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Szép holnap - énekelte Zorán a 95 évnyi tegnap-
ját maga mögött hagyott Délmagyarország szüle-
tésnapi ajándékkoncertjén, telt ház előtt, tegnap 
este a sportcsarnokban. Ma a Klauzál térre, 
egész napos utcai vigasságra várjuk olvasóinkat. 

Minden szegedinek, jelenkori és jövendőbeli olva-
sóinknak akartunk ajándékot adni a Délmagyaror-
szág 95. születésnapján-Zoránt és tíztagú zeneka-
rát hívtuk koncertezni a sportcsarnokba. Mert gye-
rekek, ifjak, felnőttek és idősebbek, családok és 
szinglik, tegnapi, mai és holnapi szerelmesek -
tényleg mindenki talál magának való dalt a Zo-
rán-repertoárban. Mert minden dal az övé, egyéni, 
eredeti; ezért mindenkié. Mert őszinte. Mert embe-
ri. Mindez megint kiderült a Délmagyarország ün-

nepi koncertjén, tegnap este a sportcsarnokban, 
ahol gombostűt is alig lehetett volna leejteni, hi-
szen négyezren hallgattuk együtt, fölfokozott, jó 
hangulatban a régi dalokat, az újabbakat, meg a le-
geslegújabbakat. Ajándék volt ez az este, valóban. 

Még a koncert előtt vendégül láttuk a város, a 
megye közéleti személyiségeit, akiknek Szammer 
István, a Lapcom Kft. ügyvezető igazgatója azt 
mondta: manapság nehéz megharcolni az önök 
idejéért és figyelméért, de Magyarország legrégebbi 
regionális napilapja a kevesek közé tartozik: emel-
kedik a példányszáma. 

Mielőtt Zorán lépett a színpadra, a Délmagyaror-
szág Kiadó igazgatója, Pap Klára, valamint Szetey 
András főszerkesztő köszöntötte a vendégeket. 
Köztük az éppen koncertkezdetre megérkezett So-

mogyi Ferenc külügyminisztert: a miniszterelnök 
kíséretében volt Szabadkán, ma pedig Kübekházán 
lesz programja - az estébe beiktatta a születésnapi 
koncertünket. Azt mondta, a határ menti régiók 
sajtójának kulcsszerepe van: segíthet, hogy a jöven-
dő, határokon átívelő eurorégió lakói jól lássák az 
integrációs célokat. 

A tegnap esti seregletnél is nagyobb vendégko-
szorút várunk Szeged sétálóutcájára ma - egész 
napos programra. A Klauzál térnél fölállított 
színpadon nonstop műsor lesz délelőtt 10-től, a 
változatos-élvezetes, minden korosztálynak szó-
rakozást kínáló, számos ajándék- és nyeremény-
tárggyal örvendeztető program - benne Csonka 
András és a Fiesta együttes műsorával - a délután 
5-kor kezdődő Zsédú-koncerttel zárul. Meghív-

tuk az utcai vigasságra világhíres szegedi olvasó-
inkat, Gregor Józsefet és Lékó Pétert, meginvitál-
tuk a velünk egyidős Bottka Sándor nyugalma-
zott ügyvéd urat és az ugyancsak 95 éves dorozs-
mai Orczy-iskola diákjait és tanárait. Olvashat-
nak is róluk mai születésnapi mellékletünkben. 
Akárcsak a mi Magdikánkról, Somogyi Károlyné 
fotóriporter kollégánkról - bár ő örök fiatal. Vi-
szont 44 esztendeig fényképezte a szegedi embe-
reket és eseményeket. Az 1910. május 22-én in-
dult Délmagyarországot hosszú-szép, bár kacska-
ringóktól sem mentes ú t ján végigkísért soroza-
tunkra ráadásként ezúttal fotókat tá runk Önök 
elé - az idei esztendő emlékezetes pillanatairól. 

Születésnapi összeállításunk a 9 -15 . oldalon 

Gyermeknapra Jézuska 
Holnap gyermeknap. A kisiskolások 
már tegnap izgalommal várták, milyen 
ajándékokat hoz nekik a nyári Jézuska. 

5. OLDAL 

L0TT0LAZ: 1,867 MILLIÁRD 
Minden idők harmadik legnagyobb főnyereménye 
vár gazdára a mai ötöslottó-sorsoláson. Az összeg 
egy-egy településnek is jól jönne. 

3 OLDAL 

Repülővel Pécsre, Bécsbe 
A belföldi járatok nem kifizetődőek - állítják a 
szakemberek. Pécs és Szeged polgármestere 
yiszont azt szeretné, ha beindulna a légi forgalom. 

7. OLDAL 

Volt egy tánc Zoránnal - Születésnapi vigasságok a Klauzál téren 

Kilencvenöt éves a Délmagyarország 

Pap Klára, Szetey András és Szammer István Fotók: Miskolczi Róbert Zoránék - telt ház előtt az újszegedi sportcsarnokban Somogyi Ferenc a koncerten 

Iminisaerelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

Fütty a közgyűlésen 
Tiltakozó Mars téri kereskedők 
foglaltak helyet tegnap a szegedi 
városháza közgyűlési termének 
karzatán, de az ügyüket érintő in-
dítványt napirendre sem vette a 
testület. A rendelőintézet helyze-
téről parázs vita robbant ki. A pol-
gármester szerint az intézmény 
hamis adatokat közölt, ezért - az 
ellenzék állításával szemben -

nem tudott a hatalmas tartozás-
ról. Az ellenzék százmillió forin-
tot adott volna a rendelőintézet-
nek, a többség ezt leszavazta. Ál-
láshelyeket az intézményhez ki-
nevezett önkormányzati biztos 
ellenjegyzésével lehet csak meg-
szüntetni - határozott a testület. 

Bővebben az 5. oldalon 

Óriási siker volt a Hegedűs a háztetőn premierje 

Bravóztak Gregoréknak 

Vastapssal és hangos bravózással köszöntötte a közönség tegnap este a Szegedi Nemzeti Színházban 
a Hegedűs a háztetőn bemutatójának szereplőit. Képünkön az előadás végén az első sorban Rácz 
Márton karmester, Fekete Gizi, Gregor József és Pataki Ferenc fogadja az ünneplést a színpadon (írá-
sunk a 4. oldalon) Fotó: Miskolczi Róbert 

Az élettárs, az orvosok és a nővérek sírtak örömükben 

Jól van az újszíves nő 
Csak órái voltak hátra annak a fiatal anyának, akin szívátültetést 
hajtottak végre csütörtökre virradó éjjel Szegeden. Mint megtud-
tuk, egy 29 éves dunaújvárosi nő szervét kapta meg. Élettársa most 
abban reménykedik, hogy szervezete befogadja az új szívet. 

Amikor kiderült, hogy sikeres 
volt a műtét, többen sírva fakad-
tak az osztályon - mesélte az 
operáció utáni pillanatokról Ru-
das László professzor, a belgyó-
gyászati intenzív osztály vezető-
je. Négy-ötezer terhes nő közül 
egynél lép fel olyan szívizom-el-
fajulás, legyengülés, mint a fiatal 
pedagógus esetében. 

A szívátültetésen átesett Kó-
nya Mária állapota folyamatosan 

romlott a szegedi körintenzíven. 
Néhány órája volt már csak hát-
ra, amikor megtudták, van do-
nor. Marikának két gyermeke 
van, a kisebb háromhetes, a na-
gyobb kétéves múlt. Élettársa, 
Mányai Béla vámnyomozó. Egy-
előre egy üvegfalon át, szájról ol-
vasva beszélgethetnek. Mária 
többször megismételte: jól van. 

Részletek a 3. oldalon 
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