
WESTCOM GSM 
Westel szerviz-partner 
6720 Szeged, 
Fekete sas u. 14. 

Westel garanciális 
és fizető szerviz 

• Helyszíni bevizsgálás gyári 
műszerekkel. 

» Javítás csak eredeti, új alkatrészekkel. H 
• Kölcsönkészülék biztosítása 

a javítás idejére. 
• 6 hónap'garancia a javított egységekre. 
• Garanciális készülék, tartozék, javítás 

(gar. csere, akkumulátor, 220 V-os töltő) 
Telefon: 62/422-391 mobil: 30/903-0255 

MA: NAPOS OLDAL 
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TÉMÁINKBÓL 

KÖZÚTI TÁBLÁK 
A FEKETEPIACON 
Azzal, hogy a hetvenes években, 
kialakították az egységes, 
alumíniumból készülő közúti 
táblarendszert, mára egy új 
„üzletág", a színesfémezés 
született. A hulladékgyűjtők ma 
a színesfém kilogrammjáért 300-
400 forintot is megadnak. 

4. oldal 

FELJELENTÉS A SZENTESI 
KÓRHÁZ ELLEN 
Feljelentette a szentesi kórházat 
az OER mert ellenőrzése során 
fényt derített arra, hogy az 
intézményben 52 külföldi 
beteget operáltak sürgősségi 
ellátás címszó alatt. 
A kórházigazgató eddig nem 
látta igazolva a visszaélés 
gyanúját. 

5. oldal 

DARVASI-BEMUTATÓ PESTEN 
Lapunk munkatársának, Darvasi 
Lászlónak Störr kapitány című 
darabját vasárnap mutatják be 
Budapesten, a Radnóti 
Színházban. A színmű Füst 
Milán regénye, A feleségem 
története alapján íródott. 

Napos oldal 

KOKÓ VISSZAVONUL 
Bejelentette visszavonulását az 
amatőrként olimpiai, kétszeres 
világ- és Európa-bajnok, 
profiként exvilágbajnok 
ökölvívó, Kovács István. 

15. oldal 

Ismét sziámi ikreket operáltak Szegeden, most a városi kórházban 

Fiúból férfit varázsolt a sebész 

Elismerés Podmaniczky Szilárdnak 

Soros-díjak a Tháliában 
\ budapesti Thália Színházban pénteken este a Soros Alapítvány 
Üetmű-díját Jancsó Miklós filmrendező vehette át Göncz Árpádtól. Al-
cotói díjat kapott Pohárnok Mihály iparművész; Szalai Júlia szocioló-
gus; Tandori Dezső költő; Vidovszky László zeneszerző és Zsámbéki Gá-
x>r rendező. 

Tizen vettek át Soros-ösztöndíjat, köztük Podmaniczky Szilárd író, 
apunk munkatársa. Emellett Solt Ottília-díjjal ismerték el hét peda-
;ógu :nak a roma gyerekek oktatása-nevelése terén végzett kiemelkedő 
nunkáját. 

Háromszor annyian haltak meg, mint 2001 hasonló időszakában 

Fekete évkezdet a megye útjain 

Egy 18 éves dunántúli fiú ikerpár 
egyikének hiányzó nemi szervét 
pótolták, a másik fiú patkó ala-
kú nemi szervét kiegyenesítették, 
s korrigálták a húgyvezeték hibá-
ját a napokban Szegeden, a kór-
ház és az egyetem urológiáján. A 
fiúk sziámi ikerpárként születtek 
annak idején. Az operatőrcso-
portot az a Pajor László pro-
fesszor vezette, aki tavaly egy 
férfit operált nővé. Ez nem az 
első a szegedi szenzációs műté-
tek sorában. Közel négy évvel ez-
előtt az egyetem gyermekkliniká-
ján választották szét a mellka-
suknál összenőtt kisperegi sziá-
mi ikerlányokat. 

Medencéjüknél összenőve szület-
tek tizennyolc éve azok a dunán-
túh sziámi ikrek, akiket akkor még 
nem tudtak itthon szétoperálni. 
Az egymástól elválasztó műtétet 
Münchenben végezték el a test-
vérpáron, akik közül az egyik az-
óta nemi szerv nélkül élt, a másik 
hólyagproblémákkal küszködött. 
A szétválasztó operációt követő-
en a testvérek több műtéten estek 
át. 

Időközben a fiúk fiatal férfikor-
ba léptek. A természet hibáját vég-
leg ki kellett javítani, s mindket-
tőnek megadni a lehetőséget az 
egészséges férfiúi életre. Az Egész-
ségügyi Minisztérium a magas 
költségek miatt elvetette a külföl-
di műtét lehetőségét, s a szegedi 
urológiai tanszék vezetőjét, Pajor 
László professzort kérte fel tavaly 
nyáron arra, hogy végezze el az 

Pajor László professzor tavaly már nővé operált egy férfit. 

egykoron sziámiként világra jött 
dunántúli testvérpár különleges 
operációját. 

A műtétet féléves előkészület 
után az idén januárban végezték el 
Szegeden, az európai hírű belgrá; 
di professzor, Száva Perovics rész-
vételével. Pajor László professzor, 
aki tavaly egy férfiből operált nőt, 

most, egy hónappal a sziámi ikrek 
sikeres műtétje után - először la-
punknak- nyilatkozott a Magyar-
országon úttörőnek számító kettős 
operációról. 

- Az egyik fiúnál a nemi szervet 
kellett pótolnunk, a másiknál a 
patkó alakúra görbült nemi szervet 
kiegyenesítenünk, s a test felé for-

dult húgycsövet a normális irány-
ba fordítanunk - kezdte a nálunk 
különleges műtét ismertetését Pa-
jor László, aki az operáció részle-
teiről elmondta: - A nemi szerv 
pótlására szoruló fiúnál az első lé-
pés az volt, hogy a szerv kialakítá-
sához szükséges 15x15 centiméte-
res bőrfelületet erekkel és idegek-

Fotó: Schmidt Andrea 

kel együtt kimetszettük a lapocká-
ja alatti testrészből. Az operációnak 
ez a része speciáhs, mikroszkóppal 
elvégezhető műtéti technikát igé-
nyel, amit a szegedi szájsebészeti 
klinika docense, Borbély László 
végzett. 

Folytatás a 3. oldalon 

Habsburg 
Szegeden 
Habsburg Ottó, a Páneurópa Unió 
elnöke vasárnap érkezik Szeged-
re, és másnap, hétfőn fél tízkor a 
Szegedi Akadémiai Bizottság Szék-
házában (Somogyi utca 1.) elő-
adást tart Az EU-csatlakozás prob-
lémái címmel. 

Ezt követően részt vesz az SZTE 
rektorának, Mészáros Rezsőnek a 
60. születésnapjára rendezett ün-
nepségen. 

Három börtönőr halt meg a Volkswagen Passatban. fotó; Miskolczi Róbert 

Csongrád megyében az idén majd' 
háromszor annyian haltak meg 
közlekedési balesetben, mint 2001. 
év hasonló időszakában. 2000 el-
ső két hónapjában is „csak" fele 
annyi halálos baleset történt, mint 
2002-ben eddig. A közüti balese-
tekre vonatkozó adatok ugyan az 
egész országban emelkedést mutat-
nak, azonban sem a fővárosban, 
sem a többi megyében nem növe-
kedett ennyire drasztikusan a tra-
gikus balesetek száma. Csongrád 
megye baleseti statisztikája rosz-
szabb az országos átlagnál. 
Szakértők egyébként a negatív vál-
tozásokra nem tudnak konkrét 
okokat megjelölni, azonban az 
mindenképpen említésre méltó, 
hogy szerintük az egyik kiváltó té-
nyező a figyelmetlenség. Az orvos 
meteorológus szerint az időjárás-
változásnak lehet szerepe a bal-
esetek számának növekedésében. 

írásunk a 3. oldalon 

DELMAGYARORSZAG 

Kiütéssel győzött a Herényi klán 
Interjú a Westel első emberével, Sugár Andrással 

k» Sztárok: Endrey Judit 

| Miért drága házasodni? 
< Rajt a hazai első vonalban 

/ " "Forma-1 : beharangozó az idény első versenyéről 


