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MOZGALOM 
A KISMAMÁKÉRT 
A szoptatás a maga öröme mel-
lett gondot is jelent a kismamák-
nak: két-három órai rendszeres-
séggel a lakáshoz köti őket. A 
Szoptatásért Magyar Egyesület 
mozgalmának eredményeképp 
már jó néhány üzletben, kultúr-
házban és hivatalban lehetősége 
van a kismamáknak arra, hogy 
anyatejjel táplálják gyermekü-
ket. 

4. oldal 

RAHIM, A KERESZTÉNY 
MAGYAR ORVOS 
A mindszenti háziorvos, Abdul 
Rahim Abou Ghazale lelkében 
jól mégfér egymással apaiesztin 
és a magyar identitás. Évtizedek 
óta Magyarországon él, de rend-
szeresen figyeli a műholdas arab 
tévéadásokat. Őt választották a 
Mindszenti Keresztény Szak-
szervezet elnökének. 

7. oldal 

A HÁZMESTEREK LÁNYA 
Farkasházi Mónika előtt több 
próbálkozást követően is zárva 
maradt a színművészeti főiskola 
kapuja, ám ő nem adta fel álmát, 
hogy egy napon színésznő lesz. 
Terve valóra vált, hisz a Barátok 
közt Mónikájaként nap mint 
nap találkozhatunk vele a képer-
nyőn. 
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Ünnepi nyitva tartás! 
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,Akik az emberiséggel a legnagyobb jót tették' 

Kertész Imre átvette a Nobel-díjat 

Károly Gusztáv svéd király adta át az irodalmi Nobel-díjat Kertész Imrének a stockholmi hangversenyteremben 
megrendezett ceremónián. MTI Telefotó: Koszticsák Szilárd 

„Akik az emberiséggel a legnagyobb jót te t ték" -
fogalmazott Alfréd Nobel, amikor meghatározta, 
hogyan kell kiválogatni a tudósokat, írókat, akik 
érdemesek a díjra, l égnap első ízben vehette át az 
irodalmi Nobel-díjat magyar író, Kertész Imre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Nobel-napi díjátadási ünnepséget, amelyet min-
den év december 10-én, Alfréd Nobel halálának év-
fordulóján rendeznek a stockholmi koncertterem-
ben, élőben közvetítette a Magyar Televízió. A ha-
gyományok szigorú szabályai szerint, pompázatos 
ünnepi külsőségek közepette lebonyolított ceremó-
nián először a tudomány természetéről és szerepé-
ről beszélt az 1982-es Nobel-díjas, a Nobel-bizott-
ság jelenlegi igazgatója, Bengt Samelsson profesz-
szor, kiemelve a mostanában nálunk is gyakrabban 
hangoztatott összefüggést: a tudományos befekte-
tések nagysága jól jellemzi egy ország jövőjét. 

A díjakat Károly Gusztáv királytól vehették át a 
kitüntetettek. A magyar nézők alighanem a vára-
kozás izgalmával figyelték az idei fizikai, kémiai, 
majd az orvosi díj átadását, hallgatták a laudációk-
ból, a tudományos érdemeket dicsérő beszédekből, 
mi is történt egy dél-dakotai aranybányában a ne-
utrínókkal, majd a repülő proteinek és az úszó fe-
hérjék világa után a programozott sejthalál ügyé-
ben is tájékozódhattak, s csak ezután következett 
az irodalmi díj átadása. Kertész Imrének, irodalmi 
művéért, „amely az egyén sérülékeny tapasztalatá-
nak szószólója a történelem barbár önkényével 
szemben" - szólt az indoklás. Az irodalmi No-
bel-díj átadásának pillanata igazán felemelőre sike-
rült: a képernyőn keresztül is érzékelhető volt, 
hogy a díszes terem válogatott közönsége különö-
sen szeretetteljesen fordult a magyar író felé. Mint-
ha megérezték volna a kitüntetett személyiség ha-
sonló vonását - viszonozták. 

A Nobel-hét tetőpontja, a díjátadási ceremónia 
után a szintén hagyományos városházi díszvacsora 
következett, amelyen az 1300 meghívott - köztük 
a magyar miniszterelnök és a kultuszminiszter -
arisztokratikus etikett szerint költötte el a királyi 
étkek Nobel-parféval záruló sorát. A hírek szerint a 
Nobel-díjas magyar író Benedikte dán hercegnő 
mellett látta el az esten a lovagi teendőket. 

írásaink a 2. és 3. oldalon 

Nem tudni, a felperes ad-e haladékot a néninek 

Kilakoltatnak 
egy 75 éves asszonyt 
Hatévnyi pereskedés után, a tél 
közepén kilakoltatná a felperes 
azt a 75 éves szegedi asszonyt, aki 
állítja: harmincnyolc éve meg-
vette a szoba-konyhás lakást. 

Jogerős bírósági végzés szerint 
december 13-án kilakoltatnak 
egy 75 éves asszonyt szoba-kony-
hás lakásából. A Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kamara hiába ren-
délt el télvíz idejére - december 
elsejétől március 1-jéig-kilakol-
tatási tilalmat, a végrehajtó sze-
rint a kamara felhívása csupán 

ajánlásnak tekinthető, jogerős 
bírósági ítélet birtokában egye-
dül a végrehajtást kérő függeszt-
heti fel az eljárást. Az asszony hi-
ába állította és bizonyította a bí-
róságon, hogy 1964-ben 27 ezer 
forintért megvásárolta a két he-
lyiségből álló épületrészt akkori 
élettársával, későbbi férjével. Az 
egykori tulajdonossal, egy fogya-
tékos asszonnyal köttetett adás-
vételi szerződés géppel írott má-
solatát nem fogadta el a bíróság. 

Bővebben az 5. oldalon 

Nem épül tovább a levéltár a Somogyi utcában 

Elcserélték az ingatlant 
Lehetetlenné vált a Csongrád Megyei Levéltár új 
szárnyának felépítése a Somogyi utcai üres telken, 
mivel a terület már nincs a város tulajdonában. 

Az eredeti elképzelésektől eltérően, a megyei levél-
tár épülete nem bővíthető a Somogyi-könyvtár 
melletti üres telken, mivel az önkormányzat két 
éve elcserélte a területet az Arany János utcai par-
kolóház telkéért. Az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlant a város előbb az SZKT-ba apportálta, 
hogy a közlekedési társaság elcserélhesse a Dózsa 

utca sarkán fekvő telekre. Később a parkolóház épí-
tésének feladatát és ezzel együtt a telek tulajdonjo-
gát is részben az SZKT, részben a Vivaép Kft. tulaj-
donában lévő Szegedi Parkolási Kft. kapta meg. Az 
ingatlancserét követően, a területnek jenleg három 
bejegyzett tulajdonosa van. 

A Somogyi utcai telken a rendezési terv szerint 
egyházi, vagy közintézmény épülhet. Az új tulajdo-
nosok szolgáltatóházat terveznek a Belvárosba. 

Részletek az 5. oldalon 

Csontvelőjével mentette meg öccse életét a domaszéki fiú 

Szabolcsot hazaengedték 
Néhány napja hazaengedték a 
miskolci gyermekkórházból az 
öccsének csontvelőt adó doma-
széki kisfiút. 

A domaszéki Kadvány Szabolcs 
csak egy kicsit tartott az operá-
ciótól, mivel tudta, mi vár rá. A 
12 éves kisfiú csontvelőt adott 
leukémiás öccsének. 

Szabolcsot november 28-án el-
altatták, hogy levegyék medence-
csontjából a szükséges csontve-
lőt. Miután felébredt, a hátát és a 
torkát fájlalta. Rosszul érezte 
magát, többször hányt. Egész 
nap nem ehetett semmit, csak 
estefelé kapott pár korty vizet. 

Állapota gyorsan javult, így 
már haza is engedték. Egy hó-
nap kihagyás után most már is-
kolába jár. Nagyon hiányzik ne-
ki öccse, közös szobájuk igen 
üres Zsolti nélkül. Testvére hol 
jobban, hol rosszabbul érzi ma-
gát. Az orvosok szerint most a 
hét végén dől el, hogy szervezete 
befogadja-e az idegen csontve-
lőt. Várhatóan január ' végén 
vagy február elején jöhet haza 
Domaszékre. Kedvencei, a ten-
geri malacok sem maradhatnak 
a lakásban, mivel Zsoltinak ste-
ril környezet kell. 

Riportunk a 3. oldalon 
Ha Zsolti hazajön, a tengeri malacok a garázsba kerülnek - mu-
tatja Szabolcs és édesapja. fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

