
Az óvó inkubátor 
Büntetlenül helyezhetik 
inkubátorba nem kívánt 
gyermeküket az anyák. 

4. OLDAL 

Sikerhajszolás, szorongás 
Az amerikai kutatók felfedezték az aggódás 
génjét. A vesztes azért szorong, mert vesztes, a 
győztes fél, mi lesz, ha veszít. 

8. OLDAL, GYÓGY-ÍR 
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MENJEN BIZTOSRA. 
Ha lakáshitel, akkor FHB. 

KEDD, 2005. ÁPRILIS 26., 95/96. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Peren kívül 
fizet 
a kórház 
A kecskeméti kórház or-
vos-igazgatója, Zsombor Gábor 
és Ábrahám László szegedi ügy-
véd tegnap peren kívül, előzetes 
megállapodást kötött az orvosi 
mulasztás miatt mandulamű-
tétben elhunyt négyéves kisfiú, 
Kvasz Márk ügyében. Informá-
cióink szerint a kapott kárté-
rítés összegét a gyászoló család 
jótékonysági célra ajánlja fel. 

- Példaértékű és egyedülálló a 
magyar egészségügy és az eddigi 
műhibaperek történetében, hogy 
ennyire korrektül jártak el a 
kecskeméti kórház vezetői -
kommentálta tegnap este Ábra-
hám László szegedi ügyvéd az in-
tézmény orvos-igazgatójával, 
Zsombor Gáborral kötött előze-
tes megállapodást. 

Lapunkban megírtuk: Ábra-
hám látja el a jogi képviseletét a 
Kvasz családnak, amely egy tragi-
kus kimenetelű mandulaműtét 
miatt elveszítette négyéves kisfi-
át. Kvasz Márkot a kecskeméti 
kórházban április 13-án műtötték 
meg, de egy, a légutakba került 
szövetdarab miatt fellépő légzési 
elégtelenség miatt agyhalott lett. 
Amikor ezt egy héttel később szü-
lei megtudták, úgy döntöttek, le-
kapcsoltatják kisfiúkat a gépről, 
átültethető szerveit pedig fel-
ajánlják transzplantációra. 

A kórház biztosítója 5 millió fo-
rintig fizet, a szülők által követelt 
kártérítési összeg fennmaradó ré-
szét az egészségügyi intézmény 
állja. Pontos összeget Ábrahám 
László kérdésünkre válaszolva 
sem mondhatott, mivel erre a 
család nem hatalmazta fel. A mű-
hibaperekre szakosodott ügyvéd 
ugyanakkor nem cáfolta a sajtó-
ban korábban megjelent 10 milli-
ós összegről szóló értesüléseket. 

- Még nem tudok részleteket a 
megállapodásról, engem is most 
hívott az ügyvédünk - jelentette 
ki az elhunyt kisfiú édesanyja, 
Kvaszné Lantai Erzsébet. Hozzá-
tette, gyermeküket szerdán te-
metik, ő most a gyászszertartás-
sal kapcsolatos teendőkkel van 
elfoglalva. Ábrahám Lászlótól 
megtudtuk, a család jótékonysá-
gi célra, egy alapítvány javára 
ajánlja fel a több millió forintot. 

A. T. J. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Holnap este befejeződik a Széchenyi tér felújítása - Csütörtöktől vége a Dóm előtti autózásnak 

Hat napig él az új forgalmi rend 
Holnap estig a Szegeden au-
tózók még áthajthatnak a Dóm 
téren a 4 napja életbe léptett új 
forgalmi rend szerint. Csütör-
tök reggeltől visszaáll a köz-
lekedés a régi kerékvágásba. A 
Széchenyi téren a villamos sín 
felújítása a határidő előtt véget 

Egyszerűsíti az autósok életét a 
Dóm tér megnyitása: aki az Aradi 
vértanúk tere felől a Belvárosi híd 
felé igyekszik, az árkádok alatt 
jobbra fordul, hogy gyorsabban 
eljusson az Oskola utcába. Am a 
járművezetők ritkán tartják be a 
sebesség korlátozást és végig szá-
guldanak az öt napja megnyitott 
védett a szakaszon. Polgármeste-
ri utasításra a teret addig hasz-
nálhatják az autósok, ameddig a 
villamosvágány Széchenyi téri 
felújítása tart. Információnk sze-
rint holnap este - három nappal 
hamarabb a tervezettnél - átad-
ják a forgalomnak a bíróság előtti 
szakaszt, a forgalom elterelése 
megszűnik. Nemcsak Szeged 
központi terén áll helyre a koráb-
bi rend, hanem más belvárosi út-
szakaszokon is. Csütörtöktől a 
Dóm teret ismét lezárják és csak 
a gyalogosok, valamint a kerék-
párosok használhatják. Az Attila 
utcából nem lehet majd egyene-
sen áthajtani a Széchenyi téren és 
a Kiss Menyhért utcából sem sza-
bad majd jobbra kanyarodni -
csütörtöktől. 

Részletek az 5. oldalon 

Somogyi Károly 1880-ban Szegednek ajándékozta féltett gyűjteményét 

A százhuszonöt éves könyvtár 

Az emlékszoba berendezése a régi időket idézi, amikor a Somo-
g y i - k ö n y v t á r m é g a M ó r a - m ú z e u m b a n m ű k ö d ö t t Fotó: Frank Yvette 

Ma ünnepli alapításának 125. 
évfordulóját a szegedi So-
mogy-könyvtár. Az intézmény 
gyűjteménye az 1883-as meg-
nyitás óta több mint 910 ezer 
dokumentumra nőtt. 

Ma 125 éve, hogy a Somo-
gyi-könyvtár gyűjteményét 
megalapozó 43 ezer 701 köny-
vet és folyóiratot Somogyi 
Károly esztergomi prépost és 
apátkanonok fölajánlotta 
„Szeged városának ajándék-
képpen, örök tulajdonul". A 
bibliotéka a város legrégebbi 
kulturális létesítménye, s az 
önkormányzati fenntartású 
intézmények közül tavaly itt 
fordult meg a legtöbb, ponto-
san 371 ezer 606 látogató. 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a 
könyvtár igazgatója elmondta, 
hogy a gyűjtemény az idők so-
rán a könyvek, kéziratok, új-
ságok és folyóiratok mellett 
fotókkal, dia- és videofilmek-
kel, hanglemezekkel és -kazet-
tákkal, grafikákkal, CD-kkel 
és DVD-kkel is gyarapodott. A 
szolgáltatás a közelmúltban 
EU-forródróttal bővült. Na-
ponta 1600-1700 látogató ve-
szi igénybe az intézmény szol-
gáltatásait. 

írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon 

A szegedi színházban mutatták be a produkciót 

A My Fair Ladyvel 
vizsgáztak a fiatalok 

A szereplők az előadás szünetében Fotó: Karnok Csaba 

Az Andante Alapfokú Művésze-
ti Iskola és a Rókusvárosi II. 
Számú Általános Iskola szín-
játszó tanszaka a My Fair Ladyt 
mutatta be tegnap a szegedi 
nagyszínházban. 

A Dzsungel könyvét, a Grease-t 
és A padlást is bemutatta már 
Varjasi Ottóné és Ocskó Andrea 
irányításával a hetedik éve műkö-
dő szegedi Andante Alapfokú 
Művészeti Iskola, amelynek szín-
játszó tanszaka most is nagy fába 
vágta a fejszéjét: Lerner és Loewe 
világsikerű musicaljét mutatta be 

tegnap délután és este vizsgaelő-
adásként a Szegedi Nemzeti Szín-
házban. Eliza Doolittle-t Széles 
Flóra, a Radnóti gimnázium 15 
éves tanulója alakította. Az ifjú 
színjátszót édesanyja a könnyei-
vel küszködve figyelte a színpa-
don. Flóra színésznő szeretne len-
ni. Már tíz éve dolgozik a musi-
calt betanító tanárnővel a rigoró-
zus nyelvészprofesszort, Henry 
Higginst játszó Szilágyi Ferenc, a 
Szegedi Tudományegyetem hall-
gatója. 

Riportunk a 6. oldalon 

Évekkel ezelőtt tiltották ki a Dóm térről a forgalmat, most néhány napig szabad a pálya az autósok előtt Fotó: Schmidt Andrea 
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