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Magyarország, 
szavazz az NDSZ-re? 

• Az orvoslásról Baradnay Dyula sebészprofesszorral 

Felebaráti szeretet és segítségadás 

A Magyar Sebész Társaság 1906-ban határozta el, 
hogy a XIX. században élt kiváló sebészorvos, Balassa 
János tiszteletére évente emlékéremmel ismeri el a méltó 
utódok munkásságát. Némi megszakítással, 17 esztendei 
szünet után 1960-tól ismét fölelevenítette a társaság a 
szép hagyományt, így eddig mintegy 6o sebész vehette át 
ezt a kitüntetést. Az idén szegedi orvost, dr. Baradnay 
Gyula sebészprofesszort, a kórház sebészeti osztályának 
vezetőjét érte ez a megtiszteltetés. Ebből az alkalomból 
beszélgettem vele hivatásról, hitről, s a bennünket veszé-
lyeztető legrettegettebb betegségről, a rákról. 

A cím kérdése költői, 
mert nyilvánvaló, hogy 
amikor a Nemzeti De-
mokrata Szövetség veze-
tői gyakori vidéki és fő-
városi találkozóikon föl-
teszik kérdésüket, „Mer-
re, Magyarország?" -
akkor azt gondol ják, 
hogy arra, amerre ők 
mennek. A nemzetújító 
tradícióiról és jó kony-
hájáról nevezetes Pilvax 
kávéházban a sajtó kép-
viselőinek is elmondták, 
miképp gondolják a mi 
utunkat. 

(Budapesti tudósítónktól.) 
Pozsgay Imre pártelnök újra 

elmondta, hogy a hazai párt-
rendszer még kialakulatlan, s a 
94-es választások döntőek 
lesznek. Jövőre nem arra kell 
szavazni, hogy egy nemkívánt 
rendszer tűnjön el . hanem 
valódi programokra. Pozsgay 
szerint az NDSZ versenyképes 
bármelyik parlamenti párttal. 
Visszafogott, de folyamatos az 
NDSZ szervezése. Már minden 
budapest i kerületben és az 
összes megyeszékhelyen van 
szervezetük. Az infrastruktú-
rájuk nem túl nagy. Ők is a 
par lamenten kívüli pártok 
keserű kenyerét eszik. Az ér-
vényben lévő választási tör-
vény az NDSZ szerint is ellent-
mondásos, de úgy vélik, hogy 
nem ennek a parlamenti cik-

Két évvel ezelőtt te-
lepült a Microsystem 
Karrier Szakemberköz-
vetítő es Tanácsadó Kft. 
dél-alföldi képviselete 
Hódmezővásárhe lyre . 
Akkor egy szegedi sajtó-
tájékoztatóval kezdték a 
bemutatkozást a Virág 
cukrászdában - a minap 
pedig ugyanott össze-
gezték a tapasztalatokat. 

A szlogen - Megfelelő em-
bereket a megfelelő helyekre -
bejött. Mint ahogy azt Paksi 
Imréné képviseletvezető el-
mondta, az eltelt huszonnégy 
hónapban 30 cégnek 50 állásra 
kerestek szakembert, általában 
vezető beosztások betöltésére. 
Mivel pályakezdőket is közve-
títettek, összesen 70 embernek 
találtak testhezálló megbíza-
tást . A cégek kö /ü l több a 

Kereskedelmi értékkel 

Printker Kft. Pacsirta u. 31. 
TeljFar 32*300 

lusnak a feladata a koncep-
cionális változtatás. Bár az 
NDSZ a par lamentbe ju tás 
felemelt küszöbét is át tudja 
majd lépni, nem tartják kor-
rektnek, hogy a rendszerváltás 
első választott parlamentje már 
a küszöböt emelgeti, noha az 
se lenne szerencsés, ha a par-
lamenti erők a lengyelorszá-
gihoz hasonlóan szé t forgá-
csolódnának. Nincsenek kiala-
kult szavazó táborok. Jövőre a 
polgároknak az a része, ame-
lyik elmegy szavazni, új dön-
tést fog hozni. 

Az NDSZ nem ellenzéki, 
hanem pragmatikus program-
pártként határozza meg magát. 
Nagy ívben kerülik az ideoló-
giát. Magyarország számára a 
túlélés egyetlen esélye - fo-
ga lmazot t az NDSZ egyik 
vezetője. Gidai Erzsébet - , ha 
megoldja gazdasági és szo-
ciális gondjait. Születhetnek 
szép, és még szebb ideológiák, 
ha ez a két ügy megoldatlan 
marad, az ország összeomlik. 
Másképp közel í t ik meg az 
adósságállomány problémáit 
is. Módszereket dolgoznak ki a 
belső adósság kezelésére is, 
mert ez megközelítően annyi, 
mint a még mindig növekvő 
külső adósság. Ennek nagy 
része van abban, hogy ennyire 
lelassult a belső pénzforgalom. 
A választások előtt az NDSZ is 
azt mondja, hogy a lakosság 
érdekeit kell szem előtt tartani. 

visszatérő „vevőkhöz" tarto-
zott, ami bizonyítja a Karrier 
e redményre törő tevékeny-
ségét. A „kiközvetített" höl-
gyek, urak közül csak négynek 
nem jött be a számításba. A 
legjobb kapcsolat a Szegedi 
Kábelgyárral alakult ki, ahová 
13 pályázót vettek föl, őket 
szorosan követi a vásárhelyi 
polgármesteri hivatal, s a leg-
nagyobb megbízó , az OTP 
Bank Rt. Csongrád Megyei 
Igazgatósága. 

A Karrier-iroda gyorsasá-
gáról is híres volt. Továbbá 
arról, hogy a jelöltekért ga-
ranciát vállalt. Amennyiben 
ugyanis nem felel t meg az 
elvárásoknak a fejvadászok 
által kiválasztott szakember, 
akkor a közvetítési díj feléért 
kereset t rövid időn belül 
másikat. Ha a pályázó hagyta 
ott a céget, abban az esetben 
két új jelölt érkezett a Kar-
riertől, díjmentesen. 

F. K. 

AZ UNICORNIS 
SZESZIPARI 
ÉS KERESKEDELMI KFT. 

értcsfti a tisztelt kis-
és nagykereskedőket, 
hogy 1993. május 24-től 
az Orosháza és Nagymágocs 
között lévő telephelyen, 
rendkívüli árakkal várja 
kedves vásárlóit. 

„Közvetlen a gyártótól" 

• Mindenekelőtt hadd 
gratuláljak. Jól tudom, 
hogy egész életmüvével 
érdemelheti ki egy sebész 
ezt az elismerést? 
- Mondhatjuk így is, hiszen 

30 éveseknek nem szokták 
átnyújtani a Balassa-érmet. 
Miközben megtiszteltetésnek 
érzem, egyszersmind rá is 
ébreszt az idő múlására... 

• Professzor úr! A több 
mint 30 esztendős pálya-
futás rendkívül gazdag le-
hetett sikerekben, tapaszta-
latokban. Ezt csak óriási 
elhivatottsággal teremtheti 
meg magának az ember. 
Mikor támadt föl önben az 
orvoslás, a sebészet iráni 
érdeklődés? 
- Szegény anyám azt szeret-

te volna, hogy pap legyek. 
Neveltetésem révén utam ve-
zethetett volna ebbe az irányba 
is, hiszen Miskolcon a minori-
táknál érettségiztem, s szüleim 
is kemény racionalitással és 
szeretettel igyekeztek bevezet-
ni a hit világába. Amikor a 
fordulat évében egyre-másra 
vitték el a papokat, apám azt 
mondta: szép a papi hivatás, de 
a testnek is van orvosa, nem 
csak a léleknek. Legyél inkább 
orvos. Nem bántam a döntést, 
hiszen gyerekkoromban elő-
szeretettel boncolgattam a fé-
szekből kiesett madarakat . 
Érdekelt, mi van bennük... 

• Hite segltette-e az orvosi 
pályán? 
- Ha az ember vallása szel-

lemében él, ez erkölcsi tartást 
ad, s ez a legegyenesebb út a 
tisztességhez. Meggyőződé-
sem, hogy nincs ennél jobb 
nevelési forma, gyermekeim-
nél is bevált. Jómagam, azt 
hiszem mindmáig nem mulasz-
tottam el egyetlen vasárnapi 
istentiszteletet sem. Persze ne 
értsen félre, ettől az ember 
éppoly gyarló, mint bárki más, 
csak éppen törekszik betartani 
a tíz parancsolatot, és meggyő-
ződése nélkül nem adja be 
soha a derekát. 

• Nem voltak nehézségei 
emiatt az elmúlt évtizedek-
ben? 
- Kissé rejtőzködve gyako-

roltam a vallást, de kibújtam 
mindig a kérés elől: lépjek be a 
pártba. Hiába határoztam én el 
még az egyetemen, hogy se-
bész leszek, az efféle jó állá-
sokat a rendszerhez hű embe-
rek kapták. Az elméleti intéze-
tekben nem volt olyan nagy a 
tolongás, igy kerültem közpon-
ti gyakornokként a kórbonctani 
intézetbe. Korpássy professzor 
jóvol tából ott maradtam, s 
szak vizsgáztam. Az itt töltött 
négy év alatt hihetetlen szak-
mai biztonságot szereztem, 
melynek később, a műtőben 
igen nagy hasznát vettem. 

• Miként kanyarodott útja 
végül mégiscsak a sebészet 
felé? 
- Egy szép napon beállítot-

tam az akkori rektorhoz, Petri 
professzorhoz, mondván: se-
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BRAUN-TERMÉKEK 
KIÁLLÍTÁSA 
ÉS VÁSÁRA, 

kósto lóval egybekötve 
MÁJUS 24-TŐL 28-IG, 

8 -16 óráig. 

Kóstoló 
11-12 óráig és 14-15 óráig. 

Aki a kiállítás ideje alatt 
valamilyen Braun-terméket 
vásárol, az sorsoláson veszt 
részt, és elnyerheti a Braun 

legmodernebb villany-
borotváját 

az ELEXCONTROLT. 
Sorsolás: május 28., 14 óra. 
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bész akarok lenni. Meglepeté-
semre azt felelte: te patológus 
szakorvos vagy. Oda veszlek a 
klinikára, ha elindítasz ott egy 
kísérleti szövettani labort. Har-
minc évesen szinte a nullánál 
kezdtem a sebészeten, gyakor-
nokként. A kis szövettani labor 
azonban sok hasznot hozott a 
klinikának is: a kórszövettani 
gyorsdiagnosztikát bevezettük, 
így műtét közben megállapít-
hattuk, hogy a kioperálandó 
daganat rosszindulatú-e. Ezzel 
egyidőben elkezdtük ebben a té-
mában a tudományos munkát is. 

• Szakmai önéletrajzából 
tudom, hogy 1963-ban tette 
le szakvizsgáját általános 
sebészetből, és hamarosan 
osztályvezető lett a SzOTE 
l-es számú sebészeti klini-
káján. A kandidátusi címet 
'75-ben szerezte meg. Fő 
szakterülete a daganatsebé-
szet, ezen belül is az emlő-
rák, a vastag- és végbél 
betegségek műtéti gyógyítá-
sa. Hány embert operált 
eddig, professzor úr? 
- Összesen talán nyolc-

ezernyit. 
• Akkor van némi áttekin-
tése e betegségek természe-
téről, a gyógyulás esélyei-
ről. Tapasztalatai szerint 
valóban egyre több rákos 
beteg kényszerül nálunk a 
műtőasztalra? 
- Magyarországon, csakúgy, 

mint a volt szocialista orszá-
gok mindegyikében, merede-

Szeged legforgalmasabb 
körútján 2000 nm terület 
autókereskedés céljára 

bérbe adó. 
Érdeklődni: Ügyvédi iroda 

Telefon: 317-782. 

300 nm, több helyiségből 
álló telefonos, földszinti 
irodának, raktárnak is 

alkalmas helyiségek 3 éves 
időtartamra bérbe adó. 

Júl ius 1 -jétől 4542" jeligére 
a Sajtóházba. 

Autóalkatrész 
kedvező áron! 

Volkswagen, és Audihoz 
Szeged, Petőfi S. sgt. 73. 

T.: 321-101. 
Autószere lők, taxisok 

engedménnye l ! 

Fotó: Gyenes Kálmán 

ken emelkedik mind az emlő-, 
mind pedig a vastagbélrákban 
szenvedők száma. Szegeden 
évente 160-180 új esetet tar-
tunk nyilván, s emlőrákban 
4000 fölöt t i az új betegek 
száma. 

• Miben látja az okokat? 
- Rengeteg élettani károso-

dás érte a nőket az elmúlt 
évtizedekben. Nem szülnek, 
vagy nem elégszer , s nem 
szopta tnak e legendő ideig. 
Nem véletlen, hogy az emlőrák 
gyakorisága apácák és házasé-
letet nem élő nők között a 
legnagyobb, s legkevésbé kell 
tartaniuk ettől a sokgyermekes 
anyáknak. De lenne más módja 
is a védekezésnek. Míg nálunk 
halomra halnak a nők a későn 
fe l fedeze t t emlőrák miat t , 
Finnországban a tévé, az új-
ságok szüntelenül propagálják 
az önvizsgálat helyes módsze-
rét. Ezáltal elősegítették a ko-
rai diagnózist, és máris meg-
nőttek a túlélés ki lá tásai . 
Ugyancsak felismerhetők még 
időben, némi odafigyeléssel, a 
bélrákok is. Az általános, költ-
séges szűrővizsgálatoknál cél-
raveze tőbb lenne, ha ki-ki 

PROFILMENTES 
Üzlethelyiség, telefonnal 

a Kossuth L. sgt. eladó. 
I. á.: 1 900 000 Ft 

Ajánlatokat „60 nm 3849" 
jeligére a Sajtóházba. 
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Kárász u. 12., Mars tér 18., 
Kígyó u. 2., Károlyi u., 

Szent-Györgyi A. u. 15-17. 

D I V A T S H O W 
A TELIN TV-BEN! 

A Virág cukrászdában 
szervezett pénteki 

divatshow rendezvényét 
fölvételről közvetíti 

a TELIN TV, 
szombaton 19 órakor, 

vasárnap 18.30 órai 
kezdettel. 

rendszeresen ellenőrizné ön-
magát. Az ehhez szükséges tu-
dás terjesztése a tömegkom-
munikáció feladata lenne, még 
ha ez közvetlenül nem is terem 
annyi pénzt , mint az egyéb 
reklámok... 

• Mit tud tenni értünk a 
sebészet? 
- Véleményem szerint a 

sebészet ellőtte a puskaporát: 
évek óta ugyanazt a viszonylag 
későn fölfedezett betegségtől 
szenvedő embert kapja. A se-
bészi centrumok léte óta csök-
kent a műtéti halálozás, sajnos 
azonban még mindig kevés az 
ilyen intézmény. Pedig ez sem 
csak anyagi kérdés, hanem a 
szakmai igényességé is. Aki-
nek jó a híre, ahhoz elmennek 
a betegek. És nem fordulnak 
inkább a természetgyógyász-
hoz. 

• Haragszik rájuk? 
- Azt tapasztalom, hogy va-

lamiféle téveszme kering a tár-
sadalomban az orvosok rovásá-
ra. Mintha mi legalábbis ellen-
ségei lennénk a be tegnek. 
Márpedig a szervi, főként a 
dagana tos megbe tegedések 
esetében munkánk nem nélkü-
lözhető, ez semmivel nem he-
lyettesíthető. A természetgyó-
gyászat esetleg csak kiegészítő 
keze léskén t jöhe t szóba. 
Könnyen az életébe kerül, ha 
valaki műtét helyett a talp-
masszázst választja. Hány be-
tegemtől hallom, hogy a re-
fo rmkonyhá tó l , a tes tkont-
rolltól várja a gyógyulást. A 
megelőzésben lehet szerepük, 
a gyógyulásban már aligha. 

• Most, hogy az egészség-
ügyet pénz- és bizalom-
hiány sújtja, elégedetlenek 
a gyógyítók anyagi és er-
kölcsi elismerésükkel, mi-
lyen jövőt jósol az orvosi 
hivatásnak? „Megéri" 
majd ezután orvossá lennie 
egy fiatalnak? 
- Szerintem az orvosi hi-

vatás megítélése lassan a he-
lyére kerül. Tudomásul kell 
venni, hogy bármelyik üzleti 
vállalkozás többet hoz a kony-
hára. Aki sok pénzt akar ke-
resni, ne legyen orvos. A me-
dicina v isszaszerz i régi , a 
felebaráti szeretet és segítség-
adás eszméjén alapuló rangját, 
amely Hippokratész idejében 
megillette. 

Chikán Ágnes 

Háztartási hűtők 
és fagyasztók 

a legkedvezőbb áron! 
Zsótér UNISZOLG 

Szeged, Vadász u. 3. 
Telefon 

627324-316, 316-381. 

„Attila —Isten 
kardja" 

ROCKOPERA 
A MARGIT-

I M SZIGETEN, 
augusztus 27-28., 

I I I szept. 4. 

i 
Jegyárak: 

400-1400 Ft-ig 

Forma-1 
Magyar 
Nagydíj 

augusztus 13-15. 
Jegyek kaphatók 

irodánkban: 
500-17 000 Ft-ig. 

I B U S Z 
Szeged, 

Klauzál tér 2. 
Tel.: 471-177, 

471-060 

INGATLANERTEKESITES! 
SZEGEDEN, IPARI KÖRZETBEN 

IPARTELEP MEGVÉTELÉT KÍNÁLJUK 
Az ipartelep 20 000 nm-cs, alapvető épületei könnyűipari 

üzemépületek és kiszolgáló létesítményei. Az épületek beépített 
alapterülete: 8500 nm Az ipartelep közművesített, iparvágány 

nélkül. Fűtési energiaellátás gőzkazánházról. 
A teljes ingatlanra vonatkozó vételi szándékot 1993. május 31-ig 
a Sajtóházba küldölt, „Ipartelep 3876" jeligére levélben kérjük 

megküldeni. 

• A Karrier két éve 

Visszatérnek a fejvadászokhoz 


