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Az előrejelzés szerint marad a fagypont körüli hőmérséklet 

Özönvíz még nem fenyeget 
Egyes előrejelzések a négy év-
vel korábbinál is nagyobb ár- és 
belvízzel fenyegetnek, de egy-
előre semmi jele a gyors mele-
gedésnek. 

Az utóbbi hetekben lerakódott 
óriási hőmennyiség gyors olva-
dásával kritikussá válhat az ár-
vízhelyzet folyóinkon és a bel-
vízveszélyes területeken. A he-
lyenként 50-70 centiméter vas-
tag hótakaró víztartalma és a ta-
lajfagy mélysége miatt jóval 
kedvezőtlenebb a helyzet, mint 
négy éve. Mindezt a napokban 
tette közzé az Objektív Hírügy-
nökség. Igaz, hozzáteszik azt is, 
hogy a szakemberek szerint a je-
lenlegi helyzet csupán a veszély 
lehetőségét rejti magában. Az 
esetleges özönvíz kialakulása at-
tól függ, milyen gyorsan olvad el 
a hó. 

- A Dél-Alföldet mintegy 44 
centiméter hó borította be, ez a 
mennyiség megközelítőleg 
ugyananyi milliméter csapadék-
nak felel meg. Összehasonlítá-
sul: tavaly nyáron előfordult, 
hogy egyetlen óra alatt több eső 
hullott - válaszolta érdeklődé-
sünkre Szudár Béla meteoroló-
gus, az Országos Meteorológiai 
Szolgálat Dél-alföldi Regionális 
Központjának képviselője. 

A szakember állítja: az utóbbi 
hetek időjárása egyáltalán nem 
számít rendkívülinek, csupán 
ritka, s elszoktunk tőle: 
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Hóhegyek a Tisza párján. Olvadáskor sok lehet a víz. Fotó: Karnok Csaba 

húsz-huszonöt évente köszönt 
ránk hasonló tél. 

A meteorológus megnyugtatá-
sul közölte: sem a közeli napok-
ban, sem a következő hetekben 
nem várható gyors melegedés 
vagy számottevő csapadék. Az 
előrejelzés fagypont körüli hő-

mérsékletet ígér, a jövő hétre ese-
dékes, erősebb lehűléssel (-10 
fok alá süllyedhet a hőmérsék-
let). Tehát a még mindig vastag 
hótakaró hirtelen elolvadásának 
egyelőre semmi jele. 

Ha a prognózis pontos, a hó a 
nappal legmelegebb óráiban las-

sacskán elcsordogál. A talaj ned-
vességgel telített, de nem fagyott 
meg: a föld hőmérséklete 5 centi-
méteres mélységben is kevéssel 0 
fok fölött van, 10 centi mélyen 
pedig még melegebbet, 0,4 fokot 
mértek. 

NY. P. 

Harminc napról hatvanra nő az egy vényre felírható gyógyszeradag 

Drágulnak az orvosságok 
Folytatás az 1. oldalról 

A térítésmentes, úgynevezett kü-
lönkeretes gyógyszerek kategóri-
ájában 17 terápiás csoportban 
137 termék áráról állapodott 
meg gyártóikkal az OER ezek el-
sősorban az onkológiai, a műve-
sekezelésben részesülő, illetve 
vérzékenységben szenvedő bete-
gek kezelésére szolgáló készítmé-
nyek. Február l-jétől 30 napról 
60 napra növekedik az orvos ál-
tal egy vényre felírható gyógy-
szeradag. 

Példaként említhető, hogy a 
Betaloc Zoc 100 milligrammos 
tabletta 1150, az 50 mg-os 705 
forintba kerül majd. A Corinfar 
10 retard filmtabletta 529, a 
Zyrtec 20 szemes filmtabletta 
1560, az ötvenszemes Cavinton 
542 forint lesz. A 250 mg-os 
Ciprobay filmtablettából tíz 
szem 2330 forintba, a 20 mg-os, 
30 tablettás Seroxat 6311 forint-
ba kerül majd. 

A választék bővülése lehető-
séget ad az olcsóbb helyettesítő 
termékek rendelésére, hiszen a 
választékban nő azon alapvető 

Zöldszám az APEH-nél 

gyógyszernek minősülő ható-
anyagok száma, amelyekből kü-
lönböző gyártók eltérő néven és 
áron hoznak piacra termékeket. 
Az egészségügyi tárca fel is kér-
te az orvosokat és gyógyszeré-
szeket, hogy az új választékról 
és a drágább termékek olcsób-
bakkal való helyettesíthetőségé-
ről tájékoztassák a betegeket. 
Február 1 -jétől a kórházi záróje-
lentésben hatóanyag, hatás-
erősség és gyógyszerforma meg-
jelölésével kell megadni a terá-
piás javaslatot, ennek alapján 
pedig a háziorvos dönti el, hogy 
a beteg számára melyik gyógy-
szert írja fel. 

Február elsejétől támogatással 
juthatnak orvosságaikhoz a Par-
kinson-kórban szenvedők, s a 
támogatott körbe kerül néhány 
új, rák ellen használatos szer. 
Ezekre a biztosító úgynevezett 
ár-volumen megállapodást kö-
tött a gyártókkal, vagyis az OEP 
egy bizonyos mennyiség támo-
gatására vállalt kötelezettséget, 
ha ennél több fogy, akkor a gyár-
tónak vissza kell fizetnie a több-
letre jutó támogatást. Ez a bete-
geket nem érinti, ők minden-
képpen azonos áron jutnak a 
gyógyszerhez. A biztosító és á 
gyártók továbbra is tárgyalnak 
az Alzheimer-kórban szenve-

A gyógyszerek árának változása 
2003 február 1-től 

jelelnlegi ár árcsökkenés változatlan áremelés 

550 Ft alatt 30 termék 461 termék 1075 termék 

550 Ft felett 205 termék 1481 termék 2031 termék 

dők, valamint a cukorbetegség 
súlyos szövődményeit megelőző 
készítmények támogatásáról. A 
döntés júliusra, a következő 
gyógyszerárváltozás időpontjára 
megoldódhat. Egyes mozgás-
szervi betegségek, allergiák, 
szervtranszplantáción átesettek 
kezelésére szolgáló új, korszerű 
termékek is bekerültek a bizto-
sító által támogatott szerek kö-
zé. 

A patikusokat okolta az ország-
ban néhány helyen kialakult 
gyógyszerhiányért az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár fő-
igazgatója, Matejka Zsuzsanna 
egy vele készült interjúban. A 
gyógyszerészkamara elnöke, 
Hávelné Szatmári Katalin hatá-
rozottan visszautasította a fel-
tételezést, miszerint a patiku-
sok visszatartanának egyes 
gyógyszereket az áremelés előtt, 
hogy később nagyobb haszon-
nal tudják eladni azokat. A 
pénztár főigazgatója most elné-
zést kér a gyógyszerészektől ko-
rábbi kijelentéseiért. 

W.A. 

Megkezdődtek 
az adóbevallások 
Január már az adóbevallások 
hava, az APEH Csongrád Me-
gyei Igazgatósága, az elmúlt 
évek gyakorlatához hasonlóan, 
idén is várja a kérdéseket a sze-
mélyi jövedelemadózással kap-
csolatban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A személyi jövedelemadó 
(szja)-bevallás időszakában, ja-
nuár 15. és március 20. között 
ingyenes zöldszámot működtet 
az APEH. Az ügyfelek a 
06-80-63-00-63-as telefonszá-
mon érdeklődhetnek az szja-be-
vallással kapcsolatos tudniva-
lókról: hétfőtől csütörtökig 

8-16, pénteken 8 -13 óra kö-
zött. Ezeken a napokon este 20 
óráig üzenetrögzítő veszi fel a 
telefonhívásokat, amelyekre a 
következő napon adnak választ 
a munkatársak. A szolgáltatás 
szabad- és munkaszüneti napo-
kon, valamint március 15-én 
szünetel. Az adóbevallást kitöl-
tő program 2003-ban is letölt-
hető az internetről: a 
www.apeh.hu címről. Az ügyfél-
szolgálati irodák Szegeden, Vá-
sárhelyen, Szentesen, Makón és 
Csongrádon hétfőn 8 -12 és 
13-18, kedden 8-12, szerdán 
8 -12 és 13-15, pénteken 8 -12 
óráig tartanak nyitva. A csütör-
tök szünnap. 

Regionális program a Dél-Alföldön 

Romamenedzserek 
Halmozot tan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok szak-
képzését és felzárkóztatását segíti egy Phare-program. 

Regionális fejlesztési társulás jött létre békéscsabai központtal a ci-
gányság felzárkóztatására, foglalkoztatásának segítésére, amely siker-
rel pályázott és Phare-forrásból 400 ezer eurót nyert nemrégiben. A 
18 hónap alatt megvalósuló program Csongrád megyében a szentesi 
Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Rt., valamint a Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési Tanács Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht. együttműködésével valósul meg. 

A program során a három dél-alfQldi megyében, Bács-Kiskunban, 
Békésben és Csongrádban 76 romának államilag elismert, okj-s (or-
szágos képzési jegyzék) szakképesítést adnak és biztosítják tartós fog-
lalkoztatásukat. A megyei munkaügyi központ a Hungerittel össze-
fogva baromfifeldolgozó ipari szakmunkás képzést indít .16 romának, 
a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben pedig savanyí-
tó-zöldségtermesztő tanfolyamot szerveznek 30 cigánynak. 

Harminchat résztvevővel EU-romamenedzsereket is képeznek 
majd, valamint szeretnék létrehozni a cigányprogram szervezők re-
gionális hálózatát. A romamenedzserek feladata lesz a pályázatfi-
gyelés és -írás, valamint azok lebonyolítása. 

F.K. 

Kultúránk 
napján 
FARKAS CSABA 

Semmi szimbolikus nincs benne, de szimbolikusnak is fölfogha-
tó: ma, a „világfalu" korszakában éppúgy egymás mellé rendelt 
kultúrákról szokás beszélni, mint amiképp a magyar nyelv jel-
lemzően mellérendelő mondatokból építkezik. A mellérendeltség 
a különböző kultúrák közt is éppúgy jelentkezik, mint egy adott 
kultúrán belül. Teljesen logikus; ahogy szűkül a világ - úgy válik 
mind ismertebbé; ez végül is tanulási folyamat. 

Régmúlt századokban nálunk is divat volt „halvérü ángli-
us" -ról, „franczos francúz"-ról beszélni, ma ez senkinek eszébe 
sem jutna, mint ahogy más országok lakóinak sem jut eszükbe a 
magyarokat nomád hordaként értékelni, a viszonylag tájékozott 
átlagembernek legalábbis semmiképp. Ugyanez a tendencia a mi 
kultúránkon, a magyar kultúrán belül. 

Az egyes kulturális irányzatok hajlamosak magukat a kizáróla-
gosság, illetve a magasabb minőség színében föltüntetni - furcsa 
is lenne, ha nem így volna: mindenki a saját maga sajátosságait 
igyekszik továbbörökíteni, nemcsak a gének, de a „mérnek" terü-
letén is (ezek, vulgárítva: a géneknek megfelelő, legkisebb, kvázi 
továbböröklődhető kulturális információk, a mémelmélet sze-
rint) -, de ettől a másik, meg a harmadik, meg a huszadik irány-
zat szintén létezik. És ha létezik, ez arra mutat: valakiknek, vala-
holhasznál, valamit elősegít - egyébiránt nem létezne. 

Ugyanakkor az egyetemes magyar kultúrának is használ: ezzel 
is tágabb a hozzánk köthető kultúrkör. Ha egy adott kulturális 
irányzat nem létezne a nemzeti kultúrán belül, helyét más nem-
zetbéli töltené be - nemcsak a természet nem ismer kitöltetlen 
teret: ugyanez a társadalmi képződményekre, ezen belül a kultú-
rára is igaz - , s ezzel saját nemzeti kultúránk által elfoglalt jelké-
pes tér szűkülne. Miután pedig a nemzet meghatározó vonása a 
kultúra - maga a nemzet gyöngülne. Márpedig, ha valami nem-
csak horizontálisan is hat, de vertikálisan is - bár ez paradoxul 
hangzik -, az épp a mellérendeltség. 

Minél sokfélébb egy társadalom, annál szélesebb alapon nyug-
szik, következésképpen annál szilárdabb, annál múködőbb - lásd 
az USA-t, „olvasztótégely" ide vagy oda, ésazEU-t, minden aktu-
álpolitizálás nélkül. Nem Szent István Intelmeivel volt a baj 
(„Egynyelvű és egyszokású nép gyönge és védtelen"), hanem az-
zal, hogy az országlakosok bizonyos nyelvet beszélő, azaz bizo-
nyos kultúrát képviselő csoportjai a későbbiek során nem része-
sültek azonos jogokban, s a következmény az eredetileg széles 
kulturális, így társadalmi bázis beszűkülése lett - amit aztán 
szükségképp a főhatalom módosulása követett. Többek között 
ezt is tudatosíthatjuk magunkban a magyar kultúra napján. 

A megye és a szegedi egyetem is delegál 

Az önkormányzat 
csúcsbizottsága 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi önkormányzat európai 
nagybizottsága ma tartja alakuló 
ülését a városházán. A nagybi-
zottság létrehozásáról tavaly no-
vemberben döntött a város veze-
tése. A 18 tagú csúcsbizottságba 
a szegedi önkormányzat, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés és a 
Szegedi Tudományegyetem dele-
gál tagokat. Megtudtuk: az újon-
nan felálló bizottságnak három 
társelnöke lesz, Botka László pol-
gármester, Frank József, a megyei 
közgyűlés elnöke és Mészáros Re-
zső rektor. A szegedi és a megyei 
önkormányzat, valamint az egye-
tem 5-5 tagot delegál a nagybi-

zottságba. A szegedi önkormány-
zat részéről a közgyűlés frakciói-
nak vezetői - Révész Mihály 
(MSZP), Kormos Tibor (SZDSZ), 
Pászti Ágnes (Centrum Párt), Do-
bó László (Fidesz) és Mécs László 
(MDF) - kerülnek be a bizottság-
ba. Az európai nagybizottság cél-
ja, hogy az uniós csatlakozás kö-
zelségére való tekintettel állandó 
fórumot teremtsen a várost és 
környékét érintő fejlesztési el-
képzelések egyeztetésére, a folya-
matos konzultációra. Az alakuló 
ülésen várhatóan részt vesz Tho-
mas Glaser, az Európai Unió ma-
gyarországi delegációjának politi-
kai tan.-' sosa és Krasznai Zoltán 
minisztériumi főtanácsos is. 

Földgázvezeték Szeged és Arad között 

Ma még csupán 
a terveknél tartanak 
Csak a nyáron születhet vég-
leges döntés arról, hogy meg-
épül-e a Szeged és Arad közötti 
földgázszállító vezeték. 

MUNKATÁRSUNKTÓL ' 

A Mol Rt. sajtóosztályán kapott 
információk szerint jelenleg ta-
nulmány készül a tervezett Sze-
ged és Arad közötti földgázszállí-
tó vezeték építésére. Mint ahogy 
arról lapunkban kedden beszá-
moltunk, a földgázvezetéken 
Magyarországról szállítanának 
földgázt Romániába. 

Amennyiben végleges döntés 
születik a földgázvezeték meg-
építéséről, a szállítás már 2004 
telén elkezdődhetne. A kapacitás 
az első évben 500 millió köbmé-
ter lenne, amely egy-három év 
alatt 1,5-2 milliárd köbméterre 

nőhet. Az új vezetéken keresztül 
- a tranzitszállítás mellett - a 
Mol akár saját földgázt is értéke-
síthetne. 

A román lapokban hétfőn je-
lentek meg információk arról, 
hogy a Transgaz társaság és a 
Mol Rt. képviselői Aradon meg-
állapodtak: közel 100 kilométer 
hosszúságú, 600 milliméter át-
mérőjű vezeték épül Szeged és a 
romániai Öthalom település kö-
zött. Az átadóállomás a határ ro-
mániai oldalán, Nagylakon ké-
szülne el. A beruházás értéke el-
éri a 20 millió dollárt. Victor Ste-
fura, a Distrigaz-Nord regionális 
gázszolgáltató társaság igazgató-
ja elmondta, a befektetés révén 
Románia nyugati megyéiben a 
gázellátás folyamatos lesz, meg-
szűnnek az eddig jelentkező nyo-
máscsökkenési problémák. 

http://www.apeh.hu

