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tisztább víz 
• H 
s — í r Csatlakozunk Európához. A falvaktól a városokig, 1472 településen kell meg-

oldanunk a szennyvíztisztítást és a csatornázást 2015-ig. Ehhez támogatást 
kapunk az Európai Uniótól. Csökkentjük az ivóvíz arzén- és nitráttartalmát. így tisz- ^ ^ ü g y í ^ * ^" 
tább lesz a víz otthonainkban és folyóinkban. Mert egy európai országban így természetes. Minisztérium 

Érdekek 
világrendje 
PANEK SÁNDOR 

Még találgatni is nehéz, hogyan fog leülepedni az iraki háború 
nyomán felkavarodott nemzetközi politika, és milyen hatással 
lesz mindez Magyarország újonnan révbe ért euro-atlanti integrá-
ciójára, A világpolitikai helyezkedés az iraki háború várható befe-
jezése előtt kezd hasonlítani egy országúti kerékpárverseny 
sprintbefutó mezőnyéhez: a résztvevők nemcsak a kétpólusú vi-
lágrend óta kialakított stratégiájukat, de még néhány hetes diplo-
máciai nyilatkozataikat is meghazudtolva igyekeznek pozíciót 
szerezni. A háború jogosságának kérdésén érezhetően túltette 
már magát a nagypolitika; nyilvánvalóvá vált, hogy nincs olyan 
ország vagy szervezet, amely az amerikai katonai erőfölényt bé-
kés módon ellensúlyozná. 

Azok az országok, Oroszország, Franciaország és Németország, 
amelyek erre kísérletet tettek, most saját csapdájukból keresnek 
elsősorban retorikai kiutat, hiszen, ha az iraki rendezésből is ki-
maradnak, az nemzetközi szerepük további gyengüléséhez vezet. 
Nincs rá jobb szó: az Egyesült Államok iraki akciója elszabadítot-
ta az érdekeket, rövid idő alatt elbizonytalanodtak az érdekek ki-
egyensúlyozására szolgáló nemzetközi szervezetek (ENSZ, Euró-
pai Unió, NATO), és további stratégiájukat kénytelenek az Irak 
utáni amerikai tervektől függővé tenni. A Bush-féle Amerikának 
a jelek szerint az új „világrendben" nem szövetségesekre, hanem 
erőfölényét felismerő kormányokra van szüksége. 

A felborult egyensúly közepette annak veszélye is feltűnt, hogy 
a nagypolitika hatással van a tömegek gondolkodására. Fontos 
humanista elvekről derült ki (ismét), hogy mennyire viszonylago-
sak a hatalom számára. Az Egyesült Államokban - a szabadság-
jogok fellegvárában - a háborút a szabadság és a vallásosság esz-
méivel megtámogató Bush népszerűsége 58%-rói 71%-ra nőtt 
március első felében, és egy március végi felmérés szerint az 
amerikai lakosság körében 71-75%-os a támogatottsága a hábo-
rúnak. Mindezzel egy időben az amerikai közvéleményben el-
uralkodott a hazafias gyűlölködés, nemcsak az irakiakkal, és álta-
lában a muzulmánokkal, de Európának a háborút ellenző orszá-
gaival, elsősorban a franciákkal szemben. Még egy lépés, és a köz-
vélekedést kihasználja a piac is, a média alájátszik a gyűlölködés-
nek, a francia termékeket ostobán bojkottálják, az európai fej-
lesztésektől elzárkóznak. A „szabadság letéteményese" egyre 
több közös jegyet mutat „a gonosz tengelyével". 

Az elszabadult érdekpolitizálás megtette a hatását Franciaor-
szágban is. A köztársasági egyenlőség szülőhelyén, ahonnan né-
hány éve büszkén oktatták ki az osztrák népet az idegengyűlölet 
európai szalonképtelenségéről, ma olyan Amerika-ellenes han-
gulat van, hogy a franciák negyede és a fiatalok egyharmada egye-
nesen Szaddám Húszéin győzelmét kívánja. Kiújult a britekkel 
szembeni ellenszenv is, amely addig jutott, hogy „Szaddám le-
győz titeket, és kiontja véreteket!" feliratot festettek egy első vi-
lágháborús brit emlékműre. 

Magyarország oldaláról nézve az amerikai világrend önmagá-
ban véve terméketlennek ígérkezik, hacsak azt nem számoljuk, 
hogy az Egyesűit Államok katonai ereje védelmet nyújt azokkal 
az ellenségekkel szemben, amelyeket ő maga keres. A békés élet 
szempontjából azonban Magyarország számára az uniós népsza-
vazás előtt egy héttel minden korábbinál fontosabbnak látszik a 
részvétel egy stabil, értékelvű unióban. Soha ennyire nem volt 
még világos a különbség békés és háborús érdek között. 

Hasnyálmirígysziget-beültetést terveznek Szegeden 

Gyógyítható lesz a cukorbaj 

Gyanakodott a fogyasztó: megnyomta ceruzáját a Dégáz márciusban 

Becsléssel számláznak 
a szolgáltató cégek 
A márciusban érkezett, kalku-
láción alapuló gázszámlák egy 
része jóval magasabb fogyasz-
tást jelzett, mint amit a mé-
rőórák mutattak. 

Csongrád megye Dégáz-ügyfél-
szolgálatain információink sze-
rint sokan reklamáltak azt köve-
tően, hogy kézhez kapták leg-
utóbbi, február végi, március ele-
ji fogyasztásukat csak alig tükrö-
ző gázszámlájukat. Ez azt jelen-
tette, hogy a kalkulált fogyasztás 
alapján jóval magasabb összeg 
kifizetését kérte a gázszolgáltató, 
mint ahány köbméter valójában 
elégett a háztartások gázkészülé-
keiben. Sokakban felmerült, hiá-
ba kerül egyenesbe az ügyfél a 
következő gázóraleolvasáskor, ha 
addig a társaság használja az ő 
előre befizetett pénzét. 

Megkérdeztük Balla Eleonórát, 
a Dégáz Rt. kommunikációs ve-
zetőjét, mennyire becsülte túl a 
szolgáltató ügyfelei földgázfo-
gyasztását. A vezető elmondta, a 
Dégáz számlázási rendszerében 
az elszámolási időszak 3 hónap, 
ami azt jelenti, hogy az elszámo-
lás a ténylegesen leolvasott fo-
gyasztás alapján csak háromha-
vonta esedékes. A köztes időszak-
ban kibocsátott számlákat a ko-
rábbi évek átlagfogyasztásának 
megfelelően alakították ki. Mivel 
idén jelentős volt a különbség a 
rendkívül hideg februári és a meg-

szokottnál enyhébb márciusi na-
pok átlaghőmérsékletében, elő-
fordulhatott, hogy a feltüntetett 
gázmennyiség nem minden ügy-
fél esetében egyezett meg az idei 
év tényleges fogyasztásával - vála-
szolta diplomatikusan Balla Eleo-
nóra. Az óraállás a tényleges ér-
téktől eltérhetett, alulszámlázást 
vagy túlszámlázást okozva. 

Az ügyfelek számára azonban 
van orvosság: a számla kézhezvé-
telét követően kérhetik annak 
módosítását a tényleges fogyasz-
tásuk alapján. Ezt a bejelentést 
személyesen, telefonon, levélben 
vagy e-mailben is megtehetik. A 
lakossági folyószámláról fizető 
ügyfelek pedig a számla kézhezvé-
tele és a fizetési határidő közötti 
időszakban - a gázszámla össze-
gének levonása előtt - rendelkez-
hetnek a pénzintézetnél arról, 
hogy az ne fizesse ki automatiku-
san a beérkező számlát. (Az 
OTP-nél például egyforintos limi-
tet kérhet a számlatulajdonos, va-
gyis a bank csak 1 forintot fizet ki 
a számla összegéből. Ezt a megbí-
zást aztán az új elszámolás meg-
érkezésekor módosítani lehet.) 

Arra a kérdésre, a Dégáznál há-
nyan reklamáltak legutolsó 
számlájukkal kapcsolatban, a 
kommunikációs vezető leszögez-
te: az ügyfélszolgálati irodákban 
a téli hónapok végén, a fűtési 
idény lezárása előtt természet-
szerűen magasabb az ügyfélfor-

galom, amelynek jelentős része 
„elsősorban a ténylegesen elfo-
gyasztott gázmennyiség kifizeté-
sével van összefüggésben". 

Hasonlóképpen kalkulált 
számlákat bocsát ki az áramszol-
gáltató részvénytársaság, ezért kí-
váncsiak voltunk a szomszédvár-
nál alkalmazott módszerekre is. 
Kecse NagySándor, a Démász Rt. 
kommunikációs vezetője el-
mondta, az áramszolgáltató há-
romhavonta leolvasás alapján el-
számoló számlát készít ügyfelei-
nek, a közbeeső két hónapban pe-
dig részszámlát állít ki. A meny-
nyiséget a korábbi számlázási 
rendszerből nyert „fogyasztási 
történet" alapján számítják ki. A 
Démász programja figyelembe 
veszi az ügyfél vételezési szokása-
it, követve a téh-nyári hónapok 
eltérő mennyiségű fogyasztását. 

Lehetőség van arra is, hogy az 
ügyfél kérésére a kibocsátandó 
részszámlát módosítsák, ha vál-
toznak a feltételek, például új ké-
szülékeket vásárol a lakásába. 
Ha úgy érzi, mégis rosszul kalku-
lál a Démász, hívhatja a D vona-
lat. Telefonálni akkor érdemes 
Kecse Nagy Sándor szerint, ami-
kor két egymást követő számla 
összege jelentősen eltér a valós 
fogyasztástól. A részszámlákban 
alkalmazható állandó fogyasztá-
si érték beállítását is „megren-
delheti" az ügyfél. 

E K . 

Farkas Gyula sebészprofesszor 
irányításával Közép-Kelet-Euró-
pa első olyan laboratóriuma ké-
szült el a Szegedi Tudomány-
egyetem Orvosi Mikrobiológiai 
Intézetében, amelyben hamaro-
san hasnyármirigysziget-sejtek 
izolálását végezhetik. Ezzel az új 
módszerrel lehetővé válik a cu-
korbetegség gyógyítása. A labor-
ról, amit április 17-én adnak át, 
Farkas Gyulát kérdeztük. 

- Professzor úr, milyen szerepe 
van a laboratóriumnak a has-
nyálmirigysziget-átültetésben? 

- Az elhalt donortól nyert has-
nyálmirigyet a laboratóriumban 
egy speciális tégelybe helyezzük, 
s egy automata sejtizoláló segít-
ségével százszázalékos tisztasá-
gú szigetsejteket nyerünk. Eze-
ket a beteg köldökvénájába veze-
tett katéteren keresztül, vagy ult-
rahangvezérelt tűvel juttatjuk a 
májba. A beteg 2-4 nap után el-
hagyhatja a klinikát. 

- A módszer, amit hazánkban 
ön alkalmaz először, a cukorbe-
tegségben szenvedők gyógyítá-
sában jelent áttörést. Hogyan 
segít az idegen hasnyálmirigy-
sejt a betegen ? 

- A cukorbetegséget az okozza, 
hogy elpusztulnak az inzulint 
termelő hasnyálmirigy-szigetek. 
Ennek orvoslására egyetlen lehe-
tőség kínálkozik: életképes szige-
teket hozzunk létre a beteg szer-
vezetében idegen hasnyálmirigy-
ből nyert sejtekkel. 

- A pécsi sebészeti klinikán 
végeznek teljes hasnyálmi-
rigy-beültetést. Milyen esetek-
ben van erre szükség, s melyek-

Farkas Gyula professzor szerint szeptemberben sor kerülhet az el-
ső hasnyálmirigysziget-beültetésre. Fotó: Karnok Csaba 

ben a hasnyálmirigysejtek beül-
tetésére ? 

- A cukorbetegség egy idő után 
veseelégtelenséget okoz, ilyenkor 
kerül sor a veseátültetésre, s az-
zal együtt a teljes hasnyálmi-
rigy-beültetésre. Amikor még a 
diabétesz másodlagos következ-
ményei nem alakultak ki, s az in-
zulintermelés idegen hasnyálmi-
rigysejtekkel biztosítható, akkor 
alkalmazhatjuk a szigetcso-
port-beültetést. 

- A cukorbetegek közül kik 
tartoznak ebbe csoportba 1 

A veleszületett diabéteszben 
szenvedők, akiknél a korszerű 
kezelés ellenére sem állítható be 

inzulinszint. Ez ugyanis azzal 
jár, hogy a beteg hetente többször 
is kómába esik. Az eszméletvesz-
tések gyakori ismétlődése pedig 
szellemi leépüléshez vezet. Ese-
tükben az inzulintermelés ser-
kentése életmentő. A cukorbete-
gek másik csoportját alkotják 
azok, akiknél a cukorszint gon-
dos beállítása ellenére a másod-
lagos tünetek - mint például a lá-
tás romlása, a veseműködés za-
vara - visszafordíthatatlanul és 
gyorsan haladnak előre. Ezeken a 
betegeken is a hasnyálmirigyszi-
get-beültetés segít. 

- Hány transzplantációra ke-
rülhet sor évente 1 

- A beültetések számát beha-
tárolja, hogy csak a 25-55 éves 
elhaltak hasnyálmirigye alkal-
mas erre. Tovább szűkíti a dono-
rok körét, hogy csak az alkohol-
tól megkímélt ép hasnyálmirigy 
jöhet számításba. Nagy szerepe 
van az időnek is, mert a szervki-
vételtől számított 8 órán belül 
lehetőleg be kell ültetni a beteg-
be a hasnyálmirigyszigetet. A 
sejtizolálás 5-6 órát vesz igény-
be. Mindezek számításba véte-
lével évente körülbelül 15 beül-
tetést tervezek. Egy beavatkozás 
2 millió forintba kerül, ennek 
költségét az egészségbiztosító 
fedezi. 

- A szervbeültetésnél a kilö-
kődés veszélye mindig fennáll. 
A szigetek beültetésével kap-
csolatban mi az eddigi tapasz-
talat? 

- Ezt a módszert először 
1999-ben alkalmazta . Kanadá-
ban Shappiro professzor, aki ab-
ban az évben hét betegnek ülte-
tett be hasnyálmirigyszigetet. A 
professzor az idén márciusban 
megrendezett transzplantációs 
világkongresszuson, ahol én is 
jelen voltam, bejelentette: mind 
a hét esetben eredményes volt a 
beavatkozás, külső inzulinbevi-
telre nincs szükségük. A világ tíz 
hasnyálmirigysziget-beültetésre 
létrehozott centrumában 2000 
óta eddig 90 sikeres beültetés 
történt. Közép-Kelet-Európában 
Szegeden lesz az első központ, 
ahol reményeink szerint a sejt-
izoláló laboratórium próbaüze-
melése után, szeptemberben ke-
rül sor az első beültetésre. 

KALOCSAI KATALIN 

Viharkárok 
Csongrád megyében nem okozott 
jelentős kárt a viharos szél tegnap, 
Vas és Bács-Kiskun megyében 
azonban fák dőltek ki, cserepek 
zuhantak parkoló autóra. Szom-
bathelyen a széllökések sebessége 
időnként elérte az óránkénti 100 
kilométert. Bács-Kiskunban az 
5l-es főúton egy hatalmas fa dőlt 
az úttestre, és több helyen, például 
Kalocsán, hirdetőtáblákat szakí-
tott le az oszlopokról a szél. 

Új távvezetéket építenek 

Az építők a napokban Hódmezővásárhely határában állították föl az új oszlopokat. Fotó: Tésik Attila 

Csaknem száz kilométernyi új távvezeték épül 
Csongrád és Békés megyében a Magyar Villamos 
Művek megrendelésére. Az OVIT Rt. munkatársai 
a sándorfalvi áramszolgáltató alállomást összekö-
tik a Békéscsaba melletti alállomással - tudtuk 
meg Marázi Sándor építésvezetőtől. A szakember 
elmondta, a beruházást a megnövekedett és várha-

tóan tovább növekvő igények tették szükségessé, az 
új üzemek, ipari parkok több áramot használná-
nak. A beruházás révén biztosabbá válik a régió 
áramellátása. Az építés a tervek szerint szeptember 
elsejéig befejeződik, s a próbaüzem után októbertől 
működik a vezeték. 

B.A. 


