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Előcsatlakozási 

Harmincnégy éves férfi szervét kapta Szegeden a tizenkét évvel idősebb tanár 

Vonattal érkezett a vese 
Folytatás az 1. oldalról 

Már jó ideje megy a Spektrumon egy pár perces sorozat, amiben 
az ember jótét tevékenysége által kipusztult állatokat mutatnak be. 
Pontosabban kipusztított állatokat, amelyek a civilizált vadászat 
és civilizált vagyonszerzés skalpjai. 

Ha nem ritkásan, hanem tendenciózusan nézi az ember ezeket 
a filmeket, a mennyiségátcsaphat minőségbe, s olyan ordenáré kép 
alakulhat ki fajtársainkról és pajtásainkról, ami azért jócskán túl-
tesz a napi tapasztalat szintjén, bár, ordenáréságban az sem min-
dig megvetendő. 

Az ember abnormális és pusztító tevékenységei láttán, ha más-
sal nem is, sokszor a génkutatás újabb és újabb magyarázatával eny-
hítek a vad emberképen, amely génkutatásokról szintúgy beszá-
mol a Spektrum. Ilyenkor azt kell gondolnom, hogy szegény bar-
bár pofa nem lát túl a génállományán. És csak sajnálni tudom. Az-
tán pár percre rá már ezt a sajnálatot is sajnálom, mert hát a va-
dászösztön nem adhat mindenre magyarázatot, bár itt nem kever-
nénk össze az ösztönvilágot és a géninformációkat. A minőségi át-
csapóis akkor lesz teljes, ha az ember természetpusztító ingeren-
ciáját ez idei távlatokba vetítjük, mielőtt azt gondolnák, hogy ja, 
igen, a vadászattal történő kipusztulások már a múlt forgatóköny-
vei. Ez egyáltalán nem igaz. 

Amikor az ember rájött, hogy legalább egy mérettel nagyobb 
földgolyó kéne néki, elkezdte védelme alá vonni a természetet, és 
ma már ott tart, hogy legalább egyensúlyt próbál teremteni a vé-
delem és a pusztítás között. De nagyon nem megy neki. A törvé-
nyi védelem egyelőre kevés. A föld lakóinak száma elképesztően 
növekszik; a ritkán használt fogalom, az ökoláb, ma már azt mu-
tatja, hogy a föld eltartóképessége túl van a maximumon, tehát a 
szegénység, az éhínség és a nyomor szükségszerű, még ha elosz-
lása nem egyenletesen, hanem egyes területeken koncentráltan je-
lenik is meg. És ez a legújabb tendencia a természetvédelem kez-
dete óta, ami számomra azt jelzi, hogy a természettel való együtt-
élés már csak azon a fokon fog önmaga realitásában megjelenni, 
ha az ember pusztításszenvedélye odáig megy, hogy a külvilág el-
élettelenítése okán nagy tömegekben, vagyoni megkülönböztetés 
nélkül önmagát kezdi pusztítani. Ez a folyamat természetesen 
már tart, csak nem elég látványosan, még nem elég megrázóan. 

A férfi egy órán belül indulhat, 
közben az idegen vesét is útnak in-
dítják Budapestről. 

A civil ember misztikusnak kép-
zeb el a történéseket, hiszen itt és 
most „nagy dolgok" vannak ké-
szülőben. A valóság azonban pró-
zaibb. Meglepődöm, amikor Sze-
nohradszky főorvos elmondja: a 
vese vonaton érkezik egy közönsé-
ges hűtőtáskában, és az állomás-
ról mentő szállítja a sebészeti kli-
nikára. 

Addig azonban van néhány óra, 
az orvosok elvégzik egyéb napi dol-
gaikat, majd aztán készülnek a 
transzplantációs műtétre, amit dél-
után kettő és három között ter-
veznek. A vesebeültetéssel nem 
kell annyira „sietni", mint más 
szervek esetén, ugyanis a vese 36 
óráig tartható beültetésre alkal-
mas állapotban. 

- Január óta könnyebb a helyze-
tünk, mint korábban volt - magya-
rázta Szenohradszky főorvos, mert 
addig a koordinátori munkát, a 
szervezés minden apró részletét is 
nekünk kellett elvégeznünk. A ta-
valy októberben létrehozott, de a 
gyakorlatban idén januártól mű-
ködő Hungarotranszplant szerve-
zi az országban a szervátültetése-
ket. A hazai transzplantációs cent-
rumok - a szegedi, a pécsi, a deb-
receni, a budapesti - most már al-
kalmaznak koordinátorokat, akik 
egészségügyi főiskolát végeztek, s 
akiknek feladata a szervátültetések 
megszervezése. A kórházakban pe-
dig úgynevezett donorfigyelőket 
foglalkoztatnak, akiknek az a dol-
guk, hogy azonnal jelentsék a köz-
pontnak, ha szervátültetésre al-

Hajdú Benedek nyugodtan várta a műtétet. Fotó: Miskolczi Róbert 

kalmas donor halt meg intézmé-
nyükben. 

A főorvos szerint e jól szerve-
zett formában sokkal több vese-
átültetésre kerülhet sor ezután, 
mint eddig. A transzplantációs 
csoport orvos tagjai idejének felsza-
badítása a szervezés alól azért is 
fontos, mert nemcsak beültetnek, 
hanem ők végzik a szervkivételt is, 
ha átültetésre alkalmas donort je-
lent valamelyik kórház a régióban. 

A vese 13 órakor, a vesére váró 
kunszentmiklósi zenetanár, Haj-
dú Benedek délután 2 órakor ér-
kezett meg a sebészeti klinikára. 
A férfi nyugodtan várta a műtétet. 
Mint mondta, a behívó üzenet a 
kecskeméti kórházban érte utol, 
ott volt éppen művesekezelésen, 
amire fél éve van szüksége. 

Az operációt délután fél négykor 
kezdték és fél hétkor fejezték be 
a szegedi transzplantációs cent-

rum sebészei. Az országban több 
mint ezer beteg vár veseátültetés-
re, a dél-magyarországi régió há-
rom megyéjében 170-180-an. A 
kunszentmiklósi tanár lekerült a 
vesére várakozók listájáról. A 34 
éves donor másik veséjét és has-
nyálmirigyeit a pécsi klinikán ül-
tették be betegekbe, a szívét és 
máját Budapesten kapta meg va-
laki. 

KALOCSA] KATALIN 

A pusztítás 
iskolája 
P O D M A N I C Z K Y SZILÁRD 

Szakértővel vitázott a vádlott 

Orvosper: elnapolva 

Dr. Mojzes László (képünkön balra) úgy vélte: még élt a csecsemő, ami-
kor t e s t ében f e l e j t e t t ék a t ű t . Fotó: Schmidt Andrea 

Igazságügyi orvos szakértő meghallgatásával telt el tegnap annak az 
orvospernek másodfokú tárgyalása, amelyen a Csongrád Megyei Bí-
róság tanácsa arra kereste a választ: ki a felelős azért, hogy 1998-ban 
egy csecsemő holttestében tűt találhattak a boncoló orvosok. Mint ar-
ról tegnapi lapszámunkban már beszámoltunk: közel négy éve már, 
hogy egy pár hetes kisgyereket szívrendellenesség miatt műtötték 
Szegeden. A csecsemő nem sokkal a műtét után meghalt. A bonco-
lás során pedig kiderült: a gyermek szívének bal pitvar hátsó részé-
ben egy centi hosszúságú tűt, s azon egy 3 centiméteres fonalat fe-
deztek fel. A megismételt első fokú eljárás során a bíróság arra 
a megállapításra jutott, nem a testben felejtett tű miatt következett 
be a csecsemő halála. Ám a vádlott, dr. Sz. János Mihály a műtétet 
nem a tőle elvárható körültekintéssel végezte, ezért foglalkozás köré-
ben elkövetett veszélyeztetés miatt 500 ezer forint pénzbírságra ítél-
ték a doktort. A SZOTE volt orvosa, aki napjainkban már az ajkai kór-
házban dolgozik, vétkességét mindvégig tagadta, s fellebbezést nyúj-
tott be. 

A tegnapi tárgyaláson arra ugyan nem született válasz, ki felejtet-
te a tűt az elhunytban, viszont parázs vita részese lehetett az a nem 
csekély számú érdeklődő," aki helyet foglalt a padsorokban. Dr. Moj-
zes László igazságügyi orvos szakértő előadta: megítélése szerint el-
képzelhetetlen, hogy a tűt később helyezték el a már elhalálozott gye-
rek testében. A tű csakis akkor maradhatott a csecsemőben - fogal-
mazott dr. Mojzes - , amikor az még élt. Ezt a vélekedését támasztja 
alá a tény: a boncolás során véres nyomokat fedeztek fel az elhunyt 
tüdejének szélén és a varratnál is. A vádlott kétségbe vonta a szakértő 
szavahihetőségét, majd azt kérte: a szakértőt elfogultsága miatt zár-
ják ki a további tárgyalásból. A bíróság végül úgy döntött, figyelem-
be veszi az ügyész és a védő tárgyalás elnapolását kezdeményező ké-
rését, ám a szakértőt nem zárja ki a perből, mert elfogultság nem 
állapítható meg. A per március 19-én folytatódik. 

B. Z. 
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A Fidesz a jovorol 
Farkas Sándor, a Fidesz-MPP megyei elnöke tegnap Szegeden ismertette 
a Fidesz-MDF-MKDSZ választási szövetség programját. A politikus 
kijelentette, a 48 pontból álló program biztosíték a kormány eddigi 
tevékenységének folytatására. A 2006-ig kitűzött legfontosabb célok között 
említette a polgári jólét megteremtését, az átlagbér megkétszerezését, 
az adó és járulékterhek jelentős csökkentését. A konkrét intézkedések 
között Farkas megemh'tette az okmányirodákban a várakozási idő 30-
ról 10 percre csökkentését. A megyei elnök elmondta: a tervezett három 
szegedi híd építésének támogatása nem szerepel a programban, de 
folynak a tárgyalások, és később ez is része lehet a terveknek. 

K.B. 

Esküvői miniexpó 
Első alkalommal rendezi meg es-
küvői kiállítását és vásárát a 
csongrádi művelődési központ. A 
rendezvényt szombat délelőtt 10 
órakor Balogh Lászlóné csongrá-
di anyakönyvvezető nyitja meg. A 
programok sorában szombat dél-
után 2 órától, illetve vasárnap dél-
után fél 2-től a Kókai Divatáru, az 
Éva Esküvői Ruhakölcsönzö, a 
Daisy Esküvői Ruhaszalon, az Ele-
gancia Divatáru Üzlet, a Madon-

na Menyasszonyi Ruhakölcsönző, 
valamint a Fanny Szalon divatbe-
mutatóját láthatják az érdeklődők. 
A szombaton és vasárnap 10 és 18 
óra között nyitva tartó kiállítás 
és vásár látogatóit folyamatos 
kozmetikai bemutatóval és ter-
mékvásárlási lehetőségekkel vár-
ják. 

A helyi Jókai étterem vasárnap 
délután fél 3-tól ünnepi menükí-
nálatából kóstolót tart. 

segélyprogramokról 
Programcentrumok információs ta-
lálkozóját rendezték tegnap Szege-
den a Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tanács (DARFT) szervezésé-
ben. A megyeházán tartott összejö-
vetelt Frank /ózsef, a Csongrád me-
gyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. 
Hangsúlyozta, hogy a három megye 
- Csongrád, Bács-Kiskun és Békés 
- a további fejlesztési elképzelések 
megvalósítása érdekében konkrét 
megvalósíthatósági programokat 
vár e centrumoktól, továbbá azt is, 
hogy ne legyen átfedés tevékenysé-
gükben. 

Domokos László, a DARFT soros 
elnöke szerint az Európai Unió, 
amelytől voltaképpen az előcsatla-
kozási támogatást várjuk, olyan pá-
lyázatokra ad pénzt, amelyek meg-
alapozottak, a pályázók megfelelő 
önrésszel rendelkeznek és egy-egy 
régió fejlesztését szolgálják. 

Heil Péter, a Miniszterelnöki Hi-
vatal Segélykoordinációs Titkársá-
gának főosztályvezetője előadásá-
ban arról szólt, hogy az előcsatlako-
zási segélyprogramok - a Phare, az 
Ispa és a Sapard - a már emh'tett 
szempontok alapján folyósítanak 

számunkra - így e régió számára is 
- fejlesztési támogatást. Nem sza-
bad azonban ölbe tett kézzel várni 
egy-egy pályázat megjelenésére, ha-
nem előkészített fejlesztési progra-
mokkal kell várni ezeket. így sok-
kal nagyobb az esély a sikeres sze-
replésre, mint akkor; ha nem készít-
jük elő a fejlesztési terveket. Egyéb-
bánt hazánk a csatlakozásig mint-
egy 250 milliárd eurós összegre szá-
míthat az emh'tett három program 
által. A nap folyamán a régión be-
lüli együttműködési programról 
Gyuracsek Tamás, a Dél-alföldi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség igaz-
gatója tartott előadást, majd a prog-
ramcentrumok mutatkoztak be. 
így például a Bács-Kiskun megyében 
működő gazdaságfejlesztési, intel-
bgens régió és környezetvédelmi 
programcentrum, a Békés megyé-
ben létrehozott közlekedési, turisz-
tikai, valamint foglalkoztatási és 
szakképzési programcentrum, to-
vábbá a Csongrád megyében tevé-
kenykedő agrár, K+F és logisztikai 
programcentrum ismertette mun-
káját a nagyszámú résztvevő előtt. 

K.F. 

Mit tud a titkokról Simicskó? 
- Mindig vigyázni kell arra, hogy az ember ne 
mondjon el titkokat - mondta Simicskó István, 
a polgári titkosszolgálatokat felügyelő pohtikai 
államtitkár lapunk azon kérdésére, miszerint 
nem tart-e attól, hogy kibeszéli a titkokat. 
Hozzátette: sokszor már nehezen tudja kö-
vetni, vajon az újságban vagy valamilyen szi-
gorúan titkos anyagban olvasott-e bizonyos 
információkat. 

Simicskó szerint az újságbók nem ritkán sok-
kal több titokról adnak tájékoztatást neki, mint 
például a nemzetbiztonsági szolgálat. Ez abból 
adódik, hogy hasonlít egymáshoz a két szakma, 
mert mindkettőnek a feladata az információk 
megszerzése. 

A kedd délutáni szentesi tájékoztatón - Far-
kas Sándor országgyűlési képviselő vendégeként 
- lapunk érdeklődésére elmondta: nem tartja nor-
máhs dolognak, hogy országgyűlési képviselője-
lölteket vernek meg fényes nappal az utcán. De 
nemcsak az aspiránsokat nem lenne szabad 

bántalmazni, hanem senkit sem. A képviselője-
lölt megverését az eldurvult választási kam-
pánnyal hozta összefüggésbe Simicskó, hozzá-
téve: a Fidesz rövidebb kampányidőszakot akart 
annak érdekében, hogy ne terheljék sokáig a 
választópolgárokat. Az embereknek a lejárató 
kampánytól függetlenül, józanul kell mérlegel-
niük, ki mit teljesített az elmúlt négy évben. Jó 
lenne - folytatta a gondolatsort - ha minden párt 
a saját programjával foglalkozna, ne pedig tett-
legességgel és a fizikai erőfölényével akarjon 
győzedelmeskedni. Lapunk érdeklődésére, mi-
szerint van-e alapja a hbesztelésnek, hogy tele-
fon-beszélgetéseket hallgatnak le, azt állította: a 
nemzetközileg bevett gyakorlat alapján a telefo-
nok lehallgatása lehet titkosszolgálati módszer, 
amennyiben az ország gazdaságát és a nemzet 
biztonságát védik ezzel. Magyarországon azon-
ban szigorú törvényi keretek között vehetik csak 
igénybe ezt az eszközt. Konkrét felvetésünkre, 
mely szerint valaki azért nem jelöltette magát 

országgyűlési képviselőnek, mert attól fél, hogy 
az APEH vagy más hatóság vizsgálatot indít az 
általa vezetett cégnél, azt mondta az államtitkár: 
bárki jelöltetheti magát, ha összegyűjti a szük-
séges kopogtatócédulát, de ő nem hiszi, hogy az 
aspbánsoknál vizsgálódnának. 

Simicskó István kitért arra: mit tett a kor-
mány a polgárok biztonsága, tágabb értelem-
ben a létbiztonsága érdekében. A nemzetbiz-
tonsági szolgálatoknál például jelentős össze-
get fordítottak a technika fejlesztésére. Mint 
mondta, a nemzetbiztonsági munkának külö-
nösen az Amerika elleni terrortámadás óta ér-
tékelődött fel a szerepe. Ehsmerését fejezte ki az 
államtitkár a szentesi műszaki dandárnak a dél-
szláv válság idején és az azt követő időkben ta-
núsított teljesítményéért. Nemcsak Szentes hír-
nevét öregbítették az ott dolgozó katonák, ha-
nem mindenki büszke lehet rájuk Magyarorszá-
gon - mondta Simicskó. 

BALÁZSI IRÉN 


