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Tiszta 
Szívvel -
játszótérért 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismét jótékonysági rendez-
vényre készül a Tiszta Szív-
vel Egyesület Vásárhelyen. 
Pénteken délután 5 órakor a 
belvárosi római katolikus 
templomban lesz az a kará-
csonyi koncert, amelyen fel-
lép Vajda Júlia operaénekes, 
a Szegedi Nemzeti Színház 
magánénekese, Égető Mária 
orgonaművész, a szegedi 
dóm orgonistája és Gregor 
József operaénekes. Az est 
bevételét a népkerti játszó-
tér felújítására fordítják. Je-
gyek ezer, háromezer és öt-
ezer forintos áron, elővétel-
ben a polgármesteri hivatal 
büféjében, a Sárkány sport-, 
játék- és ajándékszaküzlet-
ben, a Németh László Gim-
názium és Általános Iskolá-
ban fíurzon Mária igazgató-
helyettesnél, valamint a 
Tiszta Szívvel Egyesület ka-
rácsonyi vásárban felállított 
standjánál válthatók. 

Nem ez az első rendez-
vény, amelynek bevételét a 
népkerti játszótér moder-
nizálására költik, hiszen, 
ahogy azt Lázár né Megyeri 
Zita, az egyesület egyik 
alapítója elmondta, az ok-
tóberi, Fekete Sasban tar-
tott jótékonysági est célja 
is ugyanez volt. Akik sze-
retnék támogatni ezt a 
kezdeményezést, úgy is 
megtehetik, hogy a Kos-
suth téri karácsonyi vásár-
ban megkeresik az egyesü-
let pavilonját, s ott vásá-
rolnak például bögrét, kis-
párnát, pólót, esetleg né-
hányat azok közül az ün-
nepi képeslapok közül, 
amelyeket óvodások rajzai 
alapján készítettek. 

Kaáli Géza, az egyetem új szenátora: Vállalhasson bárki gyereket, aki akar 

Minden századik lombikbébi 
Magyarországon születik 
A Szegedi Tüdoniányegyetcm a 
múlt héten szenátorává fogadta 
Kaáli Géza professzort. Az Ame-
rikában elő neves professzorral, 
akinek köszönhetően Magyaror-
szágon is beindult a lombikbébi-
program, többek között arról is 
beszélgettünk: egyetértene-e az-
zal az új javaslattal, hogy egye-
dülálló nők is vállalhassanak ez-
zel a módszerrel gyermeket. 

A Szegcdi Tudományegyetem Sena-
tor Honons Causa címet adomá-
nyozott Kaáli Géza professzornak. 
Az egyetem által adható egyik leg-
magasabb elismerés átadásakor 
nemcsak a magyar, hanem az ame-
rikai himnusz is felcsendült, a vi-
lághírű szakember 38 évnyi távollét 
ellenére is tökéletes magyarsággal 
elmondott beszédében felemelőnek 
és meghatónak nevezte, hogy hazá-
ja és örökbefogadó hazája nemzeti 
indulóját egymás után hallhatta. 

" Egy meddő pár 
Szegeden, 
Bécsben vagy 
New Yorkban 
ugyanarra a 
kezelésre 
számíthat 
Kaáli Géza professzor 

- Magyarországon nőttem fel, 
24 éves koromig itt laktam, így 
életem egyik meghatározó korsza-
ka ehhez az országhoz kötődik. 

Kaáli Gézát a Szegedi Tudományegyetem szenátorrá fogadta Fotó: Gyenes Kálmán 

Az Amerikai Egyesült államok-
ban építettem viszont fel a karrie-
remet, ott nősültem meg, ott szü-
lettek a gyerekeim, tehát lényege-
sen több felnőttkori emlékem köt 
oda - magyarázta kettős hazafisá-
gát Kaáli professzor. 

Hozzátette: az elmúlt két évti-
zedben nagy kapcsolatrendszert tu-
dott kiépíteni Magyarországon, en-
nek köszönhetően tudta létrehozni 
a Kaáli Intézeteket. így ma már na-
ponta 2-3 órát magyar ügyekkel 
tölt - igaz, még mindig javarészt 
külföldön. A karácsonyt azonban 
hosszú idő után először családjával 
együtt idén Magyarországon: - Ez 
lesz talán életünkben a második 
ilyen alkalom - mesélte. 

Megérti azokat a frissen diplo-
mázott szakembereket, akik kül-
földön próbálnak szerencsét, ő ma-
ga is rendszeresen támogatja anya-
gilag a magyar fiatalok külföldi ta-
nulmányait. Azzal azonban nem 
ért egyet, hogy Magyarországon 
nem érdemes maradni. - Nincs jó 
helyzetben a magyar egészségügy, 
ez tény. De ahhoz képest, hogy 
mennyi pénzt tesznek bele, megle-
pően jó. Nem akarok hazabeszélni, 
de például ma már teljesen mind-
egy; hogy egy meddő pár Szegeden, 
Bécsben vagy New Yorkban megy el 
lombikbébi-kezelésre, mindegyik 
városban ugyanarra az eredményre 
számíthat. És meggyőződésem, 
hogy az állami intézmények is a le-

hetőségekhez képest a legjobbat 
próbálják kihozni egyébként meg-
lehetősen sanyarú helyzetükből. 

Kaáli Géza mindezekhez még 
hozzátette: külföldön élve úgy lát-
ja, a pályakezdés mindenhol ne-
héz, nem csak Magyarországon. -
Az összes nehézség ellenére vi-
szont szívesen cserélnék bárme-
lyikükkel - mondta mosolyogva. 

A professzor nevével fémjelzett 
program igazi sikertörténet Ma-
gyarországon: a világon élő egymil-
lió lombikbébi több mintegy száza-
léka itt született. A meddő párok 
helyzetét azonban tovább könnyí-
tené egy törvénymódosító indít-
vány, mely szerint már egyedülálló 
nők is vállalkozhatnának a mester-

Vásároljon most! 
A hiteltörlesztést akár fél 
évvel is elhalaszthatja!* 

/ 

Decemberi-januári akciós hitelkonstrukciók! 
Ha úgy érzi, karácsonyra már éppen eléggé kiköl tekezett , 
vásároljon Suzukit halasztott f izetésű hitelkonstrukcióban! 
A hiteltörlesztés megkezdését akár fél évvel is elodázhatja! 

* A hitelkonstrukció tett ételeinek részletes megismeréséért forduljon márkakereskedésünkhöz I 

Szentgyörgyi Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 17-19. 

Telefon: 62/554-300 
www.suzukiuontgyorgvi.hu 

Válaszoljon kérdésünkre, küldje be nyílt postai levelezőlapon a szelvényt, 
és a helyes választ adók között jegyet sorsolunk ki! 

Melyik kedvelt Walt Disney rajzfilm főhőse az oroszlán? 

Hév: 
Cím: 
Teleionszám: 

Kérjük írja be, hány jegyet szeretne nyerni: db 
(egy előfizető ma«. 4 db jegyet igényelhet) 

Vetítés időpontja: 2005. december 20.. 19.00 
Helyszín: Cinema City mozi, Szeged Plaza 
Beküldési határidő: 2005. december 19.. 10.00 
Cim: Délmagyarország Kiadó 6720 Szeged, Stefánia 10 E-mail: ma rke t i ng@de lmagya r .hu 

AZ ALSO-TISZA-VIDEKI KÖRNYEZETVEDELMI 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 

FELÜGYELŐSÉG által 

a SZOTE Szolgáltató Kht. részére 

kiállított, 

MÓDOSÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI 
ENGEDÉLY HATÁROZATA 

megtekinthető Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

- Szeged, Széchenyi tér 10. szám alatt 
található ügyfélszolgálati irodán. 

NEVJEGY 

U H Kaáli Géza 1943. január 19-én szüle-
tett Gyulán. Szegeden avatták orvos-
doktorrá 1968-ban, majd friss diplo-
mával a kezében kivándorolt az 
Egyesült Államokba. Előbb a Cornell 
Egyetemen volt rezidens, majd a Co-
lumbia Egyetem Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinikáján végzett tudo-
mányos ás oktatói m u n k á t 1985 óta 
a New York-i Albert Einstein College 
of Medicine Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinikáján dolgozik. Nevéhez ti-
zenegy amerikai , gyógyítást elősegí-
tő szabadalom, és főbb mint százöt-
ven tudományos közlemény fűződik. 
1999-ben a Magyar Köztársaság el-
nöki el ismerésében részesült a ma-
gyarországi lombikbébiprogram be-
indításáért és országos hálózattá 
fej lesztéséért 2003-ban a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tiszti Ke-
resztje kitüntetést vehette át a gyer-
mektelen magyar házaspárok szol-
gálatáért és a magyar demográfiai 
helyzet javítása érdekében tett sok-
oldalú erőfeszítéseiért. A szegedi 
szülészeti és nőgyógyászati klinika 
különösen sokat köszönhet Kaáli 
professzor támogatásának. 

séges beültetésre. Kaáli Géza támo-
gatná a javaslatot. - Hogy a szülő 
egyedül él vagy nem, társadalmi 
probléma - vélekedett. - Csupán az 
a fontos, hogy a születendő gyer-
mek felnevelésének körülményei 
megfelelők legyenek. Ha ezt bizto-
sítani tudják, szerintem vállalhas-
son bárki gyereket, aki akar. Hiszen 
ne felejtsük el: ebben a demográfiai 
helyzetben minden egyes gyermek-
re szükség van. 

TÍMÁR KRISZTA 

Fogadjon örökbe 
a Tappancstól 

egy hűséges társat! 
Kidobott kutyák várják befogadóikat, hogy 

életük jóra fordulását meghálálhassák. 

É r d e k l ő d n i : 70/380-9922 
(8-20 között). 
S z á m l a s z á m : 
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Nyer jen 

CHEVROLET 
LACETTIT 

a Délmagyarországgal és 

a Délvilággal! 

Információ: 
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www.delmagyar.hu 
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