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A tanárnő nagy kalandja 
Békéi Gabriella, a szegedi Deák 
gimnázium tanára nyolc hónapot töltött 
Ázsiában, a hegyek és a tigrisek földjén. 

7. OLDAL 

Keresse holnapi lapunkban 

nőm 
akciós ajánlatunkat! 

PÉNTEK, 2005. MÁJUS 27., 95/122. 

Szőregi ijesztés? 
A szőregi Sipos Istvánnak rossz 
napjai vannak. Egy géppisztolyos 
plakát tűnt fel háza előtt. 

4. OLDAL 

Aktpen ertra Wsz er dtsejjü model 1Mb ató! 
Kombinált stlajjfogy.ts/t.is: 4. >7,2 1/100 km 
Co>kfcocsatas 132-173 g/km 

Feketén-fehéren, 
ilyen egyszerűen.. 

Rokkantak 
munkája 
A megye szeptembertől - ha kell 
- segíti azokat a cégeket, melyek 
csökkent munkaképességűeket 
foglalkoztatnak. Ugyanis az el-
múlt napok vitái után tegnap 
megegyeztek a kormánypárti és 
ellenzéki képviselők. Arra kérik 
a kormányt, hogy emeljék az e 
célra szánt egymilliárd forintos 
keretet. 

Részletek a 3. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

0OQ 
nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

Először hajtottak végre szívátültetést Szegeden. Az életmentő beavatkozást tegnapra virradó 
éjjel dr. Bogáts Gábor főorvos vezetésével az egyetem orvostudományi karának szívsebészeti 
osztályán végezték. Magyarországon eddig kizárólag a budapesti orvosegyetem Városmajor 
utcai szívsebészeti központjában hajtottak végre hasonló transzplantációkat. 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Kar Belgyógyászati Intenzív 
Osztályán kezeltek egy 35 éves szegedi nőt, 
akinél második terhessége következtében sú-
lyos kardiomiopátia alakult ki. A szívizom 
megbetegedése folytán fellépő keringési elégte-

lenség miatt három héttel ezelőtt császármet-
széssel hozta világra második gyermekét, ezt 
követően azonban állapota az intenzív gyógy-
szeres kezelés ellenére is jelentősen romlott. 
Ekkor egy ballonpumpát ültettek be, amely 
mechanikusan támogatta a keringését. Ennek 

ellenére lélegeztetőkészülékre volt szüksége, és 
nem lehetett az állapotát stabilizálni. Mivel a 
beteg élete komoly veszélyben forgott, felkerült 
a szívátültetésre várók listájára. Szerdán kide-
rült, hogy van egy olyan donorszív, amely 
egyetlen más várólistás betegnek sem felel 
meg. Tekintettel arra, hogy a szegedi nő nem 
volt szállítható, úgy döntöttek, nem a főváros-
ban, hanem itt operálják meg. 

Folytatás a 3. oldalon 

Majdnem négyezer jegy kelt el a ma esti előadásra 

DM: születésnapi 
koncert Zoránnal 

A szegedi transzplantációt egy 35 éves, kétgyermekes nőn hajtották végre 

Életmentő szívátültetés 
Ma este 8 órától az 
újszegedi sportcsar-
nokban felcsendül-
nek a Kell ott fenn 
egy ország, a Volt 
egy tánc, a Szép hol-
nap, és A körben cí-
mű, új nagylemez 
dalai. A Délmagyar-
ország 95. születés-
napján programso-
rozatunkat Zorán 
élő koncertje nyit-
ja. 

Örömünkre szolgál, 
hogy e jeles évfordu-
ló alkalmából ezzel 
a nagyszabású kon-
certtel ajándékoz-
hatjuk meg olvasó-
inkat. Jól választot-
tunk, s ezt mi sem 
bizonyítja jobban, 
mint az, hogy közel 
4000 jegy kelt el a 
ma esti koncertre, 
így Zorán és tíztagú 
zenekara telt ház 
előtt játszik a Dél-
magyarország szüle-
tésnapján. Zorán la-
punknak korábban 
azt nyilatkozta: álta-
lában nem tesz kü-
lönbséget fellépései-
nek helyszínei kö-
zött, Szeged mégis a 
kedvencei közé tar-
tozik, hiszen dina-
mikus légkört is-
mert meg az egyete-
mi városban. Remé-

Zoránt tíztagú zenekar kíséri majd a ma 
est i k o n c e r t e n Fotó: Karnok Csaba 

Ü, hogy jó hangulatú 
koncerttel járulhat-
nak hozzá a Délma-
gyarország születés-
napi rendezvényei-
nek sikeréhez. A ré-
gi dalok mellett az 
új album, A körben 
című nagylemez 
négy számát is elő-
adják: Billy Joel, 
Leonard Cohen, 
Harry Chapman és 
Sting egy-egy dalát 
dolgozták fel. 

A sportcsarnok ka-
puit ma este 6 óra-

kor, két órával a kon-
cert kezdete előtt 
nyitjuk meg, a helye-
ket érkezési sorrend-
ben lehet elfoglalni. 
A 8 órakor kezdődő 
Zorán- koncerttel 
nyitjuk meg szüle-
tésnapi programso-
rozatunkat, s holnap 
mindenkit várunk a 
Klauzál térre, az 
egész napos, közös 
ünneplésre. 

Összeállításunk 
a 6. oldalon 

Megnyílt a Szeged Expo 

Az orvosteam dr. Bogáts Gábor főorvos irányításával végezte el az első vidéki szívátültetést Fotó: DM/DV 

Látogatók a szegedi vásáron 

. . , - StMPLYCLEVER- EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 
www.ikeszauto.hu 
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D % ítoiümi 
Száz kiállító mutatko-
zott be a tegnap megnyílt 
Szeged Expón. A Hangár-
ban újdonságokkal is vár-
ják az érdeklődőket. 

Negyedik alkalommal 
rendezi meg a Gellért és 
Fiai Consulting Kft. a Sze-
ged Expót. A Hangárban 
tegnap megnyílt kiállítá-
son száz cég mutatkozik 
be. Újdonság, hogy lesz 
kert-, sport- és szabad-
idő-, valamint Szeged pil-
lérei és ízei kiállítás is. 

Az expót tegnap Soly-
mos László városüzemel-
tetési alpolgármester nyi-
totta meg. Az érdeklődő-
ket négy napon keresztül 
délelőtt tíz és este hét óra 
között várják. 

A felnőtt belépő 600, a 
kedvezményes 400, a csa-
ládi pedig 1200 forintba 
kerül. A kiállítás ideje 
alatt tizenöt percenként 
közlekedik az ingyenes 
Cora-Hangár Expó járat. 

A vásár előcsarnokában 
a Móra Ferenc Múzeum 
külön bemutatót rende-
zett, de Szeged ízeivel és 
zenéjével is megismer-
kedhetnek a látogatók. 

Fotó: Schmidt Andrea Bővebben a 3. oldalon 

IKESZ Autó 
Dorozsmai út 48. 

A megbízható megoldás Tel.: 549-030 

500 000 Ft árengedmény 
+ 500 000 Ft finanszírozási támogatás 

= 1 M I L L I Ó F t kedvezmény* 
*SkodaFabia Classic vásárlása és hitelfelvétel esetén, 
THM: 7,76%! Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes! 
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben' 

Az Ön Skoda-márkakereskedője: 

http://www.delmagyar.hu
http://www.ikeszauto.hu

