KLAUDIA MEGBÁNTA 
A csongrádi S. Klaudia, aki ta-
valy októberben hátba szúrta 
édesapját, szabadlábon várhatja 
a bírósági tárgyalást. Rényi Mik-
lós védőügyvéd szerint a lány 
megbánta tettét. 

7. oldal 

SZABOLCS AZ IGAZIRA VÁR 
Számtalan fantasztikus ajánla-
tot kap a Való Világ egyik sztárja, 
Mészáros Szabolcs, aki most tért 
vissza Kenyából, s akit itthon 
műsorvezetői székkel fogadtak. 

Randevú 
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Harminc nap helyett hatvanra írhat fel orvosságot az orvos 

Gyógyszerek drágábban 

Februártól a vényköteles gyógyszerek ára átlagosan 4,5 százalékkal nő. Fotó: Schmidt Andrea 

A februártól életbe lépő új gyógyszerárakról leg-
később hét végéig megkapják a tájékoztatást a 
patikák. Az OEP vezetője elnézést kért a gyógy-
szerészektől egy kijelentése miatt. 

Február elsejétől a vényköteles orvosságok ára át-
lagosan 4,5 százalékkal nő. A szakemberek az ár-
növekedést változatlan gyógyszerfelhasználás ese-
tére számították, ellenben ha az orvosok és a bete-
gek áttérnek a készítmények olcsóbb változatára, 
a lakosságot érintő áremelés 2,5-3 százalékos le-
het. 

Az egészségbiztosító februártól összességében 
271 gyógyszert fogad be újonnan a támogatott kör-
be, ezek egy részének ára kedvezőbb más hasonló 
hatású készítményeknél, más részük hiányt pótol, 

egyesek pedig új terápiás lehetőséget jelentenek a 
betegek számára. Az új gyógyszerek jelentős része 
antibiotikum, és vannak köztük vérnyomáscsök-
kentők, szemcseppek. Az újonnan befogadott ter-
mékekhez 50-70-90 és 100 százalékos társadalom-
biztosítási támogatást rendeltek. A 90, illetve 100 
százalékos ártámogatási kategóriába kerültek az új 
fekélyellenes készítmények, fájdalomcsillapítók és 
pszichiátriai gyógyszerek. Külön mellékletben sze-
repel száztizenkilenc 90, illetve 100 százalékos tá-
mogatással rendelhető termék, amelyek jelenlegi 
magas áruk miatt május elsejével kikerülhetnek 
ebből a körből, ha a gyártóik április végéig nem 
tesznek árcsökkentési javaslatot. 

Folytatás a 3 . oldalon 

Gáz robbanhatott a pusztaszeri szövetkezetben 

Nyolcmillióra rúg a Hét vezér kára 
Valószínűleg gázrobbanás miatt 
dőlt romba és égett ki a Hét 
vezér szövetkezet pusztaszeri 
paprikaszárító üzemének mel-
léképülete. Személyi sérülés 
nem történt, a kárt nyolcmillió 
forintra becsülte a szövetkezet 
elnök-vezérigazgatója. 

- Kalocsáról tartottunk hazafelé, 
amikor telefonált a portás: fel-
robbant egy épületünk - mondta 
Palotás Ferenc, a Hét vezér szö-
vetkezet elnök-vezérigazgatója. -
Azonnal a helyszínre mentünk. 

Az igazgató hozzátette: a kár 
körülbelül nyolcmillió forint, a 
kiszolgáló helyiségek újbóli fel-
építésére, berendezésére tízmil-
lió forintot kell költeniük. Az 
épület szociális helyiségként 
funkcionált, mosdók, ' vécék, 
egy nagy ebédlőhelyiség és egy 
kisebb laboratórium kapott 
benne helyet. Palotás közölte: a 
vegyi anyag berobbanása kizár-
ható. 

Tasi József felügyeli a helyreállítást. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás az 5. oldalon 

Botka peren kívül egyezett meg a belterületi földekről 

Kétszázmilliót fizet 
az ÁPV Szegednek 
Botka László polgármester 
ÁPV Rt. elnökével folytatott 
tárgyalása eredményeképpen a 
szegedi önkormányzat egy hó-
napon belül peren kívül kapja 
meg a belterületi földjei után 
járó 200 millió forintot. A Fi-
desz frakcióvezetője szerint 
meg kell vizsgálni, az előző vá-
rosvezetés miért nem lépett az 
ügyben. 

A közgyűlés decemberben hatal-
mazta fel a polgármestert: vizs-
gálja meg annak lehetőségét, 
hogy az önkormányzat jogi úton 
szerezzen érvényt az ÁPV 
Rt.-vei szembeni követelésének. 
Egy ügyvédi iroda jelezte az új 
városvezetésnek: az állami va-
gyonkezelő közel 300 millió fo-
rinttal tartozik a városnak a ko-
rábban önkormányzati telkeken 
működő, majd privatizált cégek 
belterületi földjei után. Az ügy-
védi iroda egyúttal azt is felaján-
lotta, hogy jutalék fejében ellát-
ja a város jogi képviseletét egy, 
az ÁPV Rt. ellen indítandó per-
ben. 

- A legrosszabb esetben is kö-
zel kétszázmillió forintot kap pe-
ren kívül a város az ÁPV Rt.-tői a 
még ki nem fizetett belterületi 
földek után - mondta a vagyon-
kezelő elnökével, Mészáros Ta-
mással folytatott tárgyalását kö-
vetően Botka László. 

A polgármester hozzátette: az 

ÁPV Rt.-vei még egy vitatott 30 
milliós tételről kell megegyezni, 
ám a vagyonkezelő hivatalosan 
is elismerte a város követelésé-
nek jogosságát. A legjobb esetben 
220 millió, a legrosszabb esetben 
190 millió forint folyik be a város 
kasszájába egy hónapon belül. -
A költségvetés tervezésének idő-
szakában vagyunk, sok helye van 
a pénznek. 

Mindenesetre jelentős köny-
nyebbség, hogy az SZKT teljes 
hitelállományának kormányzati 
átvállalásával együtt az utóbbi 
hónapban több mint félmilliárd 
forint folyt be „váratlanul" a vá-
ros kasszájába - fogalmazott a 
polgármester. 

Botka László leszögezte: nem 
kötött szerződést azzal a céggel, 
amely felajánlotta, az ÁPV Rt. el-
len indítandó peres eljárásban el-
látja a város jogi képviseletét, sőt 
még tanácsadóként sem vette 
igénybe a társaság szolgáltatása-
it. így egyetlen forint jutalékot 
sem kell kifizetni az összegből. -
Ugyanakkor fontos volt a köz-
gyűlés egyhangú döntése, amely 
felhatalmazott egy esetleges per 
megindításának előkészítésére, 
hiszen az ÁPV Rt. illetékesei lát-
hatták, jogi lépésekre is hajlan-
dóak vagyunk ahhoz, hogy jogos 
követeléseinknek érvényt szerez-
zünk. 

Folytatás az 5. oldalon 

A só káros, de nincs 
alternatívája 

A Szentes és Vásárhely közti úton is gyakran fordult a napokban a 
s ó s z ó r ó . Fotó: Tésik Attila 

Sóval szórják az utakat megye-
szerte, mert más érdesítő anyag 
szórására alkalmas technológia 
beállítására nincs pénz. 

A talajba kerülő só káros a nö-
vényekre is, szétmarja a jármű-
vek alvázát, de a sós homoknak 
egyelőre nincs alternatívája. A 

többi eljárás ugyanis sokkal 
drágább. Szegeden, a Kárász ut-
ca díszburkolatát viszont lehe-
tőség szerint óvják a maró 
anyagtól. így fűrészporral kísér-
leteznek. 

írásunk az 5. oldalon 
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