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Megverték szomszédai a hepatitisszel fertőzött asszony tiszaszigeti lányát

Vérrel kapta meg a kórt?

SULYOK ERZSÉBET

Folytatás az 1. oldalról

Az ismert szegedi ügyvéd képviseli a 64 éves Daróczi Istvánnét, akin
2001 márciusában végeztek szívműtétet a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központjában.
Később kiderült, az idős asszony
hepatitis C fertőzött. Nagy valószínűséggel a Szegedi Regionális
Vérellátó Központból a műtéthez
szállított vér volt fertőzött, és így
került a vírus az asszony szervezetébe. Annak kicsi az esélye, hogy
a műtét során más módon
fertőződött meg - vélte Ábrahám.
Az ügyvéd és képviseltje ismeretlen tettes ellen tett büntetőfeljelentést életveszélyt okozó testi
sértés miatt az ügyészségen, a bíróságtól pedig ötmillió forint, nem
vagyoni kártérítés és 15 ezer forintos életjáradék megállapítását kéri. A vírusfertőzés következtében
rendszerint kialakuló, a májat
támadó betegség gyógyíthatatlan.
- Orvos szakértőink szakvéleményét ismerve úgy véljük, kellő
gondossággal kivédhető lett volna
a fertőzés, ezért perelünk - fogalmazott az ügyvéd.
- Senki sem törődött velem,
amikor kiderült, hogy fertőzött
vagyok, csak egy gyógyszert írtak
fel nekem - mondja özvegy
Daróczi Istvánná, Nusika néni,
aki úgy érzi, emberi felelőtlenség
miatt fertőződött meg a halálos vírussal. Az idős asszony fáradékony, és nem tudja ápolni 90 éves
édesanyját. Sőt: lánya, Kovácsné
KaczurAnna gondozására szorul.
A Tiszaszigeten élő fiatalasszony
falubeli szomszédai azonban nem
nézték jó szemmel, hogy Kovácsné a fertőző betegségben szenvedő
édesanyját istápolja, és vélhetőleg
a vírustól való félelmükben szerdán betörtek háza udvarára, és
megverték. „Azt mondták, takarodjak a faluból" - mutatta az
ügyvédnek véraláfutásos kezét a
nő. A körzeti orvos nyolc napon
belül gyógyuló sérüléseket állapított meg, látleletet azonban nem
vett fel, mert Kovácsnénál nem
volt ott ennek ára, azaz kétezer fo-

Az ütések nyomait mutatja Nusi néni lánya.

A VERADO ÁLLOMÁSON
NEM NYILATKOZNAK
A szegedi véradó állomás megbízott vezetője, Szekeres Veronika főorvos nem kívánt reagálni a konkrét ügyre, mert - mint mondta - egyelőre
semmi nem bizonyítja, hogy fertőzött vér okozta az asszony megbetegedését. A Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központjának
vezetőjét tegnap lapzártánkig nem sikerült elérnünk. Bogács Gábor,
a szívsebészet vezetője közölte: a per vége előtt nem nyilatkozik. A
Csongrád Megyei ANTSZ járványügyi osztályának vezetője, Tbmbácz
Zsuzsanna arról tájékoztatta lapunkat, hogy az elmúlt évben a megyében három hepatitis C vírussal fertőzött beteget jelentettek a megyei tisztiorvosi szolgálatnak. A hepatitis C vírus szexuális úton,
intravénás kábítószerélvezet útján, vagy vérátömlesztéssel terjed.
Utóbbira tavaly nem volt példa Csongrád megyében.
rint. A történteket Ábrahám László az újságíró jelenlétében hallotta először, és ígéretet tett: erre az
esetre is megnyugtató megoldást
talál.
Igazán azonban akkor döbbent
meg, amikor tegnap délután egy

A drogosok rózsaszín elefántokat kergettek

Kijózanító valóság
Folytatás az 1. oldalról

A rendőrök azonnal felkerestek néhány gyógyszertárat, majd hamar
ráakadtak a rendelőből ellopott
vényre, melyet H. Z. saját nevére
töltött ki. A hatóság előtt nem volt
ismeretlen a fiatalember. Korábban
lopás és kábítószerrel való visszaélés
miatt már volt büntetve. A házkutatás során a rendőrök nagy
mennyiségű ópiátszármazékot, két
darab éles lőszert találtak H.-nál.
A fiatalember S. Rudolf nevű ismerősétől vásárolta a kábítószert
és a vényeket. A belvárosi rendőrőrs
munkatársai meglátogatták S. Rudolfot is. Nála még több kábítószert és a fogyasztáshoz szükséges
egyéb kelléket találtak. Mint elmondták, a nyugtatókra azért volt
szükségük, hogy fokozzák a kábítószer bódító hatását.
A rendőrök a hét közepén házkutatást tartottak a fiatalok egy harmadik ismerősénél is, akinek a gyanúsítottak csak a becenevét ismer—(POUTIKAi' M f

Utazás
az űrben

ték. Mivel őt még mindig keresi a
hatóság, a becenevet a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árulták el.
A lakásban további három - már
igen jó hangulatban lévő - gyanúsítottat vettek őrizetbe a rendőrök.
A fiatalok éppen mákteát fogyasztottak, ezért nagyon beszédes és
közlékeny hangulatban voltak Egyikük éppen rózsaszín elefántokat
kergetett a szobában. - Ha tíz perccel hamarabb jönnek, még hat embert elkaphattak volna - mondta az
egyik fiatal a rendőröknek N. K., K.
A., és P. Cs. már hosszú ideje kábítószerélvezők, egyikük már tíz éve
a szer rabja. A helyszínen fecskendőt is találtak a nyomozók. A hármas egyeden női tagja, K. A. ugyanis rendszeresen fogyasztott heroint. A huszonéves fiatalok közül
ketten szabadlábon védekeznek,
hármukat pedig őrizetbe vették. Ellenük kábítószerrel való visszaélés
miatt indult eljárás a Szegedi
Rendőrkapitányságon.
ARANY T. JÁNOS

:

V I N C Z E L A S Z L O országgyűlési képviselő,
a megyei 4-es sz. választókerület Fidesz-MDF hivatalos képviselő-jelöltje,
akit a Kisgazda Polgári Egyesület és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség is támogat, értesíti a lakosságot, hogy kam-pányirodát működtet Csongrádon, a pártok és civil szervezetek házában (Justh Gy. u. 7.) és Kisteleken,
az MDF-irodában (Pelőfi u. 8.). Nyitva tartás: Csongrádon: hétfőtől péntekig
15 és 18, szombaton 9 és 12 óra között; Kisteleken: hétfőtől péntekig 9 és 11,
16 és 18 óra között. Ajánlószelvényeiket átadhatják a kainpányirodákban, továbbá Csongrádon, a Rózsa F. u. 22. szám alatt (az esti órákban), s a településeken gyűjtéssel megbízott személyeknek. Ajánlásaikért előre is
köszönetemet fejezem ki.
Vincze László képviselőjelölt
011975613

másik asszony, a dorozsmai Simonies Józsefné
kopogtatott
az irodájában, és előadta panaszát.
„Nem tudom, hány embert
fertőzhettem meg, állandóan gyötör emiatt a lelkiismeret" - mond-

Fotó: Miskolczi Róbert

ta könnyei között Simonicsné,
aki rendszeres véradókét 1994ben tudta meg, hogy fertőzött a
halálos vírussal. Az asszony '94
májusában még adott vért, augusztusban azonban, amikor újra önkéntes véradónak jelentkezett, kiderült, hogy hordozza szervezetében a hepatitis C vírusát.
Azt azonban nem tudja, hol
fertőződhetett meg a csak vérrel
és nemi úton terjedő vírussal, hiszen csupán szülésekor, 1970-ben
kapott vért, negyed századdal
azelőtt, hogy a fertőzést megállapították nála.
- Azóta lábtörés miatt egyszer
kórházba kerültem, rendkívül
megalázó volt, ahogy bántak velem. Elkülönítettek, és csak gumikesztyűben voltak hajlandók hozzám érni. Az egészségügyben is kiközösítettek - mesélte elkeseredetten az asszony, aki ugyancsak
kártérítési per indítását tervezi.
K.B.

Rablás Mindszenten
Kiraboltak egy élelmiszerboltot tegnap este Mindszenten. Zárás előtt
öt perccel fegyvernek látszó tárggyal a kassza tartalmának átadására
szólította föl a boltban tartózkodó pénztárost egy 25 év körüli, vékony
testalkatú, kreol bőrű férfi.
Az elkövető valószínűleg tudta, mikor érdemes próbálkoznia, mivel
akkor már csak ketten tartózkodtak az üzletben. A megrémült asszony
egy nejlonzacskóbán kilencvenezer forintot adott át a fegyveres
rablónak.
A fiatalember fekete, kötött sapkát viselt, arcát pedig egy sállal
gondosan takarta el. A tanúk kihallgatása lapzártánk után fejeződött
be.

Ujabb négy évet! Nem direktben
ját professzionálisan fölhasznát
terelnök a választóktól. Nyugot
a díszletposzter szereplői, idős i
ség: ők mosolyogtak. A miniszt
losan komoly maradt. Talán m
A választók meggyőzése célja
nyeinek fölsorolása mellett a n
továbbá a következő négy évre
Éppen azok a területek emelőd
évig folyamatosan támadott, úg
az oktatás - ezen belül is a cigá
zött pedig a kedvezménytörvéi
S amint a beszédről előre nyila
ték, nem esett szó kudarcról, i
Rakétahasonlat volt: a nehéz in
évben - megtörtént, s a követk
ladunk fölfelé. Csak erősödünk,
nul. Vehette a közérthető üzent
ról azt tartani, hogy az féhg ün
mon tartva, lehet, hogy nem is 1
mondta, hogy mi mind átléptün
táborába. Vagyis abban szintén
gusnak, hogy a két nagy párt m
ban, a kormány lett a harmadik
színezetű társaság megkétszerez
zindenciális személyiség a maga
zösségeket is elér, akiket a pártj
ják, amelyben rakétasebességgt
sárnap délelőttöt", fejezte be a.
És még ekkor sem

le az ösztökélés minden más rtióda, ezt kérte Orbán Viktor minisznak és magabiztosnak tűnt, mint
; fiatal hölgy. Az egyetlen különbrelnök az egész beszéd alatt halért a tét: menni vagy maradni! 7
ól a szónok az elmúlt év eredmény év eredményességéről is szólt,
zóló eredményeket is megígérte,
•k ki, amelyeket az ellenzék négy
ránt az egészségügy, az agráríum,
/gyereké -, a legújabb sikerek kö' és az uniós csatlakozás lépései,
kozó politológusok megjövendölsszról, bajról, egyetlen árva sem.
ítás - persze, hogy az elmúlt négy
ző négyben egyre gyorsabban hatazdagodunk, visszafordíthatatlaet, aki hajlamos a félig tele pohár. Nos, az ilyen ember nincs szá"ezik, hiszen a miniszterelnök azt
immár az optimista szemléletűek
gaza lett a jóstehetségű pohtolóUett, most először a demokráciátagy kampánytényező: „egy adott
önmagát"a választók előtt. A pre\yugodt, békés stílusával olyan könem. A következő négy év, tudhaladunk fölfelé, „megér egy va•ónoklatot Orbán Viktor,
tel.

Gyulay Endre cáfolja Botka szavait

Mit mondott
Medgyessynek?
Keddi számunkban jelent meg
Főpásztori tíz pont a szavazókhoz
című írásunk, melyben Gyulay
Endre főpásztori üzenetét kommentálta mások mellett Botka
László, az MSZP Csongrád megyei
elnöke is. Emlékeztetett Medgyessy
Péter találkozójára Gyulay Endrével, felidézte a főpásztor szavait. A
szeged-csanádi egyházmegye püspöke szerint helytelenül és megtévesztően. A főpásztor levélben
reagált a leírtakra:
A február 3-án egyházmegyém
minden templomában felolvasott
körlevelemben nagyon vigyáztam
arra, hogy az egyház tanítását mutassam be, és azt ajánljam, ne a
pártokat. Hom Gyula volt miniszterelnök úr külön figyelmeztetett
bennünket, a római katolikus egyház püspökeit és papjait, hogy kampány idején pártot ne ajánljunk.
Erre a felszólításra külön is figyeltem. Botka úr által az én számba
adott nyilatkozat helyett, a Délmagyarország október 16-i számából
idézem, hogy akkor mit mondtam:
„Gyulay Endre a közösen megtar-

tott sajtótájékoztatón elmondta,
ha Medgyessy Péter alakíthat kormányt, akkor is a közös munkálkodás jellemzi majd a kormányzat és az egyház kapcsolatát. A püspök arra is figyelmeztetett, hogy a
nagy tervek csődbe mehetnek a koalíciós egyeztetések során, hiszen
sok párt nem szimpatizál az egyház
társadalomban betöltött helyzetével."
Nem nyilatkoztattam ki tehát
olyat, „hogy nyugodt, ha a Medgyessy alakíthat kormányt, mert
érvényre juthatnak a katolikus egyház által fontosnak tartott értékek
a legfelsőbb politikában is."
Természetes, hogy ez az állításom nem hangzott el egyetlen egy
párttal kapcsolatban sem, hiszen mint a körlevélben is benne van a magyar állampolgároknak kell
lelkiismeretükre hallgatva eldönteni, hogy melyik politikai párt az,
amelyik nagyobb mértékben teljesíti az egyház tanítását, amelyről a
körlevél is szól.
GYULAY ENDRE
szeged-csanádi püspök

Magyarország holland szemmel
Mintegy kétszáz kistérséget képviseltek azok a vidékfejlesztési
szakemberek, alcik részt vettek a
kisteleki önkormányzat munkatársai által szervezett, ma véget
érő szalcmai fórumon, tudtuk meg
Sándor Attilától, a kisteleki térség
menedzserétől. A baksi Park Fogadóban megrendezett ötnapos
kurzus során a szakemberek a
holland földművelési tárca munJcatársainak vezetésével az EUnormáknak megfelelő mezőgazdasági és vidékfejlesztési projektek
tervezését sajátíthatták el.
- A holland kormány támogatásával sikerült megszerveznünk
ezt a szakmai fórumot, amelyen
elsajátíthattuk a vidékfejlesztési
projektkészítés követelményeit.
Az elmúlt öt nap alatt megszerzett
információkat hamarosan fel is
használjuk, hiszen márciusra,
amikor a szakértők újra visszatérnek, minden kistérségnek EUtámogatókhoz is benyújtható pá-

szakosodott. A holland szakemberek érdeklődve tanulmányozták a
szabad ég alatt tartott állatok körülményeit.
- Nagyon tanulságos, hogy
mennyire gazdaságos és értékes
megoldásokat alkalmaznak a magyar mezőgazdászok - nyilatkozta
lapunknak Frank van Holst, a holland mezőgazdasági minisztérium
tanácsadója. - Örülök neki, hogy a
mi vidékfejlesztési tapasztalatainkat
megoszthattuk a magyar kollégákkal, hiszen a sikeres projektek az EU
támogatási rendszerében kiemelkedően fontosak.
Frank van Holst, a holland földművelési tárca tanácsadója elégedetKérdésünkre, miszerint Magyarten n y i l a t k o z o t t a magyar mezőgazdaságról.
Fotó: Veréb Simon ország csatlakozhat-e jelenlegi
mezőgazdaságával az EU-hoz, poCseppentő Attilának az Ópuszta- zitívan nyilatkozott. Megnyugtatta
lyázati anyagot kell összeállítania - mondta Sándor Attila. A szer melletti ősgyepen tartott mé- a mezőgazdaságban dolgozókat: a
kisteleki térségi menedzser szerint nese és gulyája a térségben egye- magyar agrárszféra szerinte ugyana fórum egyik legfontosabb része- dülállónak mondható, ugyanis ki- is jobb helyzetben van, mint az álként megtekintettek egy ópuszta- zárólag ősi magyar haszonállatok, tala látott más, szintén csatlakoszeri és balástyai mintagazdasá- a szürkemarha és a türkmén lófaj- zásra váró országok gazdaságai.
ták extenzív, azaz rideg tartására
got.
ILLYÉS SZABOLCS

