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Biotechnológiai zöldmezős beruházást terveznek 

Emberi bőrsejtek, iparilag 
Honfoglaló 
eleink 
csontjai 

NATO-CSÚCS PRÁGÁBAN 
Kétnapos NATO-csúcstalálkozó 
kezdődik ma Prágában. Ez lesz 
az első olyan csúcsértekezlet az 
53 éves szövetség életében, ame-
lyet a hajdani hidegháborús el-
lenfél, a Varsói Szerződés egyik 
valaha volt tagországában ren-
deznek meg. Az állam- illetve 
kormányfők, köztük George 
Bush amerikai elnök és Med-
gyessy Péter magyar miniszterel-
nök már tegnap megérkeztek. 

2. oldal 
\ 

TÖBB PÉNZ 
A BÍRÓSÁGOKNAK 
Pénzhiánnyal küzd több hazai 
bíróság, ám Csongrád megyében 
nincsenek pénzügyi gondok, az 
ítélkezéssel járó összes költségre 
van a fedezet, így nem kénysze-
rülnek válságkezelésre. Heidrich 
Gábor, a megyei bíróság elnöke 
azt is elmondta: jövőre még ked-
vezőbb lesz a helyzet, ugyanis 12 
milliárd forinttal több jut majd 
az igazságszolgáltatásnak. 

3. oldal 

AZ EXBARÁTNŐ POPEYRŐL 
Popeyről mostanában sok plety-
ka kering. Ezek egyike szerint a 
Big Brother-ház szegedi lakója 
homoszexuális. Dorogi Viktória, 
a fiú volt barátnője értetlenül áll 
a vádak előtt, ő biztosan tudja, 
szó sincs ilyesmiről. Három évig 
volt szoros kapcsolatban a válo-
gatós cukrásszal. 

4. oldal 

GYÓGYTORNÁSZ SEGÍT 
TAMÁSNAK 

A bonyolult tüdőműtéten Bécs-
ben átesett Csányi Tamáshoz he-
tente kétszer jár gyógytornász. A 
zákányszéki férfi állóképesség 
fejlesztő, légzéssegítő és tartásja-
vító gyakorlatokat végez. A tor-
nának köszönhetően egyre job-
ban érzi magát. A felépüléshez 
diétára is szükség van, ezért tá-
•nyérjára csak hal, szárnyas és fő-
zelék kerülhet. 

4. oldal 

Nem biztos, hogy a honfoglaló 
elődök valamennyien magyarok 
voltak. Ezt állítja Mende Balázs 
antropológus. Ha nem magya-
rok, akkor kik? Ennek megha-
tározására hivatott a magyarság 
eredetét kutató országos prog-
ram, amelynek keretében hon-
foglalás kori sírokat tártak fel 
Szentes, Derekegyház és Mind-
szent térségében. 

Samukát 
nyomozók 
keresik 
Hiába keresi családja, két ma-
gánnyomozó és a rendőrség a 
kávéterítéssel és pénznyerő au-
tomatákkal foglalkozó 25 éves 
csongrádi fiatalembert, aki no-
vember 11-én délután 1 órakor 
leparkolta autóját, majd isme-
retlen helyre távozott. Ujszászi 
Zsolt - akit rokonai és jó isme-
rősei Samukának becéznek -
testvére házának udvaráról, kö-
zös cégük székhelyéről távozott 
szó nélkül. Az autó kulcsait a 
járműben hagyta, rádiótelefon-
ját nem vitte magával. Samuka 
testvére, Imre elképzelhetetlen-
nek tartja, hogy öccse zavaros 
üzleti kapcsolatba keveredve ke-
rülhetett bajba. 

Részletek a 4. oldalon 

Emberi bőrsejteket eddig is tenyésztettek, de nem ipari méretekben. (Jobbról dr. Kemény Lajos professzor.) Fotó: Karnok Csaba 

Humán bőrsejtek tenyésztésére, szaporí-
tására, új gyógyító eljárások kidolgozására, 
bőrbank létrehozására és mindezen ter-
mékekkel piaci szereplésre szövetkeztek 
szegedi kutatók és magáncégek. 

Ez lesz az első zöldmezős biotechnológiai be-
ruházás Szegeden: dermatológiai, genetikai 
és fizikai kutatási eredményeken alapuló fej-
lesztéssel és beruházással a piacon hiányt 
pótló bőrsejttenyésztésztő központot és bőr-
bankot hoznak létre. 

A terv megvalósítására az idén nyáron kon-
zorciumot hívott életre a Szegedi Tudomány-
egyetem (SZTE) Bőrgyógyászati és Allergoló-
giai Klinikája, az MTA-SZTE Dermatológiai 
Kutatócsoport, a Szegedi Biológiai Központ 
(SZBK), az egyetem Optikai és Kvantum-
elektronikai Tanszéke, valamint két szegedi 
vállalkozás, a Trio-Lab, illetve a Zipper Kft. A 
konzorcium a fönti projekttel sikeresen pá-
lyázott az Oktatási Minisztérium által meg-
hirdetett Nemzeti Kutatás Fejlesztési Prog-
ramra és elnyert 170 millió forintot. A kuta-

tásra és fejlesztésre szánt saját erő 100 millió 
forint. A speciális gyógylaboratórium és bőr-
bank létrehozása megközelítőleg szintén 100 
millióba kerül majd. 

A konzorcium vezetője dr. Kemény Lajos 
professzor, aki a bőrklinikai kutatásokat is 
irányítja. - Mintegy két évtizedes kutatási 
eredményekre támaszkodhattunk, amikor 
kitűztük a fejlesztési célokat - magyarázta a 
professzor. 

Folytatás a 3. oldalon 

A magyarság eredetének jobb 
megismerése érdekében régé-
szek és antropológusok kapcso-
lódtak be az országos program-
ba, amely a honfoglalás kori le-
lőhelyekben gazdag Szentes, 
Derekegyház és Mindszent tér-
ségére is kiterjed. 

A nemzeti kultúra kutatása je-
gyében számos sírt tárt fel a nyá-
ron ezen a vidéken Langó Péter, 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia Régészeti Intézetének és 
Türk Attila, a szegedi Móra Fe-
renc Múzeumnak a fiatal szak-
embere. Az archeológusok örül-
nek a ritkaságnak számító mel-
lékleteknek, mint amilyenekre a 
derekegyházi határban feltárt női 
sírban leltek. Az aranyozott 
ezüstékszerek, hajfonatkoron-
gok és más tárgyi emlékek árul-
kodnak a honfoglaló elődök -
mai szóhasználattal - jövedelmi 
viszonyairól, temetkezési szoká-
sairól. 

A X. és XI. századi csontokból 
viszont az antropológusok von-
nak majd le következtetéseket az 
elhunytak koráról, neméről és 
betegségéről. A kutatás tárgya 
szempontjából lényeges, hogy 
milyen eredetűek voltak a hon-
foglaló népek. 

Folytatás az 5. oldalon 

Ütközött és az oszlopnak csapódott 

A totálkárosra tört gépkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. fotó.- Karnok Csaba 

Súlyos sérülésekkel szállították a szegedi új 
klinikára azt a férfit, aki a piros jelzés 
ellenére akart áthajtani a Kálvária sugárút 
és Londoni körút kereszteződésében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Fiat 47 éves szegedi sofőrje a Mars tér felől 
hajtott a kereszteződésbe, a szemtanúk el-
mondása szerint a közlekedési jelzőlámpa ti-
los jelzésének ellenére. A Kálvária sugárút 
irányából ekkor érkezett egy román rendszá-
mú Rover. Az ütközést már egyik gépkocsi 
vezetője sem tudta elkerülni. 

Az ütközés erejétől a Fiat megpördült, 
majd sodródni kezdett, végül nagy erővel az 
egyik járdaszigeten lévő lámpaoszlopnak csa-
pódott. A Fiat vezetőjét súlyos sérülésekkel 
szállították a szegedi új klinikára. A Roverben 
ülő három személynek nem esett baja. 

A helyszínelés és a műszaki mentés idejé-
re a forgalmat rendőrök irányították. A bal-
eset pontos körülményeit szakértők bevo-
násával vizsgálják. 

http://www.delmagyar.hu

