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Négyes ikrek születtek 
a szegedi klinikán 
Folytatás az 1. oldalról 

Zoltán, András, Rita és Botond a 
születésük utáni órákban átke-
rült a gyermekklinika intenzív 
osztályára, inkubátorba. Édes-
anyjuk továbbra is a női klinikán 
fekszik. Az asszony testvére teg-
nap videóra vette az apróságokat, 
a felvétellel azután sietett a szü-
lészeti klinikára, és az anyával 
együtt megnézték az alig 16 órás 
újszülötteket. 

Az ikrek súlya 1240 és 1400 
gramm közötti. Katona Márta, a 
gyermekklinika újszülött inten-
zív osztály vezetője elmondta, 
Zolit és Ritát speciális lélegezte-
tógépre helyezték, ami a normál 
légzéstempónál jóval gyorsabban 
juttat oxigént a szervezetükbe. A 
másik két babát szintén mester-
ségesen lélegeztetik. Mindannyi-

an kapnak fájdalomcsillapítót, 
nyugtatót, keringést serkentő 
gyógyszereket, antibiotikumokat 
és vérzékenységet megelőző ké-
szítményt. Ez utóbbi azért szük-
séges, mert az ilyen kis súllyal 
születő gyerekeknél az agyvérzés 
kialakulásának kockázata igen 
magas. Katona Márta hangsú-
lyozta: az első 74 óra a legkriti-
kusabb. 

Bártfai György professzor, a 
szülészeti klinika intézetvezető 
helyettese elmondta, Szegeden 
az ikerterhességek aránya 2,5 
százalék. A spontán többes ter-
hességek viszonylag ritkának 
számítanak, nem érik el a 1,5 
százalékot, a lombikbébiprog-
ram azonban jelentősen megnö-
velte ezt az arányt. Az elmúlt tíz 
évben a mostanin kívül három 
négyes iker szülés volt. 

Túri Sándor tanszékvezető 
egyetemi tanár, a gyermekklini-
ka vezetője nagy jelentőségűnek 
nevezte a lombikbébi programot. 
Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az országban még így is kevesebb 
gyerek születik, mint ahányan 
meghalnak. A professzor nagy 
hibának nevezte, hogy nem tör-
tént meg a gyermekgyógyászati 
háttér pénzügyi támogatása. 
Minden egyes koraszülötthöz az 
első pillanattól kezdve szükség 
van inkubátorra, lélegeztetőgép-
re, betegőrző monitorra és leg-
alább két infúziós pumpára, meg 
persze orvosokra és nővérekre. A 
hármas és négyes ikrek mindig 
komoly feladatnak számítottak 
az újszülött intenzíven: más osz-
tályoktól vagy kórházaktól kény-
telenek eszközöket kölcsönkér-
ni, hogy megfelelően elláthassák 
azokat a babákat, akik ezek hiá-
nyában meghalnának. 

Zoltán, András, Rita és Botond 
szülei egyelőre még nem gondol-
koznak azon, hogy hogyan fogják 
megoldani a gyerekek gondozá-
sát, most az a legfontosabb, hogy 
mindannyian teljesen felépülje-
nek és megerősödjenek. Az édes-
anya tanár, férje mérnök, rende-
zett anyagi háttérrel rendelkez-
nek. 

TÍMÁR KRISZTA 

SEGÍT A VÁROS 
Az önkormányzat képviselője tegnap délután már meglátogatta a 
négyes ikreket és szüleiket, s felajánlotta a város segítségét. Len-
gyel Györgyi kancellár elmondta, az édesanya még nem tudta 
konkrétan megfogalmazni, mire lenne szükségük, de egy gondo-
zónő biztosan kell majd, s ezt a város egy évig biztosítja számukra. 
Ezenkívül pedig valószínűleg egyszeri anyagi támogatást is kap-
nak, hogy az indulás minél zökkenómentesebb lehessen. 

Szomszédok: perben és haragban a Sárgán 

A Tisza folyik, az 
Garázsnak használt, felvonulási épületnek nevezett épí tmény és 
egy el sem kezdett építkezés miat t járt a bíróságra két szomszéd a 
Sárgán. 

Csend és nyugalom, amelyet 
csak a hatalmas hársfák susogá-
sa törhet meg. Erre vágyott törté-
netünk mindkét főhőse, amikor 
Szeged kedvelt, lábakon álló há-
zairól híres üdülőövezetében, a 
Sárgán képzelte el a hétvégéit. Az 
idill a panaszos Tóth Tibor, a 70 
éves nyugdíjas szerint számára 
csak 1997 nyaráig tartott: akkor 
a szemben álló háromszintes ház 
egyik tulajdonosa, a szegedi köz-
élet ismert és elismert' alakja, 
Vass György az ő üdülője melletti 
területen, szorosan a telekhatár-
ra garázst épített. 

A panaszos sérelmével a szege-
di jegyzőhöz fordult, s onnan, 
pontosabban a tápéi kirendelt-
ség-vezetőtől 1998 elején először 
egy neki igazat adó határozatot 
kapott: a szomszédnak, Vassnak 
el kell bontania a garázst, ellen-
kező esetben 100 ezer forintos 
bírság megfizetésére kötelezik. 
Az indoklásban az is szerepelt, 
hogy a durván 5x10 méteres gép-

kocsibeálló fennmaradásához a 
szakhatóság, az Ativizig sem já-
rul hozzá, hiszen garázst nem le-
het az ártérben építeni. 

Ezt kővetően fordulópont kö-
vetkezett be a történetben. A 
szomszéd ugyanis - Tóth Tibor 
szerint - építési engedélyt kért a 
garázs helyén egy üdülő építésére 
a beadott tervrajzok alapján, a 
gépkocsibeállót pedig a hatóság 
felvonulási épületté minősítette 
át. Azzal a kiegészítéssel, hogy 
azt a munkálatok végén, de leg-
később 1999. szeptember 30-áig 
el kell bontani. Tóth nem elle-
nezte az építkezést, csak azt kér-
te - s mint szomszédnak a ter-
vekhez hozzá is kellett járulnia - , 
hogy a telekhatártól számítva 
tartsák be a két méter távolságot. 

Másképp emlékszik viszont a 
háborúskodás kezdetére a szege-
di kajak-kenuzás életre keltője, 
az országosan elismert Vass 
György. Mint mondotta, neki 
eszébe sem jutott garázst építeni, 

Folytatás az 1 oldalról 

Jobb híján nevezzük revünek, laza keretbe foglalt, 
zenés-táncos-artista számokból álló látványos, 
szórakoztató műsornak a műfajt, hiszen annak is 
sajátságos. Nem autentikus néptánc, bár néptánc-
elemekből is építkezik, nem balett, bár a táncosok 
látni valóan klasszikus baletten iskolázottak. S 
pont e két jellegzetesség miatt nem is a nyugati ér-
telemben vett tipikus revü, bár igazán gazdagon 
látványos, és mint ilyen, szórakoztató. 

Különösen a produkció első része hatott lenyűgö-
zően, okkal-joggal. Hivatásos együtteshez méltóan 
válogatott, szép, fiatal táncosok tökéletes technikai 

felkészültséggel, gyönyörű kosztümökben, minden 
hatást kiaknázó, látványos koreográfiákat mutat-
tak - eszményi együttműködésben a zenekarral. 

A show-biznisz legmagasabb szintű követelmé-
nyei szerint összeállított néptáncelemeket akrobati-
kus mutatványokkal ötvöző, professzionális tánctu-
dással előadott számok elementáris hatást keltettek. 
A második rész tánc-bábjátéka a népi humor szintén 
stilizált kellékeit használta, majd a matróztánccal és 
a kisgyerek-táncosok bevonásával ismét fergeteges 
számok szolgáltak az est méltó zárásaként. 

A szezonzáró szórakoztató egyveleg, az utolsó há-
rom szabadtéri produkció ilyen módon meghatáro-
zója lett a város ünnepének, hangulatának. 

A napokban hazaengedik a kutyatámadás áldozatát 

Nem volt veszett a rotweiler 
A napokban elhagyhatja a Sze-
gcdi Tüdományegyctem gyer-
mekklinikáját az a kétéves sze-
gedi kislány, akit megtámadott 
egy rotweiler. 

Ma vagy holnap valószínűleg el-
hagyhatja a Szegedi Tudomány-
egyetem gyermekklinikáját az a 
kétéves szegedi kislány, akire a 
hét elején rátámadt a család ku-
tyája, és fején több helyen meg-
harapta. 

Mint azt tegnap megírtuk, a 
baleset akkor történt, amikor a 
kicsi a kapuhoz szaladt, hogy üd-
vözölje édesanyját. A gyermeket, 
akit a fején mart meg a nagy tes-
tű rotweiler, a Szegcdi Tudo-
mányegyetem gyermekklinikájá-
ra szállították. 

- A kutya a kisgyermek arcán, 
a bal szeme alatt, valamint a fej-
tető oldalán, összesen négy he-

lyen több centiméter hosszan 
szakította fel a fejbőrt. A sebeket 
össze kellett varrni, és a kislány 
tetanusz védőoltást kapott. Sze-
rencsére a gyermek koponyája 
nem sérült meg - mondta Túri 
Sándor, tanszékvezető egyetemi 
tanár, a gyermekklinika igazga-
tója. - A hatéves rotweiler rend-
szeresen megkapta a szokásos ol-
tásokat, ami kizárja a veszettsé-
get - tette hozzá a professzor. 

A kislány sérülései egyébként 
nyolc napon belül gyógyulnak, 
ezért nem indult eljárás a házőr-
ző gazdája ellen. 

- A támadásnak több oka is le-
het - mondta lapunk megkeresé-
sére egy szakértő. Keller Zoltán 
ebtenyésztő szerint elképzelhető, 
hogy az alvó kutya hirtelen felri-
adt, a mellette elszaladó kislány-
ban pedig menekülő alakot lá-
tott, ezért ösztönösen támadott. 

- Ha valaki ilyenkor a kutya fe-
lé fut, semmi gond, ám ha ellen-
kező irányba, akkor az állat üldö-
zőbe veheti. Lehetett más oka is 
a balesetnek. Elképzelhető, hogy 
a kutya féltékeny volt a kisgyer-
mekre - magyarázta Keller. 

A támadó kutya az embernek 
mindig azt a testrészét kapja el, 
amely a legközelebb esik hozzá, 
így fordulhatott elő, hogy a hat-
éves, nagy testű rotweiler a kis-
lány arcát marta meg. - Amikor 
azonban a kutya észrevette, hogy 
családtagról van szó, valószínű-
leg azonnal elengedte áldozatát, 
ezért nem történt komolyabb 
tragédia - tette hozzá Keller, aki 
azt határozottan kijelentette: a 
támadás miatt nem lehet a ku-
tyát hibáztatni, hiszen az állat 
csak ösztöneinek engedelmeske-
dett. 

A. T. J. 

Szórakoztató szabadtéri szezonzáró 

Ukrán világrevü a dómnál 

Fergeteges sikert aratott az ukrán revü. Fotó: Veréb Simon 

A Berecz szülők a klinikán, Fotó: Karnok Csaba 

építkezés áll az üdülőtelepen 
szabadon állóvá a leendő üdülő 
rajzait. 

Az elkövetkező évek így nem a 
megnyugvást, hanem a bíróságra 
járkálást hozták mindkét fél szá-
mára. Tóth arra hivatkozott, a 
„garázs" szoros közelsége miatt 
nem talált kőművest üdülője fel-
újításához, hiába bontotta volna 
meg kérésére Vass György a fel-
vonulási épület tetejét. Bírósági 
keresetében emiatt kártérítést 
kért, valamint azért is, mert az 
igazságügyi szakértői vélemény 
szerint ingatlana értékcsökke-
nést szenvedett el a telekhatáron 
felállított sufni miatt. Summa 
summárum: az ügy a Legfelsőbb 
Bíróságra is eljutott. 

A Csongrád Megyei Bíróság 
legutoljára, 2001 szeptemberé-
ben azzal zárta le az ügyet, hogy 
Vass Györgynek adott igazat, s a 
perköltségeket a panaszosnak 
kell állnia. Az indoklás szerint 

Kis lak áll a Tisza mentében - és a panaszos. Fotó: Miskolczi Róbert ugyanis a felperes nem tudta bi-
zonyítani, hogy üdülőjének érté-

a „sufnit" eleve a tervezett üdülő tetés kilátásba helyezésekor ke csökkent volna az ideiglene-
felvonulási épületének szánta, azért nem volt építési engedélye, sen engedélyezett, szabálytala-
autó csak a „kényszerű helyzet" mert éppen Tóth Tibor követeié- nul közel lévő toldaléképület mi-
miatt áll benne. Aminek a bün- sére terveztették át úgymond att, s azt sem, hogy plusz költsé-

gei keletkeztek volna a renoválás 
során. Tóthot a bíróság szerint 
csak akkor éri kár, ha szomszédja 
az építkezés végén nem bontatja 
el a felvonulási épületet. A felpe-
res így nem kérhet 300 ezer fo-
rintot értékcsökkenés címén 
sem. 

Jogos kérdés az, miért áll még 
mindig az ideiglenesen garázs-
nak használt felvonulási épület, 
hiszen régen elmúlt 1999. szep-
tember 30.? Kiderült, négy alka-
lommal is meghosszabbították 
fennmaradási engedélyét, mivel 
a tulajdonos a Tisza magas vízál-
lása miatt nem tudta elkezdeni 
az építkezést, továbbá - mint 
ahogy azt a Legfelsőbb Bíróság is 
megállapította - a fennálló perek 
akadályozták a munkák elkezdé-
sét. Vass Györgynek építési enge-
délye is csak a Legfelsőbb Bíróság 
határozata után vált jogerőssé. 
Amelynek birtokában már sem-
mi sem tartja vissza, hogy fel-
húzza üdülőjét. Tóth Tibor eh-
hez hozzátette: ő ebben nem 
akadályozza, csak az oldaltávol-
ságot tartsa be. 

FEKETE KLÁRA 


