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DELMAG ORSZÁG 
PENTEK, 2006. MÁJUS 26., 96/122. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) 

Szegeden játszanának 
A szentesi dráma tagozat diákjai 
szeretnének a szegedi színházban is 
bemutatkozni, de nem telik rá. 
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HALDOKLIK A HOLT-MAROS 
Az újszegedi Holt-Maros medrét ismét ellepte 
a hínár. LJjra kotorni kell a medret, ami 
hónapokig is eltarthat. 
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Iparszerű gyermeknevelést emlegetett a mindszenti Kovácsné nyílt levelében 

Kereszttűzben a Zsótér család 
Iparszerű gyermekneveléssel 
vádolja egy Fideszhez közel 
álló nő a mindszenti polgár-
mestert és feleségét, akinek 
tizenegy gyermeke van - eb-
ből nyolc állami gondozott. 
Zsótér István politikai kam-
pányt gyanít az ügy mögött. 

Egy helyi lapban, a Mindszenti 
Riportban nyílt levélben fogal-
mazott meg kritikát Kovácsné 
Danicska Tünde a független-
ként megválasztott polgár-
mesterrel és családjával szem-
ben. Illetlennek tartja, hogy 
Zsótér István a zeneiskola nö-
vendékeinek hangversenyéről 
saját gyermekei fellépése után 
feláll, és családjával együtt tá-
vozik. A levelet utcai vita kö-
vette a Fidesz helyi szervezeté-
nek lapjába is író Kovácsné és 
a polgármester felesége között. 
Az indulatok azonban azután 
szabadultak el, hogy Danicska 
Tünde egy újabb levélben ipar-
szerű gyermekneveléssel vá-
dolta meg Zsótérékat, akik há-
rom saját gyerekük mellett 
nyolc állami gondozottat is 
nevelnek, „fényes dajkai se-
gédlettel". Zsótérné Kerdivári 
Katalin szerint ezt csak szívből 
lehet csinálni, s nem pénzért. 
Ő és férje is az őszi választáso-
kat előkészítő politikai táma-
dásnak minősítette az esetet. 

A Fidesz helyi szervezete el-
határolódott Kovácsné véle-
ményétől. 

Zsótér István két gyermekével, Zsomborral és Zsófival Archív fotó: Tésik Attila Részletek a 8. oldalon 

Sorozatunk a szabadtériről 

75 éves Játékok 

Az első, 193l-es szabadtéri előadás plakátja 

A Délmagyarország már az ötlet felvetésétől kezd-
ve pártfogolta a Szegedi Szabadtéri Játékok meg-
szervezését, elindítását. Az ország legnagyobb 
csillagtetős színháza idén ünnepli születésének 
75. évfordulóját: 1931. június 13-án a Nemzeti 
Színház Magyar passió című produkciója volt az 
előző évben felavatott Dóm téren az első előadás. 
A július 7-i, idei nyitó előadásig lapunk korabeli 
beszámolóit is felhasználva péntekenként jelent-
kező hétrészes sorozatunkban elevenítjük fel a 
mára nemzetközi hírűvé vált fesztivál történetét a 
kezdetektől napjainkig. 

Jegyzetünk a 3., sorozatunk első része a 7. oldalon 
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S k o t J a f a b i í Í 12k'64 LE tSJ 
Emberölés 
gyanújával 
nyomoznak 
Öttömösön néhány napja hol-
tan találták az egyik tanya la-
kóját. Tegnapra kiderült: nincs 
kizárva, hogy gyilkosság tör-
tént . 

Az elmúlt napokban - pontos 
időpontot a nyomozó hatóság 
külön kérésünkre sem közölt -
holtan találták az egyik öttömösi 
tanya lakóját. A rendőrök először 
nem gondoltak gyilkosságra. Az 
erre utaló jelekre később egy 
szakértői vélemény hívta föl a fi-
gyelmet. Az igazságügyi orvos 
szakértő nem zárta ki az idegen-
kezűség lehetőségét. 

Az öttömösi tanyán egyedül 
élő, 68 éves férfi holttestét egy 
szomszédja találta meg. A rend-
őrség szóvivője további kérdése-
inkre nem kívánt válaszolni. Azt 
közölte: a nyomozás nagy erők-
kel folyik. 
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A megbízható megoldás 
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Szegedi orvosok segítettek a farkastorkú, nyúlszájú lányon 

Marikára új élet vár 

Opalcsik Mária Benedek Gábor fogorvossal a sikeres beavatkozás után Fotó: Karnok Csaba 

Huszonnyolc évesen új életet kezdhet Opalcsik 
Mária. Szegedi orvosok segítettek a farkasto-
rokkal és nyúlszájjal született tótkomlósi lá-
nyon. 

Küzdelmes, keserves éveket hagyott maga mögött 
Opalcsik Mária. A most 28 éves tótkomlósi lány 
farkastorokkal - vagyis az orr- és a szájüreg közti 
nyitott szájpadlással - és nyúlszájjal született, felső 
fogsorának elülső része pedig szinte teljes egészé-
ben hiányzott. Korábban édesanyját hibáztatta ál-
lapotáért, mivel az alacsony jövedelmebői élő csa-

lád nem tudta kifizetni a rendellenességet eltünte-
tő műtétet. Ráadásul egy segítséget ígérő budapesti 
plasztikai sebész is felültette őket. 

Végül szegedi szájsebészek és fogorvosok állí-
tot ták helyre a fiatal lány arcát - méghozzá tel-
jesen ingyen. Az elmúlt négy évben elvégzett 
műté tek egyike-másika bizony kemény megpró-
báltatást jelentett, de Marika nem adta fel. A 
küzdelem eredményeképpen mostantól ú j életet 
kezdhet. 

írásunk a 8. oldalon 
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