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TÉMÁINKBÓL 

JÖVŐ EV ELEJEN 
TOVÁBBÉPÜLHET AZ M5-ÖS 
A gazdasági minisztérium arra 
számít, sikerül megállapodni az 
AKA Rt.-vei arról, hogy már jövő 
év elejétől csökkenjen a használa-
ti díj az M5-ös autópályán. A tár-
ca tervei szerint 2004 elején végre 
megkezdődhet a továbbépítés 
Kiskunfélegyháza és Szeged kö-
zött. A tervek szerint az autópá-
lya 2005 végére érné el Szegedet. 

3. oldal 

KONZERVATÍV POLITIKUSOK 
A CSATLAKOZÁSRÓL 
Harrach Péter, Pokorni Zoltán és 
Rogán Antal tartott fórumot teg-
nap Szegeden. Az országjáró ke-
rekasztal-beszélgetések sorozat 
hatvanhetedik állomásán a jobb-
oldali politikusoktól arra várt vá-
laszt a hallgatóság, szerintük mi-
lyen a magyar közélet és a gazda-
ság állapota az európai uniós 
csatlakozás előtt. 

5. oldal 

ROMLOTTAK A MEGYE 
GAZDASÁGI MUTATÓI 
A bruttó hazai termék (GDP| 
alapján számított gazdasági fej-
lettséget tekintve Csongrád me-
gye az ötödikről a nyolcadik 
helyre csúszott vissza az orszá-
gos rangsorban. A mutatók sze-
rint megyénk fokozatosan lema-
rad a fejlődésben. Legfőbb ok a 
kedvezőtlen gazdasági szerkezet 
és a termelöberuházások hiánya. 
Mindezt a statisztikai hivatal 
friss elemzése támasztja alá. 

A pénz beszél 

NYITÁSI AKCIÓK 
Új AUTÓHIFI 
és tuning üzlet 
nyílik április 30-án, 9 órakor! 
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Az Alkotmánybíróság erősebbnek ítélte az emberi élethez való jogot az önrendelkezésnél 

Ölni méltányosságból sem szabad 
A gyógyíthatatlan betegek orvosi ellátásának visszauta-
sítása a hatályos jogi szabályozás szerint nem alkot-
mányellenes - hozta nyilvánosságra tegnap határozatát 
az Alkotmánybíróság (AB). Az orvos azonban nem segít-
heti halálba „méltányossági öléssel" a beteget. Az álta-
lunk megkérdezett orvosok, egyházi személyek és köz-
életi szereplők véleménye megoszlik a döntésről. 

Hazánkban az egészségügyről szóló, 1997-ben elfogadott 
törvény már évek óta jogot biztosít a gyógyíthatatlan be-
tegeknek ahhoz, hogy bizonyos feltételek mellett vissza-
utasíthassák az életben tartásukhoz szükséges orvosi be-

avatkozásokat. Egy tragikus eset kapcsán az Alkotmány-
bírósághoz (AB) beadvánnyal forduló két jogász szerint 
azonban az egészségügyi törvény alkotmányellenes, mert 
korlátozza a betegek önrendelkezési jogát azáltal, hogy 
nem teszi lehetővé számukra életük befejezését orvosi se-
gítséggel, azaz az aktív eutanáziát. Álláspontjuk szerint 
az alkotmányban biztosított emberi méltósághoz való 
jogba beletartozik az is, hogy a beteg orvosi segítséget ve-
gyen igénybe élete méltó befejezéséhez. A tíz évvel ezelőtt 
beadott indítványt az Alkotmánybíróság hétfőn kihirde-
tett határozatában elutasította. A taláros testület döntése 
arról tanúskodik, hogy az Alkotmánybíróság minden vo-

natkozásban erősebbnek ítéli az emberi élethez való jogot 
az önrendelkezési jognál. 

A Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikájá-
nak docense, Kábán Zsuzsanna lapunknak úgy nyilatko-
zott: nem híve az eutanáziának, mert sem szakmai, sem 
etikai, sem pedig a betegtájékoztatás szintjén nem érett 
ehhez a helyzet. Az aktív eutanázia legalizálása belátha-
tatlan veszélyekkel járna. Meggyőződése szerint az aktív 
eutanázia végrehajtására az orvosok többsége soha nem 
vállalkozna, ez ugyanis idegen az orvoslástól. 

Folytatás a 3. oldalon 

Munka után néz a tüdőműtéten átesett zákányszéki férfi 

Pacalt is ehet már Tamás 
Egyre jobban érzi magát a tavaly 
tüdőműtéten átesett Csányi Ta-
más. A zákányszéki férfinek na-
ponta még egy marék gyógyszert 
kell beszednie, de a szobai be-
zártság és a szigorú diéta már a 
múlté. Munkára készül, a szer-
kesztőségünktől kapott számí-
tógépen gyakorol. 

A családja körében, jó hangulat-
ban ünnepelte 33. születésnapját 
Csányi Tamás a hét végén. A zá-
kányszéki férfi tüdejét tavaly 
Bécsben meg kellett operálni, 
mivel egy gyermekkori betegség 
szövődményeként már alig ka-
pott levegőt. Majd egy évig csak 
oxigénpalack segítségével tudott 
lélegezni. 

- A körülményekhez képest jól 
érzem magam. Az a legjobb, hogy 
végre a családommal lehetek -
mondta Csányi Tamás. Már 
gyógytornász sem jár hozzá, mi-
vel önállóan végzi a gyakorlato-
kat. Naponta kétszer is kerékpá-
rozik. Eddig ezt csak a szobai ma-
sinán tehette meg, de most, 
ahogy javul az idő, már a szabad-
ban is kerékpározhat. Május kö-
zepétől pedig hetente néhány al-
kalommal úszni jár majd a móra-
halmi fürdőbe. A terheléssel még 
vigyáznia kell, mert egyelőre nem 
erőltetheti meg magát. Külön 
öröm számára, hogy végre vissza-
költözhetett emeleti szobájába. -
Eddig kénytelen voltam a föld-
szinten berendezkedni, mivel 
nem lépcsőzhettem - mondja. 

Folytatás a 4. oldalon 
Csányi Tamás két gyermekével és lánya barátnőjével elment a hét-
végi fesztiválra. Fotó: Karnok Csaba 

A pilóta látta a veszélyt, megpróbált elmenekülni 

Fráter György: 
Nem hibáztam 
A szombati, kct halálos áldo-
zatot követelő légi tragédiát túl-
élő Fráter György, a sérülten 
landoló repülőgép vezetője azt 
állítja, vétlen. 

- Amellett, hogy végtelenül saj-
nálom pilótatársaim halálát, 
nyugodt vagyok. A gépem 
GPS-e, azaz műholdas helymeg-
határozója igazolja majd, hogy 
nem hibáztam szombaton -
mondta lapunknak Fráter 
György. A 62 éves, tapasztalt, D 
vizsgás vitorlázó-pilóta szomba-
ton délután 7 0 0 méter magas-
ban spirálozott egy felszálló lég-
áramlatban, valószínűleg az ál-
tala repült termikbe kívánt be-
csatlakozni a később lezuhant 
gép. A manővert a szerencsétle-

nül járt repülő pilótája - Fráter 
szerint - nem a légi közlekedés 
szabálya szerint hajtotta végre. 
Ugyanis 50 méternél közelebb 
két gép nem kerülhet egymás-
hoz. - A repülőtér irányába ha-
ladt a másik gép, amikor várat-
lanul jobbra fordulva felém ka-
nyarodott. Láttam, az ütközés 
elkerülhetetlen. Megpróbáltam 
„menekülni", a gépemet még 
jobban jobbra fordítottam, és a 
botkormánnyal magasságot pró-
báltam nyerni. Talán ennek kö-
szönhető, hogy csak a gépem al-
só fu tómű körüli részét találta 
el a másik gép jobboldali szárny-
vége - idézte fel a történteket 
Fráter György. 

Folytatás az 5. oldalon 

Itt a pollenszezon 
Jelenleg az erősen allergizáló nyír és a kőris nehezíti meg az aller-
giások mindennapjait , azonban rövidesen kezdődik a pázsitfűvirág-
zás-szezon, majd bekapcsolódik a lándzsás útifű és a parlagfű. 

A pollenallergiásoknak közel hatvan százaléka a parlagfűre is allergi-
ás. Ugyanakkor, aki parlagfűérzékeny, annak számtalanszor egyéb nö-
vények pollenje is túlérzékenységi reakciót vált ki. Az allergia - egyelő-
re - gyógyíthatatlan, azonban kezelhető, az orvosilag megfelelően ellá-
tott betegek tünetmentesen élhetnek. A szakember szerint az allergiás 
eredetű felsőlégúti megbetegedések száma az évekkel ezelőttinek 
többszörösére nőtt, a gyógyszerek felírásának menete még mindig 
nem gördülékeny. Ugrásszerű javulást eredményezhetne a hazánkban 
a példátlan méretekben elterjedt parlagfű felszámolása. 

Részletek a Gyógy-írben 

Bemutatkozott a szentesi kórház új főigazgatója 

Amputáció, véráldozattal 
Feszült légkörben tartot tak összdolgozói érte-
kezletet hétfőn délután a szentesi kórházban. 
Mind az önkormányzati biztos, mind az in-
tézmény ú j főigazgatója bízik abban, hogy kö-
zösen rendezni tudják az anyagi nehézségeket és 
visszaszerzik a kórház korábbi jó hírét. 

Valóságos és átvitt értelemben egyaránt forró lég-
körben álltak másfél órát a szentesi kórház dolgo-
zói a hétfőn délután tartott értekezleten. Az átvilá-
gításról készült jelentést ismertető vezérkar becsü-
letére legyen mondva, hogy ők sem ültek le az al-
kalmi pulpituson. Az elhangzottakat olykor taps, 
máskor felzúdulás kísérte. Fenyves Ernő önkor-
mányzati biztos elmondta, a munkájukról készült 
kétkötetes jelentést bárki elolvashatja a kórház 
könyvtárában, de nem vihetik ki onnan és fénymá-
solatban sem terjeszthetik. 

Ebből az anyagból kiderül, hogy a szentesi egész-
ségügyi intézmény minden mutatója alatta marad 
a hasonló nagyságú kórházak átlagának. Ma 30 
millió forint a különbség a kiadások és a bevételek 

között, vagyis havonta ekkora a veszteség, míg az 
ország más intézményei önfenntartóak. Fenyves 
kitért olyan szerződésekre, amelyek nem szolgálják 
a kórház érdekeit. E megállapodásokat megpróbál-
ják majd módosítani. A szállítóknak ugyanakkor 
320 milliónyi forinttal tartoznak, de vannak olyan 
szolgáltatások, amiket meg a kórház nem számlá-
zott le. Mindent összevetve 500-600 millió is lehet 
a negatív mérleg. 

Ennek megszüntetésére véráldozattal is járó 
amputációra lesz szükség, ami egyes személyek 
vagy kisebb csoportok érdeksérelmével jár. Az 
önkormányzati biztos úgy látja, novemberre 
visszanyerheti a kórház az önfenntar tó képessé-
gét. A diagnózis alapján olyan terápiát választa-
nak az intézmény bajaira, ami elsősorban a be-
vételek növelését eredményezi. Ha drasztikusan 
csökkentenék ugyanis a kiadásokat, akkor mű-
ködésképtelen lenne az egészségügyi létesít-
mény. 

Folytatás az 5. oldalon 

Hangolnak a ligetben 

Az újszegedi ligetben már a majálisra készülnek. A híd alá, vagyis a Tbrontál térre megérkeztek 
a vurstlisok. Bővebben az 5. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán 
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