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TÉMÁINKBÓL 

ERSEKVALTAS 
ESZTERGOMBAN 
A katolikus egyház várakozása 
szerint II. János Pál elfogadta 
Paskai László bíboros-hercegprí-
más lemondását. Gyulay Endre 
szeged-csanádi megyés püspök 
úgy véli, ő már túl idős ahhoz, 
hogy a bíboros utóda legyen. Már 
72 éves, így három év múlva ne-
ki is be kellene nyújtania vissza-
vonulási kérelmét. 

4. oldal 

KULIN BÁNT ŐRIZETBE 
VETTÉK A HATÁRON 
Hágához fordul jogorvoslatért dr. 
Bacskulin József. A magyar, né-
met és spanyol állampolgárság-
gal rendelkező nyugdíjas röszkei 
szemorvost azért vették őrizetbe 
Hegyeshalomnál, mert állítólag 
lopott. A többszörös forint és eu-
ró-milliomos kastélytulajdonos 
a vádakat hazugságnak tartja. 

7. oldal 

KOROGNAI TÖBB PÉNZÉRT 
LOBBIZIK 
Korognai Károly értékelte az idei 
Szegedi Szabadtéri Játékok elő-
adásait. A színházigazgató sze-
rint a nézők igényének megfele-
lően változatos volt a műsor, ide-
jében elkezdték a jegyek értékesí-
tését. E két tényező miatt nőtt 
tavalyhoz képest a látogatottság. 
Korognai hozzátette: több állami 
támogatásért lobbizik. 

6. oldal 

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

Jobban vannak a négyes ikrek - Botond és András már anyatejet is kapott 

A kritikus harmadik nap 
Ma délután 5 órakor telik le az 
orvosok által krit ikusnak mon-
dott hetvenkét óra a szegedi 
négyes ikreknél. 

Jelentősen javult az állapota a 
kedden Szegeden született né-
gyes ikreknek. Botond már 
önállóan lélegzik és testvérével, 
Andrással már kaptak pár csepp 
tejet is. 

Mint tegnap megírtuk, kedd 
délután a Szegedi Tudomány-
egyetem szülészeti és nőgyó-
gyászati klinikáján egy szegedi 
házaspárnak, Bereczné luracsek 
Mariannának és Beiecz Zoltán-
nak négyes ikrei születtek. A 
gyermekek, Rita, Zoltán, András 
és Botond születésük után, már a 
gyermekklinika intenzív osztá-
lyán lélegeztetőgépre kerültek. 

Katona Márta, az újszülött in-
tenzív osztály vezetője tegnap el-
mondta, hogy a csecsemők álla-
pota az elmúlt huszonnégy órá-
ban jelentősen javult. Zolit már 
szerdán este levették a speciális 
lélegeztetőgépről, a kisfiú légzé-
sét hagyományos gép segítette. 
Sőt: csütörtökön rövid ideig már 
önállóan is tudott levegőt venni, 
ám hamar elfáradt, ezért vissza-
tették a gépre. 

Botond szintén önállóan léleg-
zik, szintén csak segítséget kap a 
műszerektől. Andrist továbbra is 
gép lélegezteti, de Botonddal 
együtt őt már táplálják: két órán-
ként két milliliter anyatejet jut-
tatnak a gyomrukba. Az egyetlen 
lány, Rita azonban még mindig a 
speciális lélegeztetőgép segítsé-
gére szorul. 

Éjjel-nappal gondoskodó kezek és vigyázó szemek óvják a kis ikrek egészségét. Fotó: Karnok Csaba 

Katona Márta elmondta, jelen-
leg az a legfontosabb, hogy a gye-
rekek minél nyugodtabb körül-
mények között pihenhessenek, 
hiszen még az anyaméhben kel-
lene lenniük. Éppen ezért csak a 
legszükségesebb esetben nyúl-
nak hozzájuk, még az etetést is 
szondán keresztül oldották meg. 

A kislány és a három fiú édes-
anyja tegnap már jobban érezte 

magát. A harmadik napja négy-
gyermekes családanya a gyereke-
it még csak fotón és videón látta. 
Az asszony valószínűleg ma már 
elég erős lesz ahhoz, hogy meglá-
togassa gyermekeit. 

Bereczné Juracsek Marianna 
az önkormányzat eddigi felaján-
lását, miszerint biztosítanak a 
családnak egy dadát, örömmel 
fogadta. Ezzel kapcsolatban meg-

jegyezte: a gyerekek mellett jól 
jön a segítség, s reméli, a gondo-
zónő egész nap velük tud lenni. 

Berecz Zoltán és felesége az 
önkormányzat segítsége mellett 
elismeréssel szólt a női- és a 
gyermekklinika dolgozóiról. 
Mind a ketten külön-külön is 
hangsúlyozták, hogy hálásak va-
lamennyi nővérnek és orvosnak. 

T.K. 

Oreg néni 
fenyegette 
Baloghot 
Tolószékhez kötött , 75 éves rok-
kantnyugdíjas néni fenyegette 
meg telefonon „életveszélye-
sen" Balogh László képviselőt, a 
Medgyessy-bizottság elnökét. 

Információink szerint Balogh 
Lászlót, a Medgyessy Péter mi-
niszterelnök titkosszolgálati 
múltját vizsgáló parlamenti bi-
zottság MDF-es elnökét egy 75 
éves, tolószékhez kötött néni fe-
nyegette meg „életveszélyesen" 
telefonon. Úgy tudjuk, az idős 
asszony a mozgáskorlátozottak 
összejövetelén klubtársaitól azt 
hallotta, hogy Balogh László 
nem támogatja a kormány 19 
ezer forintos nyugdíjkiegészítés-
re vonatkozó javaslatát. Az idős 
asszony ezen annyira felháboro-
dott, hogy kikereste a képviselő 
telefonszámát a telefonkönyv-
ből, majd tárcsázott... A telefont 
Balogh gyermeke vette fel. 

Baloghot, mint azt korábban 
megírtuk, szegedi lakásán két al-
kalommal hívták fel. A képviselő 
a történtek után lapunknak nyi-
latkozva elmondta: először július 
20-án, szombat éjjel, egy és fél 
kettő között csörgött az otthoni, 
vonalas, nem titkosított telefon-
ja. - A kagylót a feleségem vette 
föl, és így ő volt kénytelen meg-
hallgatni az életveszélyes fenye-
getést egy nőtől. 

Másnap ismét megcsörrent a 
telefon, amit akkor a képviselő 
fia vett fel, ő „beszélt" az isme-
retlennel. A második telefonáló 
volt a 75 éves nő. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nógrádi Zoltán és Póda Jenő ismét helyzetbe kerülhet 

Farkas lát esélyt a megegyezésre 
Egyedülálló az országos politi-
kában, ahogyan a Fidesz-MPP 
szegedi és megyei szervezete-
inek ügyeihez viszonyul. 

Az önkormányzati választásokra 
készülve a jobboldal szegedi pol-
gármesterjelöltjének kiválasztá-
sakor a helyiek helyett a Fidesz 

országos vezetői mondták ki a 
döntő szót. Legutóbb meg a me-
gyei önkormányzati testület 
megválasztásához szükséges két 
listát utasította el a párt országos 
választmánya. Erről, illetve a 
jobboldalt szétzilálni látszó konf-
liktusokról nyilatkozott lapunk-
nak Farkas Sándor, a Fi-

desz-MPP megyei elnöke. Meg-
erősítette, hogy a megyei választ-
mány a területi önkormányzati 
választást előkészítő egyik listá-
ra javasolja visszavenni Nógrádi 
nevét, a megyei közgyűlés elnö-
kének pedig Pódát ajánlja. 

Interjúnk a 3. oldalon 

A makói fiút három hónapja nem találják 

Megcsörrent Gábor mobilja 
Három hónapja tűnt el egy t izenhat éves makói 
fiú, Nacsa Gábor, akiről azóta sincs hír. A vá-
rosban újabb szóbeszéd terjedt el a diák ál-
lítólagos halálával kapcsolatban, és közben - egy 
róla szóló tévéműsort követően - megcsörrent 
ot thon hagyott mobiltelefonja. 

Mint korábban megírtuk, Nacsa Gábort május 
25-én, szombaton délután két óra körül látták 
utoljára: zöld-fekete hegyikerékpárján, akkor in-
dult a fürdőbe az Alma utcai családi házból. Azt 
is megírtuk, hogy bő egy hónapja a városban az 
az ízléstelen szóbeszéd terjedt el, hogy a fiú 
holtteste előkerült a makói fürdő termálmeden-
céjéből, ahol az ülőpad alá beszorulva találták 
meg. A képtelen pletykáról kiderült, hogy alap-
talan, azóta viszont a „történet" ismét felbuk-
kant, méghozzá újabb mot ívummal bővülve. 

Az el tűnt fiú édesapja emiat t hívta fel szer-
kesztőségünket. Mint mondta , több ismerősétől 
ismét hallotta a júliusi álhírt azzal kiegészítve,, 
hogy a család közreműködik az „ügy" eltussolá-
sában, méghozzá azért, mert pénzt kapott a 
hallgatásért. Nacsa Mihály felháborodva utasí-

totta vissza a szóbeszédet. „Fogalmam sincs, ki 
találta ki, de az biztos, hogy a becsületünkbe gá-
zolt vele és a bánatunk, fá jdalmunk e nélkül is 
mérhetet len" - mondta az édesapa. 

Nacsa Mihályt egyébként megkérdeztünk, 
van-e valamiféle szülői megérzése, sejtése arról, 
mi történhetet t a fiúval, ám ő nemmel vála-
szolt. Beszámolt viszont egy furcsaságról. Fia el-
tűnéséről nemrégiben hírt adott a televízió 
Csellengők című műsora és nem sokkal az adás 
u tán valaki felhívta Gábor mobiltelefonját. Az 
illető azonban letette a telefont, még mielőtt az 
apa felvehette volna. Ez később előfordult még 
néhányszor. A számot csak a család ismerősei 
tudják, nem mondták be a tévében. 

Nacsa Mihály nem biztos abban, hogy a történ-
teknek köze van az eltűnéshez. Mint mondja, le-
het, hogy valaki egyszerűen rossz számot hívott és 
amikor rájött, gyorsan törölte a hívást. A történte-
ket mindenesetre jelentette a rendőrségen. 

A makói kapitányságon tovább folyik a nyomo-
zás, érdemi fejlemény még mindig nincs az ügy-
ben. 

SZABÓ IMRE 

Zákányszék 
Tamás 
mellett áll 
Egész Zákányszék összefogott, 
hogy megsegítse a tüdőátülte-
tésre váró Csányi Tamást. 

A napokban adták postára azt a 
küldeményt, amely Csányi Ta-
más legfrissebb leleteit tartal-
mazza. A 32 éves zákányszéki 
férfi életét csak tüdőtranszplan-
táció menthetné meg. Az operá-
ció csak Bécsben végezhető el. A 
műtét és az utazás költségét az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár finanszírozza. A tolmács 
díját és a kísérő kiutazását, szál-
lását már a családnak kell állnia. 
Ez azonban nagyon sok pénzbe 
kerül. A Zákányszék Jövőjéért 
Alapítvány ezért gyűjtést szerve-
zett Csányiék megsegítésére. 

írásunk az 5. oldalon 

Eladósorban van-e 
a szegedi rádióstúdió? 

Miután sorra szűntek meg a Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stú-
diójának saját gyártású műsorai, s még a múlt héten is folytatód-
tak az elbocsátások, elterjedt a hír Szegeden: eladják a szegedi rá-
dió impozáns épületét is. A Magyar Rádió budapesti illetékesei 
rosszindulatú pletykának minősí tet ték a szegediek értesülését. 
Részletek az 5. oldalon. Fotó: Miskolczi Róbert 
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