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ajánló 

MA 
A SZITI EGYESÜLET 

MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 13 és 15 óra 
között a Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület ingyenes jogi tanács-
adást tart a bűncselekmények 
sértettjeinek. 

ENERGIATAKARÉKOS-
SÁGI tanácsadás a Technika 
Házában (Kígyó u. 4.) 15.30 
órától. Kiállítás hétfőtől pénte-
kig 8-tól 18 óráig. 

A SZEGED KLUB ALAKU-
LÓ ÜLÉSE 16 órakor a Csillag 
téri fiókkönyvtárban (Kereszttöl-
tés u. 29.). A beszélgetést vezeti: 
Tandi Lajos, a Szeged folyóirat 
főszerkesztője. 

HANG-CSEND-JÁTÉK 
IDŐORSZÁGBAN - zenés fül-
törővel egybekötött hangverseny 
gyerekeknek és felnőtteknek a 
Bálint Sándor Művelődési ház-
ban 16 órakor. Közreműködik a 
Zákányszéki Művészeti Iskola 
citeratanszaka Monoki Lajos ve-
zetésével. 

FILMES ÖNKÉPZŐKÖR. A 
Somogyi-könyvtár I. emeleti ze-
neszobájában 16.30 órakor az 
Üvegtörők című filmet vetítik. 

A NEMZETISÉGEK HÁZÁ-
BAN 17 órakor Vezetési és szer-
vezési ismeretek: a nyilvános 
beszéd alapjai, vezetési módsze-
rek, a vezetési folyamat elemei, 
kommunikációs ismeretek témá-
ban Molnár Márton tart előadást. 

A BIOKULTÚRA EGYE-
SÜLET szegedi csoportja szer-
vezésében dr. Terjéki József tart 
előadást 18 órától a Százszor-
szép Gyermekházban Az állatok 
szerepe a biogazdálkodásban 
címmel. 

A BARTÓK BÉLA MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN 19 
órakor Keönch Boldizsár és Hu-
szár Lajos hangversenye. Műso-
ron: Schubert. A szép molnár 
lány - dalciklus. 

A JATE-KLUBBAN 19.30 
órakor Scene House present: 
The Lover. By.: Harold Pinfer. 
Cast: Varga Edina, Vékony Atti-
la, Kocsik András. Directed by 
Pápai Sarolta. Angol nyelvű 
színházi előadás. 

A SZOTE-KLUBBAN 22 
órakor Repeta party. Műsorveze-
tő: Mc. Fresh. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) ma, 15.30 órától 
bőrműves szakkör, 16.30 órakor 
fazekas szakkör gyerekeknek, 
16.30 órakor papírmeritő szak-
kör gyerekeknek; holnap, 15 óra 
hímző szakkör, 15.30 óra faze-
kas szakkör gyerekeknek, 16 óra 
kosárfonó szakkör. 

Esőcsatorna-
akció 

horganyzott 
alumínium 
plastmó 
réz 
Turdo Kereskedelmi Bt. 
Szeged, Kálvária sgt. 52. 

Tel.: 62-444-061. 
Nyitva: H-P.: 7-16-ig. 

HÚSVÉTI 
HÚSÁRESÉS 
a Temesvári Hús Kft. 

üzleteiben 

Sertéscomb 485 Ft/kg 
Sertéslapocka 485 Ft/kg 
Sertéskaraj 485 Ft/kg 
Sertéstarja 420 Ft/kg 
Sertésdagadó 440 Ft/kg 
Sertés nyúlja 230 Ft/kg 
Hálós sonka, darabolt comb, 
füstölt tarja . 698 Ft/kg 

Szeged, Kereszttöltés u. 23/B, 
tel.: 62-458-154 

Szeged, Budapesti krt. 37., 
tel.: 62-474-044 

Nyitva: K-P.: 7-18, Szo.: 7-12 

• T r a n s z p l a n t á c i ó - e u r ó p a i n o r m á k s z e r i n t 

Változatok az átültetésre 
T T " 1 t 1 1 

Az új törvény hatására egyre kevesebb átültethető vese érkezik a szegedi transzplantációs centrumba is. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Az olaszoknál a hallga-
tás beleegyezést jelent. 
Nálunk, ha nincs tiltás, 
akkor sem engedélyezett, 
a britek írásos hozzájáru-
lást, vagy két tanú igazo-
lását teszik kötelezővé, a 
finnek, a franciák és a 
spanyolok szintén azt 
mondják, tiltás hiányá-
ban a szervkivétel lehet-
séges. Abban azonban 
minden európai ország 
álláspontja megegyezik, 
hogy az emberi szerv 
nem lehet anyagi haszon 
forrása. 

Ahová most az olaszok 
visszatértek, mi, magyarok, 
most azt hagytuk el. Az olasz 
képviselőház nagy többséggel 
elfogadta a szervátültetés elő-
írásait újraszabályozó tör-
vényt, amely Itáliában is álta-
lánossá teszi az Európai Unió 
normáit, s amely rögzíti: ha az 
elhunytnál nincs tiltó nyilat-
kozat arról, hogy szerveit nem 
vehetik ki, s nem ültethetik át 
másik emberbe, akkor a szerv-
kivétel elvégezhető. Egysze-
rűbben fogalmazva: a hallga-
tás beleegyezést jelent, s ha 
nincs tiltás, az elhunyt auto-
matikusan donorrá válik. A 
rendelkezés persze nem egyik 
napról a másikra lép életbe, 
adtak időt az olaszoknak arra, 
hogy eldönthessék, mit akar-

nak haláluk után a szerveik-
kel. Ha letiltják a kivételt, ak-
kor nyilatkozatot kell tenniük 
vagy a munkahelyi, vagy a 
háziorvosuknál, s az fgy szü-
letett hivatalos okmányt, sze-
mélyi irataikkal együtt ma-
guknál kell hordaniuk. 

Nálunk ez év január elsejé-
től fordult másik irányba a 
szervátültetés mikéntje, 
mondhatni a korábbi gyakor-
lathoz képest Magyarország 
visszalépett. Új egészségügyi 
törvényünk értelmében 
ugyanis, ha az elhunytnál 
nincs tiltakozó nyilatkozat, 
akkor sem vehetők ki szervei. 
Ez csak akkor történhet meg, 
ha hozzátartozója erre enge-
délyt ad. 

Az új magyarországi tör-
vény szigorúbb, mint a koráb-
bi volt, s ennek okán nehezíti 
az orvosok munkáját, s csök-
kenti a donorok számát. A ko-
rábbi, az 1972-es egészség-
ügyi törvény nálunk is - az 
olaszok most hozott törvényé-
vel egyezően - azt mondta ki, 
hogy ha nincs tiltó nyilatko-
zat, akkor nincs akadálya a 
szervkivételnek, s az átültetés-
nek. A mi, 1998-as törvé-
nyünk az emberi jogok tiszte-
letben tartására hivatkozván, 
nem enged szabad utat a ha-
lott tehetetlenségét kihaszná-
ló, szervei feletti szabad orvo-
si döntésnek. Ez elfogadható, 

ugyanakkor a másik oldalon 
ott a tény, miszerint, amióta 
az új törvény életben van - il-
letve már az erre való előké-
születek hatására, hónapokkal 
korábban is - lényegesen ke-
vesebb volt a donor, aminek 
következtében jelentősen 
csökkent a veseátültetések 
száma hazánkban. Tavaly 30 
százalékkal kevesebb veseá-
tültetés történt, mint az azt 
megelőző évben, jóllehet egy-
re többen lesznek az új vesére 
várakozók, számuk jelenleg 
750. Ugyanakkor 3 ezer beteg 
szorul művesekezelésre, s 
évente 1000-1200 új páciens 
jelentkezik dialízisre. Gyara-
podó táborukból kerül ki az 
egyre több, vesedonorra váró 
beteg. 

Az Egyesült Királyságban 
- 1989-ben - törvényben rög-
zítették, hogy az elhalt hozzá-
járulását vagy úgynevezett do-
norkártyán, vagy két tanú iga-
zolása alapján kell megszerez-
ni a vesekivételhez, s az átül-
tetés csak ennek megléte ese-
tén történhet meg A finnek, a 
franciák, a spanyolok ezzel 
kapcsolatos törvénye azt írja 
elő: arról kell megbizonyo-
sodni, hogy a potenciális do-
nor életében nem íiltotta-e 
meg szervei kivételét transzp-
lantáció céljára. Tiltás hiányá-
ban a szervkivétel lehetséges. 

Abban minden európai or-

szág egyetért, hogy az emberi 
szervek nem lehetnek haszon 
forrásai, s ezt rögzíti az Euró-
pa Tanács egyezménye is. En-
nek ellenére kialakult a szerv-
kereskedelem a fejlődő orszá-
gokból a fejlett államokba tör-
ténő szervexport létezik. 

A szakemberek szerint az 
emberi szervátültetés meg-
annyi buktatóját az állati szer-
vek emberbe történő átültetése 
fogja csak kiküszöbölni. A ge-
netikailag módosított ál-
latokból származó szervek 
transzplantálása már előreha-
ladott kísérleti stádiumban 
van. Shaul Massry, a dél-kali-
forniai egyetem vesebetegsé-
gekkel foglalkozó intézetének 
professzora négy évvel ezelőtt 
járt Szegeden, az akkor vele 
készített interjúban már arról 
beszélt: az USA-ban és Nagy-
Britanniában folynak úgyne-
vezett transzgenikus sertések 
tenyésztését szolgáló kísérle-
tek. Azért sertésekkel, mert 
ezeknek az állatoknak a vesé-
je, illetve szíve a legalkalma-
sabb az emberi szervezetbe 
történő beültetésre, ugyanis 
mérete hasonló, s a különböző 
hatásokra egyformán reagál. 

Ha ez a fajta szervtranszplan-
táció végre megvalósulhat, 
akkor talán elhárul a donor-
akadály a veseátültetések útjá-
ból. 

Kalocsai Katalin 

• Igazolványcsere a felsőoktatásban 

Módosított határidő 
A hónap végéig meg-

hosszabbították az eddig 
használt diákigazolvá-
nyok érvényességét a fel-
sőoktatásban, mert az új 
iratok csak későn érke-
zett meg az intézmények-
be. 

Az egyetemisták és a főis-
kolások március 31-ig még 
használhatják eddigi diákiga-
zolványaikat, mert a korábbi 
határidőre - február végére -
a felsőoktatási intézmények 
még nem kapták meg az új 
okmányokat, és így nem tud-
ták lecserélni a diákok régi 
igazolványait. A határidő mó-
dosításával a hallgatók várha-
tóan folyamatosan kihasznál-
hatják a diákigazolvánnyal 
igénybe vehető kedvezmé-

nyeket. A Szent-Györgyi Al-
bert Orvostudományi Egye-
tem Orvostudományi Kara az 
ott tanuló hallgatók kilencven 
százaléka számára elegendő 
új diákigazolványt kapott ed-
dig - közölte Lednitzky And-
rás, a dékáni hivatal vezetője. 
A maradék tíz százalékba tar-
toznak a félévismétlők, akik 
csak most adták le igénylő-
lapjukat. Érkeztek az orvos-
karra olyan rosszul kiállított 
igazolványok is, amelyeket 
emiatt nem vehettek át tulaj-
donosaik. Ezek helyett újab-
bakat kell kérni. 

Mintegy négyezer új iga-
zolvány érkezett a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolára, 
és csupán közel száz darab hi-
ányzik - mondta Molnár Ka-
talin a cserét lebonyolító ta-

nulmányi osztály munkatársa. 
A már kérvényezett iratok az 
Állami Nyomda ígérete sze-
rint március végéig megér-
keznek. Ha valaki addig még-
sem kapna új dokumentumot, 
akkor lehetőség van ideigle-
nes igazolvány kiállttására. 
Ez - mint Molnár Katalin el-
mondta - negyvenöt napig ér-
vényes, és csak annak adható, 
aki már benyújtotta kérvényét 
az új igazolványra. A tanul-
mányi osztály munkatársa 
szerint attól senkinek sem kell 
tartania, hogy március 3l-e 
után diákigazolvány nélkül 
maradna. A József Attila Tu-
dományegyetemen csak már-
cius 16-tól lehet felvenni az új 
igazolványt, addig ellenőrzik 
az iratokat, nehogy valaki hi-
básan kitöltött okmányt kap-

jon kézhez - tájékoztatott 
Tóth Gábor, a hallgatói iroda 
vezetője. Eddig összesen 
9151 új diákigazolvány érke-
zett az egyetemre, azt azon-
ban nem lehet pontosan meg-
határozni, hogy ebből a most 
beiratkozott hallgatók közül 
mennyien kapnak. A diákok 
állandó mozgása miatt csak 
annyi bizonyos, hogy az in-
tézménnyel hallgató jogvi-
szonyban állók száma 10000 
és 11300 között van. Ideigle-
nesen adható igazolványból 
csupán négyszázat kapott a 
JATE, ami még tízezer diák-
kal számolva sem éri el azt az 
arányt - a hallgatói létszám öt 
százalékát - , amelyre az okta-
tási minisztérium korábban 
ígéretet tett. 

Hegedűs Szabolcs 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
A szegedi egyetemért 

Emlékezetes, hogy nem 
régiben Szegeden járt gróf 
Klebesberg Kunó vallás-
és közoktatásügyi minisz-
ter. Ez alkalommal meglá-
togatta a Ferencz József tu-
dományegyetem minden 
épületét, és megnézte az 
egyetem fölszereléseit is. 
A miniszter tetszését fejez-
te ki az egyetem fokozatos 
fejlődésért, azonban meg-
állapította, hogy nagyon 
hiányos, sőt szegényes az 
egyetem felszerelése. A 

kultuszminiszter most 
hosszabb levelet intézett 
több előkelő állású szegedi 
emberhez, akik tényezői a 
város társadalmának. A 
miniszter felkéri a címzet-
teket, hogy adományaikkal 
támogassák a nagyhírű 
egyetemet. A miniszter 
szerint elsősorban két 
irányban, orvosi és mező-
gazdasági technikai irány-
ban szükséges az egyetem 
fejlesztése. 

(1924) 

• 50 éve 
Lázas készülődés 

Az egész ország lázasan 
készül az idei március 15-e 
megünneplésére. Az ün-
nepségek már március 14-
én kezdődnek, amikor a 
Kossuth-akadémián tiszta-
vatás lesz és ugyanezen a 
napon osztják ki a Kos-
suth-díjakat. Március 15-én 
kerül sor a Népfront első 
országos kongresszusára, 
amelyet mintegy 2000 kül-
dött részvételével a Sport-

csarnokban tartanak. A 
kongresszust az ifjúság pá-
ratlan dísszemléje előzi 
meg. Az ország minden vá-
rosában és községében is 
Népfront gyűlés lesz, ame-
lyen helyi szónokok mél-
tatják a nap jelentőségét. 
Az ünnepségeket a színhá-
zakban és kultúrházakban 
rendezett díszelőadások fe-
jezik be. 

(1949) 

• 25 éve 
Negyvenezer facsemete 

Manapság, amikor a kör-
nyezet védelme és esztéti-
kumának emelése oly fon-
tossá vált, minden olyan 
hírnek kétszeresen örül a 
közvélemény, amely fásí-
tást, környezetszépítést tar-
talmaz. Újabban Nagylak-
ról jött a jó hír: az ATIVI-
ZIG befejezte az épülő ha-

tárátkelő környezetének fá-
sítását és parkosítását. A 
46-os út e szakasza rendkí-
vül kopár és hangulattalan 
volt, a rossz talaj miatt ne-
hezen él meg itt az erdő. A 
rossz talajviszonyoknak 
megfelelően válogatták 
össze a szakemberek a fa-
csemetéket. (1974) 

Véradás után 
• DM-információ 

Az elmúlt hónapban Sze-
geden és környékén 1464 fő 
615 liter vért adott a szegedi 
véradó állomás és a Vöröske-
reszt szervezésében. A B. V. 
Intézetben 39-en, a kereske-
delmi raktárak dolgozói kö-
zül 1 fő, a Gabonakutató In-
tézetben 7-en, a Posta Okta-
tási Központjában 19-en, a 
Budalakk-nál 21-en, a Dél-
magyarország szerkesztősé-
gében 19-en, a Vám- és 
Pénzügyőrségnél 24-en, a Fá-
bió Kft.-nél 7-en, az Alsó-Ti-
szavidéki Felügyelőségnél 

20-an, a Ruhagyárban 50-en, 
a Démász-Délász-nál 25-en, 
a Centrum Kft.-nél 16-an, 
Csengelén 32-en, a Tejipari 
Vállalatnál 10-en, az Épület-
kezelő és Fenntartó Kft.-nél 
9-en, Röszkén 17-en, Kü-
bekházán 17-en, Mórahal-
mon 14-en, az MVK Kivite-
lezési Kft.-nél 14-en, a sze-
gedi véradó állomáson 1076-
an adtak vért. Februárban 33 
sztv-, 28 érműtétet és 2 ve-
setranszplantációt végeztek a 
szegedi klinikákon. Véradás 
minden szerdán 8 és 18, a 
többi napokon 8 és 13 között. 

Atlaszbemutató 
• Munkatársunktól 

Az újonnan megjelent 
Szeged és környéke városat-
laszt mutatja be március 11-
én 16 órától a József Attila 
Tudományegyetem aulájá-
ban a Firbás-Térkép Stúdió. 
A rendezvény díszvendégei: 
dr. Rácz Béla, a Szegedi Fel-

sőoktatási Szövetség elnöke 
és Nóvák István, Szeged 
Megyei Jogú Város főépíté-
sze. A helyszínen digitális 
bemutatót és kedvezményes 
vásárt tartanak; az alkotók-
kal - Firbás Zoltánnal és 
Földi Katalinnal - Tandi 
Lajos beszélget. 

Nőnap után 

a N Ő K H E T 
csak 5 napig a ( W S k e r ) diszkontjában!) 

S Z E G E D , T E X T I L G Y Á R I Ú T 3 . 
(Tel.: 62/472-338). Nyitva: li.-p.: 8-17 óráig, s/o.: 9-12 óráig. 

m 
engedmény 

EGYES CURVER HÁZTARTÁSI 
MŰANYAG ÁRUK: 
PL.: SZENNYESTARTÓK, SZEMETESEK, 
EVŐESZKÖZTARTÓK, EVŐESZKÖZ-
SZÁRÍTÓK, MŰANYAG DOBOZOK STB. 

m 
engedmény 

HÁZTARTÁSI ÜVEG-, PORCELÁN-, 
EGYÉB MŰANYAG ÁRUK. 

4 részes felmosógarnitúra több színben, 

csak most: 499 Ft helyett 3 5 0 F t 


