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TÉMÁINKBÓL 

PERBEN ES HARAGBAN 
A SÁRGÁN 
A szegediek kedvelt üdülőhe-
lyén, a Sárgán, furcsa eset tör-
tént, amely azt bizonyítja, hogy 
ott nem csak pihennek az embe-
rek. Két szomszéd ugyanis egy 
garázsnak használt, felvonulási 
épületnek nevezett építmény és 
egy el sem kezdett építkezés mi-
att járt a bíróságra. 

4. oldal 

MŰLÁBON 
GÖRKORCSOLYÁVAL 
Bojtos István a Zala megyei Sza-
lapáról június 30-án indult 6700 
kilométeres országos túrájára. A 
műlábas görkorcsolyás férfi ed-
dig háromezer kilométert tett 
meg és tegnap délelőtt érkezett 
Szegedre. Be kívánja bizonyítani, 
hogy a mozgáskorlátozottak is 
teljes értékű emberek. 

6. oldal 

EGÉSZSÉGES VOLT 
A ROTWEILER 
A hét elején rátámadt a család 
kutyája egy kétéves szegedi kis-
lányra, fején több helyen is meg-
harapta. A rotweiler szerencsére 
nem volt veszett, a kislány pedig 
a Szegedi Tudományegyetem 
gyermekklinikájáról a napokban 
hazatérhet otthonába. 

4. oldal 

ELHUNYT ÉLETTÁRSÁÉRT 
KOLDUL 
Néhány napja hunyt el Szegeden 
egy hajléktalan asszony. A teme-
tés költségeinek jelentős részét a 
helyi önkormányzat magára vál-
lalta. Az elhunyt hajléktalan 
élettársa most járja a város utcáit 
és azért koldul, hogy egy szép ko-
szorút vehessen volt kedvese sír-
jára. 

7 . oldal 

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

Egy kislány és három fiú 

Négyes ikrek születtek Szegeden 

A Berecz család újszülött gyermekei: András, Rita, Botond és Zoltán. Fotó: Karnok Csaba 

Négyes ikrek születtek Szegeden, a Szegedi Tudo-
mányegyetem szülészeti- és nőgyógyászati klinikáján. 
Zoltán, András, Rita és Botond a terhesség hetedik 
hónapjában, kedden látta meg a napvilágot. 

Bereczné Juracsek Marianna és férje, Berecz Zoltán már 
évek óta szerettek volna gyermeket, de hiába fordultak 
orvosokhoz, majd természetgyógyászokhoz, az asszony-
nak nem sikerült teherbe esnie. Bár Marianna még csak 
31, Zoltán pedig 34 éves, nem akartak „kicsúszni" az 

időből, ezért a Kaáli Intézetben vállalkoztak lombikbébi 
programra. Ez sem járt azonnali eredménnyel, csak a ne-
gyedik beültetés sikerült. Az orvosok néhány héttel ké-
sőbb megállapították: négy baba fejlődik az anya hasá-
ban. Szakemberek azt javasolták a házaspárnak, hogy a 
veszélyeztetettség miatt vetessenek el egy vagy két mag-
zatot, azonban Bereczné erről hallani sem akart. 

Az asszony a terhesség tizedik hetétől a klinikán fe-
küdt. Mint mondta, mindent hajlandó volt elviselni an-
nak érdekében, hogy a gyerekek egészségesen megszüles-

senek. A négy baba nem várt kilenc hónapig, a terhesség 
30. hetében megszülettek. 

Koloszár Sándor adjunktus, a szülést levezető orvos el-
mondta, szép eredménynek számít, hogy ilyen hosszan 
sikerült kihordani a gyerekeket, a terhességet azonban 
nem tudták tovább húzni, mert a magzatvíz elfolyt. A ki-
csik a születéskor a körülményekhez képest jó állapotban 
voltak, mind a négyen azonnal felsírtak. 

Folytatás a 4. oldalon 

Ocsi bácsit 
döntetlennel 
köszöntötték 
A magyar labdarúgó-válogatott, 
Miriuta egyenlítő góljával, 1—l-es 
döntetlent ért el a spanyol csapat 
ellen. A mérkőzés előtt került sor 
a Puskás Ferenc Stadion hivatalos 
névadó ünnepségére, az Arany-
csapat betegeskedő 75 esztendős 
kapitánya egy nyitott sportkocsi-
ban körbeautózott a pályán. A 
mintegy 14 ezer főnyi szurkolóse-
reg óriási tapssal köszöntötte a 
labdarúgás legendás alakját. 

Tudósításunk a 15. oldalon 

Testnek jó, férjnek rossz 
Kuncogás, csevegés, felfokozott 
várakozás, kíváncsiság előzi 
meg a Chippendale fiúk fellé-
pését a szegedi Gin Tbnicban. 

A táncparkett közepén szék, 
mellette pezsgősvödör, majd 
megszólal a lüktető zene, s meg-
jelenik egy tökéletesen kispor-
tolt, ápolt test. A fiatalabb kor-
osztály visszafogottabb, talán 
mert magas az ingerküszöb, ta-
lán mert nem szokatlan a fiatal 
férfitest látványa, érintése. Az 
idősebbek vagy a nagyobb, össze-
szokott női társaságok azonban 
kiszámíthatatlanok. Hogy a höl-
gyek úgyszólván a lényegre ta-
pintanak, az szokványos, mint 

ahogyan az apró nadrágocskába 
gyömöszölt pénz, vagy nadrág 
tartalmát onnan kivenni szándé-
kozó mozdulatok sem ritkák. A 
fellépőruhák közül a cowboy 
szerkó a sláger, az egyenruha pe-
dig állandó kedvenc. Persze nem 
a postásokétól, hanem a tengeré-
szekétől reszket a női térd. Tisz-
tességtelen ajánlat számtalan-
szor elhangzik, ám házassági so-
ha. Ha választani kellene, hogy 
egy izmos, simára borotvált, 
bronzbarna mellkashoz bújja-
nak-e esténként vagy egy puhább 
pocakhoz, sok nő habozás nélkül 
az utóbbi mellett döntene. 

y 
írásunk a Sziluettben 

Szórakoztató szabadtéri szezonzáró 

Ukrán világrevü a dómnál 

A Virsky Balett egyik látványos jelenete. Fotó: Veréb Simon 

Három kifejezetten szórakoztató műfaj t válasz-
tot t a szabadtéri igazgatósága a szezon végére. Az 
operett, a cigányzene és a professzionális ukrán 
revü olyan összeállítás, amely csattanós fináléja a 
szórakoztatni kívánó népszínháznak. 

Ennek a szabadtérinek záróakkordja volt az ünnep 
estéjén az Ukrán Virsky Balett vendégszereplése, 
amely méltán kapott vastapsot, mintegy a ráadása-

ként pedig szezonzáró, ünnepi, fényes tűzijáték is 
kápráztatta a dóm téri sokadalmat. 

Pavel Virszkij volt a híres ukrán állami táncegyüt-
tes vezetője 1973-ban, amikor a professzionális 
csapat fellépett a szegedi dómszínpadon. A róla el-
nevezett mai együttes a világ bármely revüszínpa-
dán szívesen látott, hiszen egyedülállót produkál. 

Folytatás a 4. oldalon 

Fidesz-MDF: 
a megyében 
együtt 
A Fidesz-MPP tizenegy megyé-
ben, köztük Csongrád megyé-
ben és a fővárosban állít közös 
listát az MDF-fel. A párt or-
szágos választmánya mindkét 
Csongrád megyei listát vissza-
küldte a megyei szervezetnek, 
hogy azokról hozzanak új dön-
tést. 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt ti-
zenegy megyében, köztük 
Csongrádban és Budapesten ál-
lít közös listát a Magyar De-
mokrata Fórummal. Erről a Fi-
desz-MPP országos választmá-
nya (OV) tegnapi ülésén dön-
tött. 

A országos választmány nem 
hagyta jóvá a Csongrád megyei 
választmány által a múlt héten 
elfogadott megyei és kistelepülé-
si listát, a helyi szervezeteknek 
új döntést kell hozniuk. Az OV 
ezzel kapcsolatban egyúttal több 
ajánlást is megfogalmazott. (A 
megyei és kistelepülési listáról 
közvetett választással kerülnek a 
megyei közgyűlésbe a képvise-
lők.) 

Farkas Sándor, a Fidesz-MPP 
Csongrád megyei elnöke lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, hogy 
az OV szerint a lista összeállítá-
sánál több szempontból is sérül-
tek a területi elvek. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

