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Lapunk álomkonyhája 
Hódmezővásárhelyre került 

A Délmagyarország és a Délvilág Lakásépítész mellékletének egy éven át tartó Álonikonyha-játéka 
véget ért. Tfegnap kisorsoltuk a fődíjat, az egymillió forintos álomkonyhát Hegedűs Sándor hódmező-
vásárhelyi olvasónk és felesége vette át Pap Klárától, a Délmagyarország Kiadó igazgatójától és Szűcs 
Tibortól, az Ónix Kft. ügyvezetőjétől. Jövőre is folytatódik nyereményjátékunk, 2006-ban is keresse 
Lakásépítész mellékletünket lapunkban Fotó: Karnak Csaba 

Szuperszámítógépek a TIK-ben 
Virtuális szuperszámítógép-hálózathoz csatlakoztak 
tegnap a szegedi egyetemi könyvtár gépei. A főként a 
természettudományokban használt nagy teljesítmé-
nyű komputerek egy másodperc alatt ezermilliárd 
műveletet végeznek cl. Az egyetem tanulmányi és 
információs központjában Szabó Gábor rektor 
gombnyomására 162 gép csatlakozott ahhoz a nem-

zetközi hálózathoz, amely világszerte 10 ezer nagy 
teljesítményű gépet foglal magába. A TIK-ben is 
működik a drót nélküli internetszolgáltatás, az úgy-
nevezett WiFi. Ennek lényege, hogy az épületen be-
lül rádióhullám segítségével lehet internetes kapcso-
latot teremteni, így az intézmény vendégei kézi szá-
mítógépeiket kábelek nélkül is használhatják. 
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Az anya szeretné megtudni, miért halt meg az egyik kisbabája 

Kornélia kételyek között 
Több mint hat hete hiába pró-
bálja megtudni egy szegcdi 
fiatal asszony, hogy miért halt 
meg ikerterhessége 39 . hetében 
az egyik kislánya. Azt fontol-
gatja, bírósághoz fordul, derül-
jön ki végre, hibázott-e valaki. 

- Pénteken volt hat hete, hogy 
meghalt az egyik kislányom. 
Ikerterhességem 39. hete alatt 
semmi nem utalt a közelgő tra-
gédiára. Ezért is nehéz feldolgoz-
ni a történteket. Nem értem, mi-
ért nem közlik velem, miért nem 
tudhatom meg, mi okozta a ha-
lálát. Nem hivatalosan ellent-
mondó véleményeket hallottam 
- mondja a szegedi Makra Korné-
lia, aki október 21-én császár-
metszéssel szült. 

Makra Kornélia terhességének 
35. hetében, szeptember 21 -én fe-
küdt be a Szegedi Tudományegye-
tem szülészeti és nőgyógyászati 
klinikájára. Október 21-én dél-
előtt 11 órakor a sokadik 
CTG-vizsgálatán esett át. Ezúttal 
is megnyugtatták. Az ultrahang-
vizsgálat szerint is a szívműködé-
seknél minden rendben volt, sőt 
azt is közölték vele, hogy az addig 
keresztben fekvő baba megfordult, 
a két kislány párhuzamosan, 
hosszanti helyzetben fekszik egy-
más mellett, hagyományos szü-
lésre számíthat. 

- Nagyon megörültem, hiszen 
apás szülést szerettünk volna, 
amire így lehetőség nyílt - jegyzi 
meg a fiatal szegedi asszony. 

Egy másik, az előbbi után ne-
gyed órával elvégzett úgynevezett 
keringési vizsgálat sem mutatott 
sem nála, sem a gyermekeknél 
rendellenességet. A délutáni vi-
ziten, egy órakor a vizitáló orvos 
kontroll CTG-t rendelt el. 

- Erre négy órakor került sor, 
amely megállapította, hogy az 
egyik babának nincs szívhangja, 
meghalt. Az orvos magunkra ha-

A HVB Group tígja 

gyott, az asszisztenstől kérdez-
tem meg: ez azt jelenti, hogy vég-
leg elveszítettem az egyik babát? 
A szülésznő mondta meg, hogy 
igen, az egyik baba meghalt -
mondja Makra Kornélia. 

A fiatal nő lelkileg teljesen ösz-
szeomlott. Utólag is úgy érzi, 
nem kapta meg az ilyen esetek-
ben elvárható lelki támogatást. 
Közölték vele, megindítják a szü-
lést, értesítik az orvosát. Pár 
perccel később már azt mondták 
neki, mégsem hagyományosan 
fog szülni, hanem altatásban, 
császármetszéssel. 

Kornélia már otthon van. Azt 
mondja, az az érzése, hogy egész-
ségesen, 2650 grammal született 
kislánya keresi a testvérét. 

- Október 21. óta folyamato-
san érdeklődöm a patológián, de 
eddig semmit nem tudhattam 
meg a halál okáról. Úgy tudom, 
általában 10-14 nap alatt készül 

NEM SZOKATLAN 
^ Az egyetem anatómiai, szövet- és 

fejlődéstani intézetének egyik 
munkatársa azt mondta, egyálta-
lán nem szokatlan, hogy hat, vagy 
még ennél hosszabb Ideig is eltart 
egy-egy boncolási jegyzőkönyv ki-
adása. Ugyanő megjegyezte: az el-
múlt hetekben szabadságolások is 
késleltették munkájukat. A konkrét 
ügyről nem adhat felvilágosítást, 
ha a jegyzőkönyv elkészül, értesí-
tik a családot. 

el a boncolási jegyzőkönyv, most 
már több mint hat hét telt el. 
Szeretném végre megtudni, mi 
okozta egyik kislányom méhen 
belüli váratlan halálát - mondja 
Makra Kornélia, aki azt fontol-
gatja, bírósághoz fordul, hátha 
akkor sikerül számára megnyug-
tatóan mindent tisztázni. 

o. z. 

Makra Kornélia és kislánya Fotó: Karnak Csaba 
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Várjuk bankfiókunkban: 
Szeged, 
Kossuth Lajos sugárút 18-20. 

H V B M i á n k 

A termék 50% bankbetétet és 50% Lépéselőny Alapot tartalmaz. A HVB Bank (tev. eng. száma: 1-1523/2003. 
a Bel tagja) akc«s ajánlata 2005. nevembe» 14-től 2006. január 31-ig az első 3 hónapos kamatperiódusra, 
az úicrman elhelyezett összegekre vonatkozik, azt kővetően az adott összegsáv normál betéti kamata érvényes 
a betét; ősszegre A hirdetes néni minősül ajánlattételnek, a Bank a kamat és egyéb kondíciók valtoztatásanak 
jogát fenntartja további részletek a Bank «¡rdetmenyében. Üzletszabályzatában és az Alap tájékoztatójában. 


