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T É M Á I N K B Ó L A hét jelölt nem vállalkozott esélylatolgatásra 
MAGASAK A LEGUTÓBBI 
GÁZSZÁMLÁK 
A kalkuláción alapuló márciusi 
Dégáz-számlák sok fogyasztó 
esetében a tényleges fogyasztás-
nál lényegesen magasabb értéke-
ket tartalmaztak. Az ügyfelek 
azonban a számla kézhezvétele 
után kérhetik annak - a valóban 
elfogyasztott mennyiséget figye-
lembe vevő - módosítását. 

3. oldal 

CSALÓK ÉS ÁLILLETÉKEK 
Csongrád megyét sem kerülték 
el a hamis okmánybélyeget hasz-
náló csalók. A megyei bíróságon 
hét esetben találtak hamis ille-
tékbélyeggel ellátott okiratot. A 
körültekintő ügyintézésnek kö-
szönhetően a csalók egyetlen 
esetben sem jutottak pénzhez. 

4. oldal 

NÓ AZ MDF-FIDESZ 
TÁVOLSÁG 
Nincs ellentét a Fidesz helyi 
szervezete és a szegedi közgyűlés 
Fidesz-frakciója között, állítja 
Dobó László frakcióvezető. 
Ugyanakkor a Fidesz és az MDF 
helyi szervezeteinek kapcsolatát 
is beárnyékolja az az országosan 
érzékelhető körülmény, hogy a 
két párt egyre távolodik egymás-
tól. 

5. oldal 

BATNOKAVATÁS, GÁLÁVAL 
A férfi teke szuperliga bainok-
avatással és szupergálával zárult. 
A MÉH-Szeged az utolsó fordu-
lóban majdnem megdöntötte sa-
ját pályacsúcsát. Kaszás Zoltán 
tanítványai ugyanis a pápai győ-
zelem után sem lazítottak, ha-
nem kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. így nagyon is megér-
demelten nyerték meg a bajnok-
ságot. 

A Dél Sportja 
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Ma választják meg az új rektort 
Ma választja meg a Szegedi Tudományegyetem új rek-
torát a harminckilenc tagú Egyetemi Tanács. A rektort 
egyszerű többséggel választják meg. A hét jelölt az 
utolsó pillanatban már nem vállalkozott esélylatol-
gatásra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Heten pályáznak a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
rektori posztjára: Benedek György, az élettani intézet 
igazgatója, tudományos rektorhelyettes, Berta Árpád, a 
bölcsészettudományi kar dékánja, Csirik János, a szá-
mítástudományi tanszék és az informatikai tanszék-
csoport vezetője, Dux László, az általános orvostudo-

mányi kar biokémiai intézetének vezetője, Galambos 
Gábor, a tanárképző főiskolai kar főigazgatója, Szabó 
Gábor, az élelmiszeripari főiskolai kar főigazgatója, 
gazdasági és közkapcsolati rektorhelyettes, valamint 
Visy Csaba , a természettudományi kar fizikai kémia 
tanszékének vezetője, oktatási rektorhelyettes. Noha 
lapunk felkínálta a nyilvánosságot még egy „utolsó 
szóra", a jelöltek ezúttal nem vállalkoztak esélylatolga-
tásra, ám azt mind a hét pályázó hangsúlyozta: becsü-
letes, az egyetem rangjához méltó rektorválasztási 
kampány volt. 

A rektorválasztás menete szigorú szabályokhoz kötött. 
A rektort egyszerű többséggel választja meg az Egyetemi 
Tanács (ET), ugyanakkor a határozatképességhez minő-

sített többség kell, azaz a ma délelőtt 10 órakor kezdődő 
nyilvános rektorválasztó ülésen legalább huszonhat ta-
nácstagnak meg kell jelenni. A harminckilenc tagú testü-
let az előzetesen kisorsolt sorrend szerint hallgatja meg a 
pályázókat, a jelöltek maximum tíz-tíz percben ismertet-
hetik programjukat, majd ezt követően az ET tagjai kér-
déseket tehetnek fel. Egy-egy válasz nem lehet hosszabb 
három percnél. Várhatóan több szavazási forduló után 
dől majd csak el, ki vezeti a szegedi egyetemet 2003. au-
gusztus l-jétől 2006. június 30-áig. Szakértők szerint a 
választási procedúra legkevesebb négy-öt órát vesz majd 
igénybe. 

Részletek a 7. oldalon 

Helyére emelték a dóm harangját 
Felszentelték és a helyére is 
emelték vasárnap a szegedi dóm 
új harangját. A Szent Terézről 
elnevezett, közel hatszáz kilo-
grammos öntvény a szertartás 
végén meg is szólalt. 

Szenteltvízzel és az imádságot 
jelképező tömjénfüsttel szentel-
te fel vasárnap délelőtt Gyulay 
Endre szeged-csanádi megyés 
püspök a szegedi dóm legújabb 
harangját, a csaknem egy eszten-
dővel ezelőtt megrepedt és végleg 
elhallgatott Szent Teréz-harang 
idén öntött utódját. Az ugyan-
csak Szent Terézről elnevezett 
öntvényt a püspök a szertartás 
végén az üdvösséget szimbolizá-
ló krizmával kente fel, majd az 
5 8 0 kilogramm súlyú harangot a 
város felőli toronyba húzták. 

A szertartásra több száz szege-
di volt kíváncsi. Az ünnepségen 
a szeminárium növendékei is 
közreműködtek. A harang hely-
reemelésével egy időben ünnepi 
szentmise kezdődött. A püspök 
szentbeszédében kiemelte: az új 
harang „hivatása", hogy a szent-
misék, gyászszertartások és jeles 
ünnepek alkalmával istentiszte-
letre hívja a szegedieket. 

A Szent Teréz-harang első méterei. Több száz szegedi volt kíváncsi a felszentelésre. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás az 5. oldalon 

A szövetséges erők 
körbezárták Bagdadot 
Teljesen bekerítették Bagdadot a 
szövetséges erők tegnap délután-
ra - jelentették amerikai katonai 
források. Az iraki főváros körül 
jelentős erők vonultak fel és el-
lenőrzik a tó útvonalakat. A Bag-
dadból kivezető utakon a szövet-
ségesek képesek feltartóztatni 
bármilyen iraki katoni eröt. 

Vasárnap Bászra ellen minden 
eddiginél erősebb támadást indí-
tottak a britek, páncélosaik dél-
után már a település központjá-
ban voltak. A hadi eseményekben 
megsebesült a bagdadi orosz 
nagykövet és több diplomata is. 

Háborús összeállításunk a 2. oldalon 

Szegedi áttörés a cukorbetegség gyógyításában 

Hasnyálmirigysziget 
Közép-Kelet-Európában Szege-
den lesz az első hasnválmirigy-
sziget-beültetésre alkalmas köz-
pont. 

A Farkas Gyula sebészprofesszor 
irányításával működő sejtizoláló 
laboratórium létrehozása a cukor-
betegek gyógyításában jelent áttö-
rést. Az SZTE Orvosi Mikrobio-
lógiai Intézetében izolált hasnyál-
mirigysziget-seiteket a veleszüle-
tett diabéteszben szenvedő bete-

gek testébe várhatóan szeptem-
bertől ültethetik be. A cukorbete-
gek másik csoportjába tartozók 
esélyei is javulnak majd. Ok azok, 
akiknél a cukorszint gondos beál-
lítása ellenére a másodlagos tüne-
tek visszafordíthatatlanul és gyor-
san haladnak előre. Évente körül-
belül 15 beültetést tervez a pro-
fesszor. Egy-egy műtéti beavatko-
zás kétmillió költsége forint. 

Interjúnk a 3. oldalon 

Felújítják a vasutat Szentes és Fábiánsebestyén között 

Európa talán leglassúbb vonata 

Talán az év végére eléri a negyven kilométeres óránkénti sebességet a fábiáni vonat. Fotó: Tésik Attila 

Fél óra alatt teszi meg a 16 kilo-
méteres utat a vonat Szentes és 
Fábiánsebestyén között. 

Egy jobb futó képes lehagyni a 
menetrend szerinti vasúti járatot 
Szentes és Fábiánsebestyén kö-
zött. A csehszlovák típusú Bz-
motorkocsi, amely a kedves 
„Zsuzsi vonat" titulust kapta, hu-
szonnyolc perc alatt teszi meg a 
tizenhat kilométeres távot a város 
és a falu között. Ez emlékezteti az 
utazókat a budapesti Vidám Park 
hullámvasútján tapasztalható él-
ményre, ugyanis mélyülő íveken 
megy a vonat: szinte hintázik. 

A vonalat valamikor a húszas 
években építették, korszerűsíté-
se elodázhatatlan, ezért jelenleg 
pálvafelúiítási munkálatokat 
folytat itt a MAV - mondta el la-
punknak Fekete N. István, a 
szentesi állomásfőnök helyette-
se. A tervek szerint a vonat se-
bessége az év végére elérheti az 
óránként negyven kilométert. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

