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Ismét megnyílt a sörfesztivál 
Miután a múlt héten az eső elmosta a XIII. szegedi 
sörfesztivált, tegnap, immár verőfényes napsütésben 
újra megnyitották a sörcsapokat. 

5. OLDAL 

TÓTH BOGLARKA ES A FITNESZ 
Már a világbajnokságra készül Tóth Boglárka. 
Magyar Kupát és bajnokságot már többször is 
nyert. Párja, szülei egyaránt támogatják. 

9. OLDAL, BIZALMASAN 

RENAULT 
¿ V , AUTÓKAT ALKOTUNK 

MASTER 
AKAR 

1 600 OOO Ft 
KEDVEZMÉNNYEL! 

Molnár Autóhiz Kft. 
Szeged, Dorozsmai üt 8. • TelTfax: 62/420-237 

Több mill ió forintos művégtag-
ra lenne szüksége Licsicsányi 
Boglárkának. Szülei normális 
lefolyású ikerterhességre ké-
szültek, ám Boginak amputálni 
kellett a lábát, Viktória meg-
vakult, a hazai egészségügyi fi-
nanszírozás pedig nem támo-
gatja a családot. 

- Életmentő műté te t kellett vég-
rehaj tani a feleségemen - mond-
ja a csanyteleki Licsicsányi Pé-
ter. A két kisgyermek, Viktória és 
Boglárka ugyan életben maradt a 
koraszülés után, de utóbbinak 
oly mértékben sérült az egyik 
végtagja, hogy amputá ln i kellett. 
Ha ezt nem teszik meg rögtön, az 
valószínűleg a kislány életébe ke-
rült volna. Viktória méhen belüli 
fertőzés miat t háromszor is tü-
dőgyulladást kapott, a gépi léle-
geztetéssel életben tartot t csecse-
m ő mindkét szeméről levált a re-
tina, a gyógykezeléshez szüksé-
ges oxigénmennyiség miat t . Bog-
lárka megfelelő fejlődéséhez mű-
végtag kellene, megfelelőt azon-
ban csak külföldön gyártanak, és 
a tb nem támogat nem Magyar-
országon előállított egészségügyi 
segédeszközt. Az SZTE Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Kliniká-
ján hónapokig ápolták az iker-
párt, míg annyira megerősöd-
tek, hogy szüleik hazavihették 
őket. 

írásunk a 3. oldalon 

Engedély 
nélküli 
bódék 
Az idén sem kérték a Kulturális és 
Örökségvédelmi Hivatal hozzájá-
rulását az építmények fölállításá-
hoz a Dóm térre a fabódék gazdái 
- s már ácsolják is a létesítménye-
ket. Pedig szükséges lett volna en-
gedélyt kérni, hiszen a tér műem-
léki terület, és minden változta-
tást a műemlék városképi, tájképi 
megjelenésének kell alárendelni. 
A KÖH tárgyalással próbál elfo-
gadható állapotokat teremteni. 

Részletek a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya nm 
nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

A csanyteleki Licsicsányi család minden vagyonát az ikrek gyógyítására költi 

Az élet mellett döntöttek 
Jól halad 
a kórház 
felújítása 
Fél éve tart a szegedi kórház nagy-
szabású rekonstrukciója, egy épület-
részt pedig már át is adtak a beruházók. 
Jelenleg egyszerre végzik a műtőblokk 
átépítését, valamint az energetikai 
korszerűsítést. A munka várhatóan jö-
vő februárban fejeződik be. 

Összesen 2,5 milliárd forintot költenek 
a Szegedi Városi Okta tó Kórházra. Az év 
elején elkezdődött, és 2006. február vé-
géig tartó rekonstrukciós programban a 
gépek és műszerek fejlesztése mellett 
megúj í t ják és korszerűsítik a kétszáz 
éves intézményt . A m u n k a immár fél 
éve tart, és eddig minden az ütemezés-
nek megfelelően halad. A rombolás mel-
lett pedig már eredményt is lá thatnak a 
dolgozók és a betegek: a pszichiátriai 
osztály egyik felét néhány hete átadták. 
Modern kórtermek, ú j bútorok és az ed-
diginél jóval barátságosabb környezet 
fogadja az ide érkezőket. 

Folytatás az 5. oldalon 

Tudósjelöltek 
a Radnótiban 

A sorozatos gyógykezelések miatt a családnak az elmúlt öt hónapban 18 ezer kilométert kellett utaznia Fotó: Tésik Attila 

Nem lesz elég raktár a búzának 
Még mindig tele vannak óbúzával a raktá- szabadul föl Péter-Pálig a megyében, egy- pályázhattak. Az intervenciós gabona ki-
rak, holott két hét múlva itt van Péter-Pál, előre n e m tudni: több tula jdonos n e m kö- szállítása mindeneset re már megkezdő-
s kellene az ú j gabonának a hely. N e m lesz zölte az FVM végezte fölméréskor az ada- dött - a Véka Kft. gabonáját egyenesen 
hová szállítani az ú j termést a nemsokára tokát. S az sem tudható, mekkora raktárok Bangladesbe szállítják. 
kezdődő aratáskor - aggódnak a szakértők, fölépítését tervezték Csongrád megyében 
Hogy pontosan mekkora raktárkapacitás abból a 40 millióból, melyre vállalkozók Bővebben a 7. oldalon 

Példa nélküli sikert a ra t t ak a szegedi 
radnót is diákok az országos if júsági tu-
d o m á n y o s és innovációs versenyen. 
Sohasem tör tén t meg a verseny e lmúl t 
t i zenhá rom éves tör ténetében, hogy 
egy iskolából ket tőnél több diák kapot t 
volna dí jat - legalábbis eddig. Mer t 
mos t mégis megtör tén t : a szegedi Rad-
nót i Miklós g i m n á z i u m tanulói, közül 
a t i zenhét díjból négyet e lhoztak. A si-
ker t i tka a h á r o m éve létrejött te rmé-
sze t tudomány i önképzőköri m u n k á j á -
ban rejlik. A tudósjelöl t radnót i sok 
m i n d a n n y i a n kuta tó i pályán képzelik 
el jövőjüket, azt azonban hiányolják, 
hogy a magyar szellemi tőkének n incs 
védelme. 

írásunk a 7. oldalon 

Cegléd után jelennek meg a bliccelők 

Repülőbrigádok 
a vonatokon 

Tegnap óta es ténként díszfény ragyogja be a szegedi 
zsinagógát. Sötétedéstől éjfélig ötvennyolc energia-
takarékos fényforrás világítja meg az épületet. A 
földbe süllyesztett égők alulról, a szabadtéri reflek-
torok pedig oldalról díszítik a falakat sárgás fény-
nyel. A kupola és a tető fehér fény koronával emeli a 
látványt. Szegeden ezzel ú jabb éjszakai látványos-

ság lépett az olyafi impozáns látnivalók mellé, 
m i n t például a dóm, az alsóvárosi Mátyás-temp-
lom, a Móra Ferenc Múzeum, az Anna fürdő és az 
egyetem jogi karának épülete. A zsinagóga fényru-
hája 24,5 millió forintból készült el, 5 millió forin-
tot a zsidó hitközség, 5 milliót a Magyar Turizmus 
Rt. és 14,5 milliót a város önkormányza ta fizetett. 

egész országra kiter-
jedő akció célja nem-
csak a bliccelők ki-
szűrése, hanem a sze-
relvények tisztaságá-
nak, az utastájékoz-
tatás szakszerűségé-
nek ellenőrzése is, s a 
kalauzok előírás sze-
rinti munkavégzését 
is vizsgálják. Csong-
rád megyében egyéb-
ként nem jelentős a 
bliccelők száma, a 
Szegedről Budapestre 
tartó szerelvényen ál-
talában Cegléd u tán 
jelennek meg a jegy 
nélkül, vagy másolt 
jeggyel utazók. A bhc-
celők évente két és fél 
millió forint bevétel-
kiesést okoznak a 
MÁV-nak. 

írásünk a 3. oldalon 

Fénybe öltözött a zsinagóga 

Az épületet ötvennyolc energiatakarékos fényforrás világítja meg Fotó: Gyenes Kálmán 

Úgynevezett repülőbrigádos ellenőrzéseket 
vezet be a hónap közepétől a MAV Rt. A blic-
celőket éppúgy kiszűrik, mint ahogyan pél-
dául a szerelvények tisztaságát is ellenőrzik. 

A razziasorozat ide-
jén jegyvizsgálókból 
és szolgáltatásfelü-

gyelőkből álló csapa-
tok tartanak vizsgála-
tot a vonatokon. Az 

Megerősítik az ellenőrzést Fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

