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A közeli napokban a szegedi orvosegyetemen is forgat a norvég tévéstáb 

Jól őrzik a bonctermeket 
Folytatás az 1. oldalról 

A debreceni egyetemen belső 
vizsgálat indult, amelynek befe-
jezéséig, e hét végéig nem nyilat-
koznak az ügyről. A Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság is 
megvizsgálja a rendelkezésére ál-
ló adatokat és három napon be-
lül döntenek arról, hogy megala-
pozott-e bűncselekmény gyanú-
ja. A debreceni orvoscentrum el-
nökhelyettese elmondta, hogy a 
norvég forgatócsoport látogatá-
sáról tudott az egyetem, arra volt 
engedélyük, hogy riportot készít-
senek az ott tanuló norvég diá-
kokkal. 

- Teljességgel elképzelhetetlen-
nek tartom, hogy ilyesmi előfor-
dulhatna - mondta Mihály And-
rás tanszékvezető egyetemi tanár, 
a szegedi orvoscentrum Anató-
miai Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zetének igazgatója. - A mi intéze-
tünkben állandó, éjjel-nappali a 
portaszolgálat, egyébként éjszaka 
zárva van az intézet. Hét végén a 
portások ellenőrzik, ki megy be, 
meddig tartózkodik itt, mikor 
megy ki. Egyébként nem mi, ha-
nem a központi biztonságszerve-
zési osztály szolgáltatja és ellen-
őrzi a portát. 

Kérdésünkre, hogy vajon nem 
a tanulást segítő preparátumokat 
vihették-e ki a debreceni egyete-

A szegedi intézményben biztonságosan őrzik a preparátumokat DM/DV-fotó 

misták az intézetből, a profesz-
szor elmondta: ezt is nehéz el-
hinni, hiszen a preparátumok ta-
nulást segítő múzeumi tárgyak, 
amelyeket az anatómiai intéze-
tekben zárt szekrényekben tárol-
nak. A hallgatók legfeljebb ott, 
üvegen keresztül nézegethetik 
ezeket. 

NYOMOZ A RENDORSEG, 
FELFÜGGESZTETTÉK AZ IGAZGATÓT 
Nyomozást rendeltek el a debreceni orvoscentrum anatómiai intézetének 
bonctermében történt engedély nélküli boncolásokkal, illetve az emberi 
szervek kicsempészésével összefüggésben. Az MTI úgy tudja, hogy egy 
igazgató-professzort felfüggesztettek állásából. „A rendőrség a Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centruma (DEOEC) feljelentése alapján 
ismeretlen tettes ellen emberi test tiltott felhasználása bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást" - mondta Vezendi Jánosné 
rendőr százados. 

A DEOEC vezetése átfogó vizsgálatot rendelt el az ügyben. Egyúttal tu-
datta: a bonctermek felügyelet nélküli használata nem megengedett, szer-
vek, testmaradványok kivitele tilos. A történtekkel kapcsolatban a Külföldi 
Orvostanhallgatók Egyesülete az MTI-hez eljuttatott közleményben tudatta: 
elítéli „annak a pár meggondolatlan hallgatónak a tettét, akik részt vettek 
az anatómiai intézetben nemrégiben történt eseményekben". 

Mihály professzor, aki har-
minc éve dolgozik az anatómiai 
intézetben, soha nem hallott 
még olyan hallgatói igényekről, 
hogy a kötelező bonctermi gya-
korlatokon túl is szükségük 
lenne további tanulási lehető-
ségekre. 

- Tanulmányaik első két évé-
ben heti három óra a boncter-
mi gyakorlat, ez mindenkinek 
elegendő ahhoz, hogy eredmé-
nyesen vizsgázzon anatómiá-
ból - mondta a professzor, hoz-
zátéve, hogy az utóbbi 5-7 év-
ben mindössze 3-4 százalékos, 
azaz egyáltalán nem feltűnő a 
bukási arány. Azt is elmondta, 
hogy a szigorú szabályok sze-
rint bonyolított anatómiai 
boncolások mellett a hallga-
tóknak módjuk van modellek 
tanulmányozására is, de az 
emberi szervek műanyagból 
készült modelljei sem vihetők 
ki az intézetből. Mihály And-
rás a leghatározottabban meg-
erősítette: az intézetben tanu-
lási céllal végzett anatómiai 

JÖNNEK A NORVÉGOK 
A szegedi orvosegyetemen is ter-
vez forgatást a közeli napokban 
egy norvég tévés stáb - tudtuk 
m e g Benedek György p r o f e s s z o r -
tól. Az orvoskari dékán azt is el-
árulta, hogy természetesen enge-
délyezik a munkájukat. Ismeretei 
szerint az újságírók arról kíván-
nak tájékozódni, hogy milyen mi-
nőségű az oktatás, van-e lehető-
ségük a hallgatóknak arra, hogy 
megalapozott ismeretek nélkül 
diplomát szerezzenek, bevett gya-
korlat-e a csalás, a puskázás. 
Több mint egy évtizede tanulnak 
norvég orvostanhallgatók Szege-
den, jelenleg összesen 46-an. Be-
nedek professzor szerint az itt 
végzettek szakmai felkészültségé-
ről igen jó a vélemény Norvégiá-
ban. 

boncolások a szabályok sze-
rint, mindig szakmai felügye-
lettel, a kegyeleti előírások be-
tartásával folynak. 

S. E. 

Csontváz 
a szekrényben 

SULYOK ERZSEBET 

A Kaliforniai Egyetemen fölfüggesztették a Willed Body progra-
mot, mert az igazgatója illegális szervkereskedelem gyanújába 
keveredett. Willed Body - nagyjából annyit tesz, hogy „testált 
test". Amerikában igen sokan még életükben úgy rendelkeznek, 
hogy haláluk után tudományos célokra használhatják a testüket. 
Az ingyen adakozók „részletei" azonban a szervtőzsdén tűntek 
föl. Ez feketepiac, ahol egy-egy szív, máj, vese ára több tízezer dol-
lárt is kóstálhat. Az egyetem most azt fontolgatja, hogy rádiófrek-
venciás azonosító chipekkel látná el a holttesteket. 

A „Minden máiba egy chipet"-szerű projektektől minekünk 
egyelőre - több okból - aligha kell tartanunk. A debreceni eset, 
bulvárnevén „boncbotrány", ha tényleg megesett, távol esik a 
szervkereskedelem elnevezésű bűntényféleségtól. Arról szól, 
hogy a medikusok félnek az anatómiavizsgától. Általában mind-
egyikük. Okkal. Mert nehéz. És talán arról, hogy a medikusokat 
általában roppant módon érdekli az emberi test. Okkal. Egész 
életükben azzal fognak dolgozni. 

A norvégokkal mégis némileg más a helyzet. Ez az az ország, 
Európában az egyetlen, ahol a medikusoknak még a külföldi ta-
nulmányait is finanszírozza az állam. Az történt ugyanis Norvé-
giában, hogy rengeteg orvos áramlott ki az állami egészségügyi in-
tézményekből a magánszférába, mert a privát kórház azért ott is 
jobban fizet - bárha az állami alkalmazottak pénzét sem érdemes 
a mieinkével összehasonlítani. Az állami egészségügyi feladatok-
ra. olyasmikre, mint a szűrések, a közegészségügy, kevés a szak-
ember. Az állam tehát olyannyira örül, ha a fiatalok orvosnak ta-
nulnak, hogy készséggel fizet, külföldi egyetemeknek is. Föltéve, 
ha a képzés színvonalas. Mert bármi szocialisztikusnak tetszik 
innen az a gazdag ország, azért működik a piac. A magyarországi 
képzéssel elégedett volt a norvég egészségügyi irányítás - eddig. 
Hogy egy pénzszűkében, vagy pénzéhségben vergődő debreceni 
portás miatt mostantól szigorúbb pillantásokat vetnek a magyar 
orvosegyetemekre Oslóból - nos, ez alighanem elkerülhetetlen. 

Magyar fátum ?Nagyon sokan és sokat dolgoznak azért, hogy mi-
nél több legyen itt az a pénz, amit a külországi egyetemisták a kép-
zésűkért fizetnek. Hogy ezt a szellemi tőke befektetést, amiben or-
vosegyetemeink jó hírneve kulcsszerepet játszik, most egy portás-
probléma tegye tönkre ?Bizarr: Mint általában a viszonyaink. 

Szegeden járt 
Habsburg György 
A Magyar Vöröskereszt új elnöke 
december óta Habsburg György. 
Új tisztségében folyamatosan lá-
togatja a szervezet megyei cso-
portjait, és szoros kapcsolatokat 
alakít ki a városok vezetőivel. Az 
elnök tegnap Botka László pol-

gármester és Újhelyi István or-
szággyűlési képviselő meghívá-
sára Szegedre látogatott. A helyi 
vöröskeresztes vezetőkkel és a 
város elöljáróival egyedülálló 
együttműködési szerződés tar-
talmáról egyeztettek. 

A befektető tovább dolgozik -A lakók nem mernek nyilatkozni 

Magyar József nem akarja, hogy belássanak kertjébe 
A szemben épülő társasház ablakaiból 
be lehet látni kertjébe - sérelmezi Ma-
gyar József, a szentesi Hungerit Rt. 
vezérigazgatója. Az építtető, a Danu-
bius Rt. a szentesi önkormányzat en-
gedélyének birtokában látott munká-
hoz. A díszpolgár bejelentésére az 
ügyet kivizsgáló szegedi önkormányzat 
megállapította: az építési engedély ér-
vénytelen. Az épülő társasház lakói -
akiknek egy része már eladta korábbi 
otthonát - nem mernek nyilatkozni, 
tartanak a szentesi önkormányzattól 
és a milliárdos Magyar Józseftől. 

A szentesi Kiss Bálint utcában társashá-
zat épít a fővárosi Danubius Ingatlan 
Rt. - a beruházás ellen bejelentést tett a 
szentesi önkormányzatnál a közvetlen 
közelben, éppen szemben lakó Magyar 
fózsef, a Hungerit Rt. vezérigazgatója. 
Otthonának kertjére ugyanis rálátni az 
épülő társasház emeleti ablakaiból. Ma-
gyar szerint az építési engedély kiadásá-
val kapcsolatban az ő véleményét is ki 
kellett volna kérni. 

Engedélyek ügye 
A megye második legnagyobb vállala-

tának vezetője, akit egyébként az ország 
száz leggazdagabb embere között jegyez-
nek, úgy látja, a készülő társasház ma-
gasabb lesz, mint a környező épületek. 
Hozzátette: tíz esztendővel ezelőtt a vé-
dett belvárosi övezetben ő sem kapott a 
jelenlegi otthonánál magasabb ház épí-
tésére engedélyt. Ezért furcsállja, hogy a 
befektető viszont igen. Magyar azt 
mondta, szeretné megőrizni kertjének 
intimitását. Szentes egyik meghatározó 
személyisége hangsúlyozta azt is, talál-
kozott a befektető cég képviselőivel, egy-
előre azonban nem született mindkét fél 
számára megnyugtató elképzelés. 

Magyar Józsefek kertjéből jól látszik az épülő ház felső szintje. Azaz az ott lakók is belátnának a kertbe Fotó: Tésik Attila 

A szentesi polgármesteri hivatal mű-
szaki osztálya úgynevezett relatív elfo-
gultság miatt nem foglalkozhat a kér-
déssel, tekintettel arra, hogy Magyar Jó-
zsef Szentes díszpolgára - tudtuk meg 
Czirok fánosnétól, az ügy előadójától. 
Ezért a szentesi városháza a megyei köz-
igazgatási hivatal által kijelölt szegedi 
önkormányzat építési irodájának továb-
bította Magyar beadványát. 

Mózes Ervin, a megyeszékhely jegyző-
je közölte: a konkrét ügy szereplőit nem 
ismeri. Tájékoztatást az egyedi hatósági 
eljárásról csak akkor adhat, ha vala-
mennyi érintett fél írásban hozzájárul 
ehhez. A lapunk birtokába került hatá-
rozat kimondja, hogy a Szentesen meg-
született építési engedély nem jogerős, s 
hogy Magyar fózsefet az engedélyezési 
eljárásban ügyfélnek kell tekinteni - az-

az meg kell adni számára a fellebbezés 
lehetőségét. 

Jogszabályt nem sértettek 
Ezzel szemben a befektető úgy látja, a 

társasház építése során a szabályok sze-
rint csak a közvetlenül szomszédos, kö-
zös határvonalú ingatlan tulajdonosait 
kell ügyfélnek tekinteni. 

- A szentesi önkormányzat által ki-

adott jogerős építési engedély birtoká-
ban fogtunk hozzá az építkezéshez - je-
lentette ki Orbán Péter. A Danubius 
Ingatlan Rt. vezérigazgatója hangsú-
lyozta, hogy egyetlen létező jogszabályt 
sem sértettek meg, a cég számára még-
is kellemetlen az ügy. Mint mondja, a 
munka már javában folyt, amikor Ma-
gyar József jelezte észrevételét. Orbán 
Péter értékelése szerint az időközben 
kialakult bizonytalan helyzetben meg-
tették azt, amire korábban őket senki 
és semmilyen szabály nem kötelezte: 
tárgyalóasztalhoz ültek Magyar József-
fel. A megbeszélésen nem született 
megegyezés, erre továbbra is nyitott a 
Danubius. 

Leendő lakók a pácban 
A cég a fővárosban most egyszerre 

négyszáz lakást épít, a szentesi huszon-
egy otthon többsége elkelt. A vásárlók 
nagy része helybeli, a vételár egy részét 
kedvezményes hitelekből kívánja fedez-
ni. Sokan már eladták a régi lakásukat, 
az ősz folyamán szeretnének beköltözni 
új otthonaikba. A vállalat egyébként 
folytatja az építkezést - s közben felleb-
bezést nyújtott be a megyei közigazgatá-
si hivatalhoz a szegedi városházán szü-
letett határozat ellen. 

BLAHÓ GABRIELLA 

A LAKÁSVÁSÁRLÓK HALLGATNAK 
A leendő lakok nem kívántak megszólalni a 
kialakult helyzetről, Indokuk szerint azért, 
mert nem akarnak konfliktust vállalni sem 
Magyar Józseffel, s e m a Szirbik Imre v e -
zette helyi önkormányzattal szemben. A la-
kásvásárlók a kivitelező Danubiustól vár-
ják érdekeik képviseletét, a szerződéseiket 
megtartják - bíznak az építkezés sikeré-
ben. 


