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A patikákban tegnap nem kellett sokat várni 

Mintegy 4 ezer készítmény - a 
támogatott gyógyszerek - térí-
tési díja 7,5 százalékkal emel-
kedik mától. Mint emlékeze-
tes, tavaly ezeknek az árát a 
kormány befagyasztotta, ám 
ezt alkotmányellenesnek talál-
ta az Alkotmánybíróság. Hogy 
mégse kelljen a lakosságnak 
többet fizetni, a 15 százalékos 
árbefagyasztást a költségvetés 
finanszírozta, ennyivel meg-
emelték az állami támogatást. 
Most ennek csak a felét vállal-

ja át tovább a költségvetés, a 
másik felét áthárí t ják a lakos-
ságra. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

A nem támogatott és vény 
nélkül kapható patikaszerek 
már januárban megdrágultak -
átlagosan 4,5 százalékkal. 

Azokban a háztartásokban, 
ahol az évi 1320 kilowattórát 
nem haladja meg a fogyasztás, 
a tavalyi 32,125 forintról 33,5 
forintra emelkedik a kilowatt-
óránkénti díj. Ahol ennél több 
a fogyasztás, ott nincs kedvez-
mény, 6,8 százalékos a drágu-
lás. A nem lakossági fogyasz-
tók 12 százalékkal fizetnek 
többet, min t tavaly. Emelkedik 
az éjszakai áram tarifája is, a 
tavalyi 16,25 forint helyett 
17,85 forintot fizetnek a hasz-
nálói. 

Mától a hatósági áras postai 

HITEL A JOL KERESŐ FIATALOKNAK 
j g | Mától indul a Fészekrakó program: 10 százalék önrésszel vásárolhatnak új 

vagy használt lakást a 30 évnél fiatalabb házasok, élettársak, és a gyer-
meküket egyedül nevelő szülők. Az új lakás ára Budapesten és a megye-
székhelyeken nem lehet több 15 millió forintnál, a használt lakásoké 12 
milliónál. Más településeken 12, illetve 8 millió az árplafon. A támogatott 
kölcsönök felvételéhez kezes is igénybe vehető. Újdonság, hogy az állami 
támogatással segített lakásépítés költségeinek 70 százalékát számlával 
kell igazolni, amely csak az APEH által minősített építési vállalkozástól 
származhat. Az építtetőknek az adóhivatalok nyolc napon belül megmond-
ják, hogy kiszemelt építési vállalkozójuk szerepel-e az APEH-listán. Ha 
nem, meghiúsul a kedvezményes hitelfelvétel. Az intézkedéssel a fekete-
munkát kívánják mérsékelni. 

NEM JÁRNAK A KOMPOK 
Tegnap reggel óta a jégzajlás miatt nem jár a komp a Tiszán Csongrádnál 
és Mindszentnél. Az üzemeltetőtől kapott információk szerint amíg nem 
enyhül az időjárás, addig nem indítják újra a kompokat. Szegeden a tápal 
komp környékén tegnap reggel öt órakor még mozgott a jég, de a Ma-
ros-torkolat fölötti szűkület miatt rövid idő alatt beállt, ezért tegnap reggel 
óta itt sem jár a komp. 

A tegnap lehullott néhány cen-
tis hó nem okozott nagy fenn-
akadást a megye útjain. Ma ha-
vas eső várható, a hőmérséklet 
nulla fok körül lesz majd, s 
olvadni kezd a hó. A Tiszán és a 
Maroson megindult a jégkép-
ződés. Ha tartós hideg lesz, akár 
be is fagyhat a Tisza. 

Tegnap délelőttől újabb hó borí-
totta be Csongrád megyét. A né-
hány centiméteres takaró nem 
okozott fennakadást a közleke-
désben. A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. műszaki igazgató-
helyettese, Szolnoki László el-
mondta: a kevés csapadék lassan 
esett, ezért nem volt gond az 
utak tisztításával, amit tizenkét 
nagyobb és hat kisebb géppel vé-
geztek. 

ÁROKBA CSÚSZOTT A KAMION 
Valószínűleg megcsúszott az a ka-
mion, amelyik az E75-ös főúton Kis-
telek közelében borult az út menti 
árokba tegnap kora délután. A bal-
esetben senki sem sérült meg de a 
műszaki mentés idejére a Szegedre 
tartó sávot lezárták. A többtonnás 
járművet a tűzoltók fél óra alatt da-
ruval húzták vissza az útra. 

Kárász József, a Csongrád Me-
gyei Állami Közútkezelő Kht. üze-
meltetési és fenntartási osztályve-
zetője hasonló tapasztalatokról 
számolt be. Húsz géppel folyama-
tosan sózták a megye útjait. - Ezt 
a kis mennyiséget még nem fogja 
a hóeke, ezért tolólapos járművek-
re nem volt szükség - tette hozzá 
az osztályvezető. 

A buszoknak csak a reggeli hi-
degindítás jelentett gondot, a hó 
nem. Mező Istvántól, a Tisza Vo-
lán Rt. személyszállítási igazgató-
jától megtudtuk: azok a jármű-
vek, amiket pénteken leállítottak 
és tegnap reggel állítottak üzembe, 
nehezebben indultak. A járatok 
legfeljebb néhány percet késtek. 

- Kevés, mindössze egy-két 
centiméter hó esett. Kedden in-
kább havas esőre kell számítani, 
a hőmérséklet 0 fok körül lesz, 
akár plusz 1-2 fokra is felmele-
gedhet a levegő, ezért a lehullott 
hó is olvadásnak indul. Kedd dél-
után azonban hidegfront éri el 
térségünket, szórványos hózápor 
várható - tájékoztatott az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat 
Dél-magyarországi Regionális 
Központjának vezetője, Szudár 
Béla. 

A tartós lehűlés miatt az el-

múlt napokban megindult a jég-
képződés a folyóinkon. Keller Pé-
ter, az Alsó-Tisza vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság folyószabályozási ügyintéző-
je elmondta: a Maros magyaror-
szági szakasza teljes hosszában 
zajlik, a jég vastagsága 5-10 cen-
timéter. A jégzajlás a Maroson 
40-80 százalékos, azaz a vízfel-
szín ekkor részét borítja jég. A 
Tiszán zajló jég 5-6 centiméte-
res, viszont felszínének nagyobb 
részét, 60-80 százalékát borítja a 
fagyott víz. 

- Ha marad a hideg, a zajlás 
nem fokozódik, csak a jég vastag-
sága nő, a nagyobb táblák össze-
állnak, s akár be is fagyhat a Ti-
sza, mint néhány évvel ezelőtt. A 
jégre azonban még a part közelé-
ben sem ajánlatos rámenni -
hangsúlyozta Keller Péter. 

A jégzajlás ellenére Szegeden 
a Tiszán maradt a piros, Tisza 
úszóház. Az új üzemeltető, 
Gyebrovszki Géza elmondta: 
bár az úszóház elég széles, 16 
méteres, mégis kívül van a so-
dorvonalon. - Éjjel nagyon jött 
a jég. Szörnyű hangja van, ami-
kor súrolja a testet, mivel a víz 
nagyon jól viszi a hangot - ma-
gyarázta Gyebrovszki Géza. Az 
üzemeltető, aki korábban 20 
évig hajózott, nem tart attól, 
hogy a jég kárt tesz az úszóház-
ban. 

A vízi szerelvény elején például 
egy hosszú rudat helyezett el a 
víz felszínén keresztbe, ami meg-
akadályozza, hogy a jég a testnek 
ütődjön, illetve a felhalmozódott 
fagyott víz elvezeti a többi érkező 
jégtáblát. 

A. T. J. 

Az elektronikus közigazgatást építik ki 

Homokháti Kistérség: 
500 milliós támogatás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ötszázötvenmillió forintot nyert 
a Homokháti Kistérség az elekt-
ronikus közigazgatás kiépítésére 
- jelentette be tegnapi sajtótájé-
koztatóján Nógrádi Zoltán móra-
halmi polgármester. Az e-önkor-
mányzati informatikai rendszer 
és közigazgatási szolgáltatások 
bevezetése a Homokháti Kistér-
ségben elnevezésű nyertes pályá-
zat segítségével kiépül a követke-
ző két évben az integrált kistérsé-
gi informatikai rendszer és új 
eszközökkel bővül kilenc érintett 
önkormányzat számítógépes inf-
rastruktúrája. 

A polgármester e lmondta: az 
ú j rendszer fontos jellemzője 

az interaktivitás, a kistérség 
önkormányzata i állandó ösz-
szeköttetésben állnak majd , 
minden településről elérhetők 
lesznek a térségi szintű infor-
mációk. Az elektronikus alá-
írás elterjedésével a távügyin-
tézésre is lehetőség lesz, tehát 
a lakosok mobil telefonjukról 
is intézhet ik majd önkor-
mányzat i ügyeiket, ami a ta-
nyán élők számára jelentős se-
gítséget jelent. 

- A kistérség versenyképessége 
és a települések közötti kommu-
nikáció a programnak köszönhe-
tően javulni fog, az önkormány-
zatok munkája átláthatóbb és 
hatékonyabb lesz - tette hozzá 
Nógrádi Zoltán. 

Ma havas eső és hózápor várható Csongrád megyében - csúszós utak 

A napokban beállhat a Tisza 

A folyón békésen úsznak lefelé a jégtáblák Fotó: Miskoiczi Róbert 

Indul a Fészekrakó program - Közel 4 ezer gyógyszertári készítmény ára nő 

Drágulásokkal kopogtatott február 

Közügy 
és közöny 
ILLYÉS SZABOLCS 

Tegnap két újraélesztő készülékkel is gazdagodott a megyei 
mentőszolgálat: az egyik egy magánszemély felajánlásából 
Szegeden, a másik pedig önkormányzatok, cégek, vállalkozá-
sok támogatásának köszönhetően Hódmezővásárhelyen állha-
tott szolgálatba. Hír a mai lapunkban az is, hogy Makón hét-
órányi várakozásra kényszerült egy beteg, mert ennyi idő 
szükségeltetett egy menetkész jármű kiállításához, amivel az 
egyik kórházból a másikba szállították volna. Nem nehéz ösz-
szefüggést lelni az események közt: a defibrillátor kellett, 
mert nem volt, ezzel szemben szállítóautója ugyan még van a 
szolgálatnak, csak a flottából kevés a munkára fogható. Finan-
szírozási probléma. 

Érdekes okfejtést tételeznek a premisszák: vajon újabb ma-
gánadomány szükséges, hogy megfelelő számú jármű szolgálja 
életünk mentését ? Az egészségügy állami elosztás alapján mű-
ködő rendszer. Fenntartását jellemzi: a hatóság súlyosan bün-
tet, ha a munkáltató, vagy az önvallásra kényszerülő vállalkozó 
késik a járulék befizetésével, egyben az állam fenyíti a sürgőssé-
gi ellátást is - mi másra következtetne a kívülálló - azzal, hogy 
az alapvető működéshez szükséges eszközöket sem biztosítja. 
Mert ilyen ez az újraelosztás rendszer. 

Persze, vannak más, magukat fejlettebbnek mondó országok, 
ahol hatékony megoldást találtak még a balesetet szenvedettek 
ellátására is: amit fizetsz, annyi jár. Ha túlléped a biztosításod ke-
reteit, nyúlj a zsebedbe. Számunkra ez rémálom, de nyilvánvaló: 
ez az ára a legmodernebb technikának és a legköltségesebb ellá-
tásnak. Mert szakértők szerint a sürgősségi gyógykezelés kerül a 
legtöbbe anélkül, hogy bármi hasznot is hozna az intézmények-
nek - súlyos balesetnél nem lehet a mérlegelés alapja, hogy ol-
csóbb gyógy- vagy kötszert, eszközt használjanak a sérültek ellá-
tásánál. 

Mégis, valamiféle furcsa privatizáció keretében nagyvonalú 
donátorok csepegtetnek „magántőkét" a rendszerbe, gondo-
lom azért, mert feltétlen bíznak felajánlásaik helyes felhasz-
nálásában. Talán az újraelosztó rendszernek is figyelembe 
kellene vennie ezeket a törekvéseket, hiszen a nagylelkű 
magánszemélyek, a nemes cél érdekében szervező önkor-
mányzatok és vállalkozások vezetői is tudják, érzik: esetleg 
családjuk, gyermekük puszta életben maradása függhet a ke-
véssé költséghatékony sürgősségi ellátás felszereltségétől. 
Úgy tűnik, ha a támogatási rendszer nem változik, a köz 
döntnökei rövid időn belül életeket veszélyeztető hibákért 
felelhetnek. 

Becsey Zsolt a vajdasági vizsgálódás tapasztalatairól 

Befejezte misszióját 
a tényfeltáró bizottság 

PATIKAKÉP 
A gyógyszeráremelés e l lenére a 
szegedi pat ikákban tegnap nem 
vásárol tak többen, mint á l ta lá -
ban. A betegek, ha tehették, ja -
nuár végéig kivál tot ták a re-
ceptre írt orvosságukat. Mivel 
az orvos egy hónapra í r ja fel a 
gyégyszeradagot, ezért a bete-
gek nem is tudnak előre fe lhal -
mozni belőle nagyobb mennyi-
séget. Az emberek többsége fő-
leg decemberben, a tél i já rvá-
nyokat, megfázást megelőzendő 
vásárol a pat ikákban több 
gyógyszert. 

szolgáltatások 4,15 százalék-
kal lesznek drágábbak. Egy 
szabványlevelet (30 grammig) 
48 helyett 50 forintért adha-
tunk föl, az 50 gramm fölötti 
levélre 65 helyett 70 forintot 
fizetünk. A képes- és levelező-
lapok 48 helyett 50 forintért 
mennek el. 

A posta már januárban föl-
emelte a nem hatósági áras 
szolgáltatások díját, így példá-
ul az ajánlott küldeményekért 
15 százalékkal kell többet fi-
zetni. 

A nyomtatványok díja az inflá-
cióval megegyező mértékben nő. 
2005-ben az előrejelzések szerint 
4,5 százalékra mérséklődik az 
infláció. 

Hazaérkezett 
tegnap Szer-
biából az Eu-
rópai Parla-
men t tény-
feltáró bi-
zottsága. Az 
öttagú kül-
döttség -
amely a magyarok és más ki-
sebbségek elleni támadásokat 
vizsgálta - Szabadkán, Teme-
rinben, illetve Újvidéken járt. 
A misszió tagjai tegnap Borisz 
Tadics szerb elnökkel, Vojislav 
Kostunica miniszterelnökkel 
és VliTc Draskovics szer-
bia-montenegrói külügymi-
niszterrel tárgyaltak. 

Becsey Zsolt (képünkön) fide-
szes európai parlamenti képvise-
lő, a küldöttség egyik tagja la-
punknak elmondta: a legna-

gyobb siker, hogy a vajdaságiak 
aktív közreműködésével Szabad-
kán és Temerinben is vizsgálód-
hattak és sikerült tárgyalóasztal-
hoz ülni a legradikálisabb polgár-
mesterekkel is. 

A képviselő számára egyértel-
mű volt, hogy rengeteg az etnikai 
konfliktus Szerbiában. Szerinte 
ennek egyik oka a centralizált 
rendőrség, másik okát pedig ab-
ban látja, hogy a kisebbségek 
alulreprezentáltak az ügyészsé-
gen és bíróságon. Az áldozatok 
sokszor nem jelentik az őket ért 
inzultusokat, vagy ha mégis, 
könnyen válhatnak sértettből 
vádlottá. Becsey szerint gondok 
vannak az anyanyelvű oktatással 
és a vajdasági szerb nyelvű mé-
diával is, amely gyakran egyolda-
lúan tájékoztat. 

G. ZS. 

A támogatott gyógyszerek, a 
postai szolgáltatások ára és 
az áramdíj is emelkedik má-
tól. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 


