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Üvegtigris és Fapuma 
A film rendezőjét, Rudolf Pétert 
kérdeztük: - Miért Üvegtigris? - Mi 
legyen? Fapuma? - kérdezett vissza. 

6. OLDAL 

NETBAJOK AZ EGYETEMEN 
A szegedi egyetemen akadozik az egységes 
tanulmányi rendszer működése. A diákok így 
nehezen vehetik fel óráikat. 

7. OLDAL 

A légszennyezés méreg 
Lassan ölő méreg a szakemberek szerint 
a szennyezett levegő. Évente 300 új 
tüdőrákos esetet találnak a megyében. 

9. OLDAL, GYÓGY ÍR 

Tegnap mínusz 15 fokot mértek a Nádor utcai oviban - Ma tovább süllyed a hőmérséklet 

Hideg napok Magyarországon 
Bombával 
fenyegette 
Ferihegyet 

M O S T 2 0 % H E L Y E T T 

Bombával fenyegetőzött egy 12 
éves forráskúti fiú, aki azonban 
- életkora miatt - nem vonható 
felelősségre. Elmondása szerint 
csak szórakozásból közölte te-
lefonon, hogy bomba van a Fe-
rihegyi repülőtéren. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Készleten lévő autók tavalyi 
regisztrációs adóval. 

ZIXEM 2000 KFT. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 
Tel.: 549 666, fax: 549 669 

Új divat Szegeden: a tegnapi hidegben minden jól jött a járókelőknek, ami melegített Fotó: Karnok Csaba 

Vacognak az emberek Kelet-Európában a 
mínusz 20-30 fokos hidegben: a magyar 
gázrendszer kapacitásainak a határaihoz 
közeledik. Északkeleten már akadozik 
az áramszolgáltatás, az országban kés-
nek a vonatok, nem indulnak a buszok. 

Farkasordító hideg van Kelet-Európában: 
mínusz harminc fokot mértek Lengyelor-
szágban, Oroszország fekete-tengeri part-
vidékén, Szlovákiában, Ukrajnában és Ro-
mániában is, ahol hatan megfagytak. Ma-

gyarországon Borsod megyében a legkriti-
kusabb a helyzet: több iskolában már szü-
netel a tanítás, akadozik az áramszolgál-
tatás és a viharos szél háztetőket sodort le. 
A vonatok az országban késésekkel közle-
kednek. A hideg gondokat okozott a Tisza 
Volánnál is. Egyes helyközi járatok 5-20 
percet késtek, mert a nagy hidegben jóné-
hány buszt csak nehezen lehetett beindí-
tani. A hétfőn reggel 6.45-kor Szegedről 
induló járat Egerlövő környékén a hófú-
vások miatt kerülővel jutott el Miskolcra. 

A magyar gázrendszer kapacitásainak a 
határaihoz közeledik - mondta Kóka Já-
nos gazdasági miniszter. Ezért minél több 
nagyfogyasztót akarnak áttéríteni kőolaj 
tüzelésre. 

Egyre több lakásban állítanak be szenes 
kályhákat: a szegedi rókusi Tüzépet már 
megrohanták a vásárlók, és elkapkodták a 
szenet. A központi fűtéses lakásokban 
minden további egy Celsius-fokos hőmér-
séklet-csökkenés három-négy százalékos 
többlet-hőfelhasználással jár. A rosszul 

szigetelt házaknál ez az érték 20 százalék 
is lehet. 

A gyerekeket rétegesen öltöztették a 
szülők: pulóverből és nadrágból is általá-
ban kettőt húztak a csemetékre. Szükség 
is volt a meleg holmikra: a Nádor utcai 
óvodában -15 fokot mértek. A nagy hideg-
ben az újságkihordóknak és a csőtörést el-
hárító szerelőknek ugyanúgy kellett dol-
gozniuk, mintha tavasz lenne. 

Összeállításunk a 2. és az 5. oldalon 

Megrongált 
keresztek 
Mély válságban van a társada-
lom - mondta Salamon László, 
Apátfalva plébánosa azok után, 
hogy Makó felől a faluba vezető 
út mentén két keresztet is meg-
csonkítottak. A vandált nem a 
fémlopás hajtotta, hanem a 
rongálás. Ezt jelzi, hogy az 
egyik keresztet csak meghajlí-
tották, míg a másikat elvágták, 
és otthagyták. 

Ha az elkövető kézre kerül, 
akár öt évig terjedő letöltendő 
szabadságvesztést is kaphat. A 
Makói Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztály vezetője, Cseh János 
azt mondta: a térségben ritka az 
ilyen bűncselekmény. 

A megrongált kereszteket ha-
marosan helyreállítják. 

Bővebben a 7. oldalon 

Kétszer is költözik a Mars téri kereskedők többsége 

A bódéváros végnapjai 
A rendőrség és a MÉH is kutat a dombormű után 

Már hatszázezret 
„ér" Tas vezér 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője félmillió forintot 
ajánlott annak a nyomravezetőnek, aki a hét végén a pusztaszeri mil-
lenniumi Hét vezér-emlékműről ellopott Tas vezért ábrázoló bronz 
dombormű nyomára vezet. A pusztaszeri polgármester és a Kiskunsági 
Nemzeti Park korábban százezer forintot már ígért. A Dél-magyaror-
szági MÉH Rt. munkatársai is segítenek a tolvajok kézre kerítésében. 

Bővebben a 3. oldalon 

A hívás január 18-án érkezett a 
távközlési szolgáltató hibabeje-
lentőjére. A hívás helyét rövid 
időn belül megállapították: For-
ráskút egyik nyilvános fülkéjéből 
érkezett. 

A Szegedi Rendőrkapitányság 
közveszéllyel fenyegetés vétség 
gyanúja miatt büntetőeljárást in-
dított ismeretlen tettes ellen. Az 
adatgyűjtés és a tanúkutatások 
során a rendőrök megtalálták a 
telefonálót. 

A 12 éves fiú elmondása sze-
rint a nyilvános fülkéből kívánt 
telefonálni, de mivel beszorult az 
érme, a hibabejelentő szolgálatot 
hívta, ám amikor a vonal túlsó 
végén felvették a kagylót, kitalál-
ta: bombával fenyegetőzik. Ezt 
poénnak gondolta, ám fenyegeté-
se komoly anyagi következmé-
nyekkel is járt. 

Tekintettel arra, hogy a fiú még 
nem töltötte be a 14. életévét, 
nem vonható büntetőjogi felelős-
ségre. 

Csákányi 
Eszter dija 
Az idén Csákányi Eszter Já-
szai-díjas művész kapja meg a 
makói önkormányzat által alapí-
tott Páger Antal-színészdijat, 
amelyet jövő vasárnap vesz át. 

írásunk a 4. oldalon 

Eredetileg azt ígérték: karácsonyra megnyitják a szegedi vasútállomást 

Február végére kész az utastér 
Tálán február végén birtok-
ba vehetik az utasok a sze-
gedi vasútállomást. A re-
konstrukció viszont egé-
szen az év végéig tart. 

w w w . d e l m a g y a r . h u Egyik-másik pavilont csak felkapta a daru Fotó: Karnok Csaba 

Kényszerbontással távolították el az árusok pavilonját a szegedi Mars 
térről. A bódévárosnak már csak hűlt helye van, mert ledózerolták. A 
kereskedők hoppon maradtak, mert az ígéretek ellenére sem kaptak 
ideiglenes helyet, ahol árusíthatnának. 

Beszámolónk és jegyzetünk a 3. oldalon 

Azt ígérték: karácsonyra el-
készül a szegedi vasútállo-
más utastere. Ebből nem 
lett semmi, a MAV február 
végét jelölte meg az átadás-
ra. Azt mondták: az idő 
közben felfedezett pannó 
hátráltatta a munkákat. Az 
utasok közben a peronon és 
a huzatos lépcsőházban fa-
gyoskodnak, kevesen veszik 
igénybe a konténeres várót. 

Jelenleg még festenek, má-
zolnak, burkolják a falat és 
szerelvényeznek a munká-
sok, akik szerint a padlófűté-
ses földszintet és a radiáto-
rokkal fűthető emeletet tíz 
nap múlva elhagyják és meg-
kezdődhet a beüzemelés. 

Részletek a 3, oldalon 
Az értékes pannó megóvásának igénye is hátráltatta az építőket a 
nagyállomáson Fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

