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A napokban több újságcikkben is korrup-
cióval vádoltak meg szegedi orvosokat. Hor-
vát betegekről írtak, akik évekkel ezelőtt 
soron kívül kaptak ú j vesét a sebészeti 
klinika transzplantációs osztályán. Az in-
tézmény és az osztály vezetői szerdán kí-
vánnak reagálni az őket ért vádakra. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Gyanúba került a Szegedi Tudományegyetem 
Sebészeti Klinikájának transzplantációs osz-
tálya: a Figyelő című hetilap, majd a cikk 
alapján később a Népszabadság is korrupció-
val vádolta meg az intézményt. Az írások a 

transzplantációs várólisták országos mani-
pulálásáról szólnak, vagyis arról, hogy nem 
feltétlenül a sor élén álló betegek kapják meg 
az életmentő szerveket. A szövegekben emlí-
tett mindhárom konkrét példa szegedi. 

Az esetek mindegyike több évvel ezelőtt 
történt. Az egyik történet a vesebetegek 
horvátországi szervezetének képviselőjéről 
szól, aki úgy kapott Szegeden ú j vesét, 
hogy egy céget alapított, alkalmazottja 
u tán járulékot fizetett, így magyar társada-
lombiztosítási száma lett, mellyel felkerül-
hetett a donorlistára. A cikk szerint nem 
ritka, hogy horvát állampolgárok ehhez a 
megoldáshoz folyamodnak, hogy ú j vesét 

kapjanak, mert hazájukban nagyon kevés a 
donor. 

A másik két gyanús eset szintén céggel ren-
delkező horvát beteggel kapcsolatos. Egyikük 
úgy kapott Szegeden új szervet, hogy a donor 
fővárosi volt. Márpedig a szervátültetésekkor 
a regionalitás elsőbbséget élvez: ott ültetik be 
a vesét, ahol azt a betegből kioperálták. A 
harmadik vesetranszplantáció során pedig 
egy 57 éves horvát asszony kapta meg egy 14 
éves gyerek veséjét, annak ellenére, hogy a 
gyerekdonortól származó szervet lehetőség 
szerint gyermekbe kell beültetni. 

Folytatás a 3. oldalon 

SZDSZ: 
közösen 
és önállóan 
Az SZDSZ-nél minden települé-
sen helyben döntik el, hogyan in-
dulnak az önkormányzati vá-
lasztáson. Vásárhelyen például 
önállóan indulnak, és saját pol-
gármesterjelöltei is állítanak, el-
lenben Szentesen az MSZP-vel 
közös listájuk van, míg Csongrá-
don saját listával indulnak. Ma-
kón pedig mindössze egy jelöltet 
indítanak. A legérdekesebb hely-
zet Szegeden alakult ki, ahol kö-
zös jelöltjeik is lesznek a szocia-
listákkal, ám jó néhány körzet-
ben önállóan indulnak. 

Bővebben a 3. oldalon 
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Kátyútól kátyúig bicikliztünk 
Százhuszonhét kátyú a Rókusi körúton, harminc-
hét a Vásárhelyi Pál utcán. A Petőfi Sándor sugárút 
a legsimább. A szegedi kerékpárutakat teszteltük. 

Átlagos minőségű biciklivel, közepesen edzett ke-
rékpárosként tekertünk keresztül-kasul Szegeden. 
A kátyúkat számoltuk, a bicikliutakat teszteltük. 

A kezdet biztató volt, a Petőfi Sándor sugárúton 
úthibákkal nem találkoztunk, csupán egy fiatal bi-
ciklista akart elütni. Elbambultam, bocs - tért ki az 
utolsó pillanatban. Ezen az úton nyugodtan bam-
bulhatott is - a többin majd felrázzák a kátyúk. 

Folytatás a 4. oldalon 

Arra voltunk kíván-
csiak, hogy szűkebb 
pátriánk igazi ínyen-
cei, ha a zsebük is te-
le van, Szegeden is 
hozzájuthatnak-e 
valódi étel- és italkü-
lönlegességekhez. 

Kis kereset, kis keres-
let - foglalhatnánk 
össze tapasztalatain-
kat. Igaz, a Corában 
találtunk Hennessy 
XO konyakot 31 ezer 
999 forintért, francia 
Gruyene sajtot 
6499-ért, a Metróban 
élő homárt, melynek 
kilója 9773 forint, 
vagy a Borbarátság 
szegedi üzletében 
1987-es Vcga Siciliát 
59 ezerért, ezek az 
árak - és a kínálat mi-
nősége - meg sem kö-
zelítik a pestieket. 
Mert egy jobb fővárosi 
étteremben négy cent 
Hennessy Richárd 
konyakért 49 ezer 
500, harminc gramm 
kaviárért 62 ezer 500 
forintot számolnak. 

Ugyancsak a keres-
let korlátozottságát 
jelzi Szegeden a szak-
boltok hiánya. Aho-
gyan a világ nagy ré-
szén, a magyar fővárosban is speci-
ális szaküzletek állnak az igazi 
ínyencek rendelkezésére. A pesti 
belváros egyik elegáns boltjában 
például háromszáz féle sajtból vá-
laszthat a vevő, de még a Központi 
Vásárcsarnokban is tízféle kaviár 

Borok, ö tvenezer fe le t t Fotó: Karnok Csaba 

várja a vásárlókat. Az orosz ikrából 
113 gramm 15 ezerbe kerül, de a 
legfinomabb tokhalkaviárt, mely-
ből fél kiló 150 ezret kóstál, január 
óta már itt sem lehet beszerezni. 

Részletek az 5. oldalon 

TANKONYVCSOMAGARAK 

általános iskola ár (Ft) 

1. osztály, általános tantervű 6200-7500 

1. osztály, egy idegen nyelv 8 700-10 000 

7. osztály, egy idegen nyelv 15 000 

8. osztály, egy idegen nyelv 13000 

középiskola 

1. osztály, ált. tantervű, alapcsomag 14 000 

1. osztály, ált. tantervű, segédanyagokkal 19000 

1. osztály, két idegen nyelv 23 000 

3. osztály, műszaki képzés 28 000 

Fontos az ár, a megszokás, a segédanyag- Csomagban rendelőknek kedvezmény 

Tankönyvek - változó árakon 

Forrás: DM-gyüjtés DM-grafika 

Az általános iskolások közül a hetedik osztá-
lyosok fizetnek a legtöbbet tankönyveikért, a 
középiskolában az elsősök csomagja a legdrágább. 
A nyelvkönyvek ára 500 és 5000 között is in-
gadozhat. 

Akár 40 százalékot is spórolhatnak a tanköny-
vek árából az iskolák, ha csomagban rendelnek 
egy-egy kiadótól. Az általános iskola első osztá-
lyosait 6-7 ezer forintból indíthatják útnak a 
szülők, attól függően, melyik kiadótól milyen 
könyveket rendel az iskola. A legdrágább a hete-
dik osztály, ennek oka, hogy új tantárgyak kerül-
nek a tantervbe. 

- Az alapcsomag ára a hetedik évfolyamon a 
mi kiadónknál tizenháromezer forint, nyelv-
könyvvel együtt tizenötezer - mondta Menyhárt-
né Hámori Andrea, a Nemzeti Tankönyvkiadó 

Rt. kereskedelmi és marketingigazgatója. - To-
vábbi költséget jelenthetnek a segédanyagok. 
Például az elsős gimnazisták alapcsomagja 14 
ezer forintból hozható ki a legolcsóbban, de ha a 
tartósabb, négy éven át használatos atlaszt, iro-
dalmi és történelmi szöveggyűjteményt is meg-
rendelik, akkor több ezer forinttal kell többet fi-
zetni. 

Az általános és középiskolában egyaránt a 
nyelvkönyvek kerülnek a legtöbbe, ez meg is 
duplázhatja a tan könyvcsomag árát. Egy elsős, 
két idegen nyelvet tanuló gimnazista könyvei 
például 21 ezer forintba kerülnek - de a határ a 
csillagos ég. A szegedi Fókusz könyváruházban a 
nyelvkönyvekből is sokfélét kínálnak, igen válto-

Folytatás az 5. oldalon 

i és jegyzetünk a 3. oldalon 

Szegeden nincs piaca az igazi luxusnak 

Árak és ínyencségek 

Fertőzés a parton 
A szúnyogok szív-, illetve 
börféreglárvákkal is 
beolthatnak embert és állatot. 

8. OLDAL, GYÓGY-ÍR 

SZÜNETMENTES NYÁR 
A vendéglátás és az építőipar tipikusan az a 
két ágazat, amelynek dolgozói leginkább 
télen nyaralhatnak. Nyáron nem érnek rá. 

7. OLDAL 

Több újságcikk állítja: nem a legrászorultabbak kapnak vesét 

Korrupcióval vádolnak 
szegedi orvosokat 

Indulatokat is kivált az útjavítás 

Dugók az M5-ösön 
Eddig is voltak útjavítások az^I5-ös autópályán Budapest és Kecskemét 
között, de igazi sorok, öt-tíz kilométeres dugók csak az elmúlt héten ala-
kultak ki. A torlódásokra igazi magyaros indulattal reagáltak autósaink, 
sokan már az autópályadíj-fizetés felfüggesztését tartanák igazságos 
megoldásnak. Ami azt illeti, az osztrák vagy olasz autópályákról hazaér-
kezők a miéinknél sokkal nagyobb dugókról, útjavításokról számolhat-
nak be, és ezekben az országokban fel sem merül, hogy legyenek ingye-
nesek a pályák az útjavítások idejére. Ami vigasztaló: a kezelő AKA Zrt. 
is abban érdekelt, hogy minél gyorsabban végezzenek a javításokkal, mi-
vel az állam a felújítások idején kevesebbet fizet a társaságnak. 

Gregor szülinapja 
Hatvanhatodik születésnapját ünnepli 
ma Kossuth-díjas basszistánk, Gregor 
József, aki vasárnap este „előünnepelt". 

6. OLDAL 

http://www.delmagyar.hu

