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TÉMÁINKBÓL Tengerré változtak az utcák, de belvízveszély egyelőre nem fenyeget Tízéves 

A rendkívüli hideg diktál majd a barackpiacon 

A rügyek kétharmada elfagyott 
A húsz-harminc fokos hideg or-
szágszerte nagy károkat okozott 
a fagyra igencsak érzékeny ba-
rackosokban. 

A szakemberek szerint az ország 
gyümölcsöseinek több mint két-
harmadában elfagytak a rügyek. 
A Csongrád megyei gazdáknak 
néhol százszázalékos fagykárra 
kell számítaniuk. Ha a tavalyi év-
hez hasonlóan ismét kapnak ál-
lami támogatást, csak akkor tud-

nak majd ismét talpra állni. A 
gazdák tavaly hektáronként 
50-70 ezer forintot kaptak az ál-
lamtól kieső bevételeik kompen-
zálására. Ez az összeg szerintük 
csak töredéke volt az őket ért kár-
nak, hiszen az érzékenyebb faj-
táknál akár száz százalék is lehe-
tett a pusztítás mértéke, s opti-
mális esetben egy hold akár 
600-700 ezer forintot is hozhat. 

Riportunk az 5. oldalon 

VIZSGÁZTATÓK 
ÉS KIFACSART DIÁKOK 

A szegedi egyetem hallgatói 
most élik legnehezebb napjaikat, 
a vizsgaidőszakot. Néhány vizs-
ga különösen rettegett: vannak 
olyan szakok, ahol az évfolyam 
hatvan-hetven százaléka megbu-
kik legalább egyszer egy adott 
tárgyból. Ennek lehetséges okai-
ról beszélnek tanárok és diákok. 

7. oldal 

KÖRÖZIK LENGYEL 
SZOLGÁLATI AUTÓJÁT 
A Fürdővizek Szeged Kft. volt ve-
zetője, Lengyel József azt állítja, 
semmit sem tud az általa hasz-
nált szolgálati autóról, egy Volvó-
ról. A cég a rendőrséggel keresteti 
a leváltott vezető által használt 
autót, amit az érintett decemberi 
távozása után nem adott vissza 
az önkormányzatnak. 

5. oldal 

A SZENTESI ROMA 
POLITIKUS ÉS A SIKER 
A szentesi Faur Zoltán abban bí-
zik, hogy az Országos Cigány 
Önkormányzat képviselőjeként 
sokat tehet majd hátrányos hely-
zetű társaiért. A szentesi cigány 
kisebbségi önkormányzat elnöke 
kedvezőnek tartja az országos 
önkormányzat összetételét. 

4. oldal 

PC-ÖZVEGYEK 
Hazánkban az elmúlt négy év-
ben megháromszorozódott az in-
ternetező hölgyek száma, első-
sorban a 13-35 éves korosztály 
tagjai szörföznek előszeretettel a 
női témákkal foglalkozó weblap-
okon. PC-özvegyeknek nevezik 
azokat, akiket férjük a világháló 
miatt elhanyagol. 

Bizalmasan 

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

Bővebben a 3. oldalon 

Mezei Richárd, a Pick Szeged és a magyar kézilabda-válogatott játékosa kedden éjjel Szeged határá-
ban megcsúszott Citroen Picasso típusú gépkocsijával, s egy fának ütközött . Sérülései nem súlyosak. 
Tovább i i n f o r m á c i ó i n k a 14 . o l d a l o n . Fotó: Schmidt Andrea 

zsarolók 
Csongrádon 
Két kisgyermek névtelen levelet 
küldött egy középkorú csongrá-
di nőnek. Azt írták, ha a nő nem 
helyez el tízezer forintot egy 
diófa alatt, a megadott határidő 
után egy órával felrobban a há-
za. A rendőrök a diófánál talál-
koztak az egyik „zsarolóval". 

Zsarolás kísérletének alapos 
gyanúja miatt indított nyomo-
zást kedden a csongrádi rendőr-
ség, mivel egy helybeli nő fenye-
gető levelet talált a postaládájá-
ban, s azt a rendőrségre is elvit-
te. A küldemény írója azt köve-
telte a címzettől, hogy az egyik 
csongrádi ház előtti diófa alá rö-
vid időn belül vigyen el tízezer 
forintot, borítékban. Ha ezt 
nem teszi a megadott határidő-
re, egy órával később a háza fel-
robban. 

A határidő lejárta után nem 
sokkal a rendőrök a diófa mel-
lett egy keresgélő tízéves kisfiút 
láttak. Amikor kifaggatták, mit 
tud a történtekről, a kisfiú el-
mesélte, hogy a zsaroló levelet 
nála egy évvel idősebb nővérével 
közösen fogalmazták, s nővére 
írta, ám ezt az egészet csak vicc-
nek szánták. Ő mindenesetre 
elment a fához, arra gondolva, 
hátha a nő komolyan veszi a fe-
nyegetést, és tényleg ott lapul a 
pénzesboríték. 

Tuczakov Szilvána százados, a 
megyei rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense lapunk kérdésére 
elmondta: a gyerekek koruk mi-
att nem büntethetők, hiszen 
még nem töltötték be tizenne-
gyedik életévüket. Ugyanakkor 
amit elkövettek, az valóban 
bűncselekmény, és bár ez a tör-
ténet szerencsésen ért véget, na-
gyon komoly következmények-
kel járhatnak az ilyen gyermek-
csínyek. 

B.A. 

Lesz kamarai székház 
A hosszú ideje székházgondokkal küszködő Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara a napokban megvásárolta az egy esztendeje 
üresen álló Elektroház épületét. A kamara áron alul jutott hozzá a Pá-
rizsi körúton lévő ingatlanhoz, ahol irodákat, konferencia- és tanács-
termeket, valamint okatatási és üzleti központot is kialakítanak ter-
veik szerint. A Szilágyi utca 5. alatti épületben ezért nem székház, 
hanem innovációs központ lesz majd. 

Mezei összetörte magát 
és személygépkocsiját 

Hólavina a háztetőkről 

Élénk érdeklődés kíséri a szegedi universitas vezetésére kiírt pályázatot 

Rektorválasztásra készül az egyetem 
E hónap végéig nyújthatók be pályázatok a 
Szegedi Túdományegyetem rektori poszt-
jára. Várhatóan a tizenkettőt is eléri a 
jelöltek száma. A változás biztos, hiszen a 
jelenlegi rektor nem indul a választáson. 

E tanév végén jár le az SZTE jelenlegi rektorá-
nak mandátuma. Mivel Mészáros Rezső nem 

száll ismét harcba a címért, ezért mindenkép-
pen új vezető kerül az egyetem élére. A pályá-
zatokat január végéig kell eljutatni az Oktatá-
si Minisztériumba, az egyetemi tanács várha-
tóan március végén, április elején dönt az új 
rektor személyéről, aki 2003. augusztus else-
jétől három éven keresztül töltheti be ezt a 
posztot. Értesüléseink szerint sokan pályáz-

nak a rektori címre, a jelentkezők száma elér-
heti a tizenkettőt is. Alihoz, hogy a szegedi 
egyetem versenyben maradhasson a legran-
gosabb hazai és európai egyetemek között, 
alapvető szemléletbeli változásra van szükség 
az intézmény vezetésében - vélik többen. 

írásunk a 3. oldalon 

Két nap alatt közel 30 Celsi-
us-fokot emelkedett a hőmér-
séklet Csongrád megyében. 
Megindult az olvadás, lavina-
ként zúdul le a hó a tetőkről, 
tengerré változtak az utak és 
a terek. 

Hétfőn még sok helyen - 2 5 fok 
körüli fagyban vacogtak az embe-
rek, tegnap Szegeden már + 4 fo-
kot is mutatott a hőmérő. A me-
legben olvadni kezdett a hó, la-
tyak borította el az utakat, a ház-
tetőkről pedig jókora hótömbök 
zuhogtak a járdákra, parkolókra, 
helyenként jelentős károkat 
okozva. 

A két évvel korábbihoz hasonló 
belvíztől egyelőre nem kell tarta-
nunk. Meleg esővel kísért, gyors 
olvadás okozhatna bajt, de ez a 
veszély egyelőre nem fenyeget. A 
meteorológusok szerint fagypont 
körüli hőmérsékletű, ködös-pá-
rás napok következnek. Szege-
den a belvízelvezető rendszer 
karbantartásával készültek a bel-
víz esetelges megjelenésére. A 
Tisza és Maros sem jelent ve-
szélyt. A vízgyűjtő területeken 
sincs hirtelen olvadás, a folyók 
szintje nem emelkedik jelentő-
sen. 

Részletek az 5. oldalon Helyenként rendkívüli sportteljesítményt jelent a vízen való átkelés. Fotó: Karnak Csaba 
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