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Shirley, a filippínó 
A Fülöp-szigeteki lány szerelmes 
lett egy fiúba Párizsban. Szegedre 
hozta a szíve, most itt tanít. 
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Minden negyedik diák újraírja -A történelem írásbeli rendben lezajlott 

Megbukott a matekérettségi 

NEPSZERU AZ ANGOL TURKA 
Már nyitás előtt fél órával százak állnak sorba 
Szeged egyik legnépszerűbb turkálója előtt. A 
ruhaválogatásnak is megvan a maga rituáléja. 

7. OLDAL 

renau l t Randevú 

S Z E N Z Á C I Ó S EGYEDI 
RENAULT 

KEDVEZMÉNYEK! 
Molnár Autóház Kft. Szeged, 
Dorozsmai út 8. Tel/fax: 62/420-237 

Zorán a sportcsarnokban, kavalkád a Klauzál téren 

Szülinapi készülődés 
a Délmagyarországnál 
Olvasóinkkal együtt szeretnénk megünnepelni a Délmagyarország 
95. születésnapját: május 27-én Zorán ad koncertet az újszegedi 
sportcsarnokban, másnap egész napos programra várunk min-
denkit a Klauzál térre. 

Máris óriási az érdeklődés Zorán 
május 27-i koncertje iránt, amit 
a népszerű zenész lapunk szüle-
tésnapi programsorozatának 
nyitányaként ad az újszegedi 
sportcsarnokban - előfizetőink-
nek jelentős kedvezménnyel. 
Másnap, szombaton reggel kis-
vonatra ültetett fúvószenekar éb-
reszti a várost, délelőtt 10 órától 
pedig a Klauzál téren felállított 
színpadon ingyenes, egész napos 
műsorral, különböző akciókkal 
várunk mindenkit. A paletta 
roppant színes, gyerekeknek szó-
ló bábműsor, sport- és táncbe-
mutató, nyereményjáték, Cson-
ka András- és Zséda-koncert 
éppúgy szerepel a programkíná-
latban, mint beszélgetés a leg-
népszerűbb szegediekkel, Gregor 
József operaénekessel és fanics 
Natasa olimpiai bajnokkal. 

A marketing@delmagyar.hu 
e-mail címen, postán vagy a 
62/567-857-es telefonszámon 
továbbra is várjuk mindazok je-
lentkezését, akiknek valami mi-
att ugyanolyan meghatározó je-
lentőségű az 1910-es esztendő, 
vagy a 95 év - mint lapunk szá-
mára. 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
O T T H O N V A N ! 

Négy helyen találtak leleteket a határig tartó szakaszon 

Harminc napra 
leállhat az M5 építése 
Négy helyen kerültek elő régészeti leletek az M5-ös Szeged északi 
csomópontjától az országhatárig tartó mintegy 15 kilométeres sza-
kaszán. Hatszáz méteren akár 30 napra is leállhat az építkezés. 

Két dorozsmai és két domaszéki régészeti lelőhelyre bukkantak a Mó-
ra Ferenc Múzeum munkatársai az épülő M5-ös harmadik ütemé-
ben, az országhatárig tartó nyomvonalon. Ezek közül kettő római, 
kettő őskori leletegyüttes - tájékoztatta lapunkat Szalontai Csaba, a 
múzeum M5-össel kapcsolatos ásatásainak főkoordinátora. 

A jogszabály szerint 30 napra lehet kérni a leállást. Folyamatosan 
egyeztetnek a kivitelezőkkel is: „Azon leszünk, hogy ne hátráltassuk 
nagyon a munkát" - mondta a régész. Az egyik lelőhely ráadásul nem 
érinti a pályatestet. Szalontai Csaba szerint elképzelhető, hogy 30 
napnál hamarabb is befejezhetik a munkát. 

F.K. 
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A valóság fantázia nélkül. 

O p e l Mer iva Fantasy ex t rákka l , a k á r 4 3 8 0 0 0 Ft megtakar í tássa l ! 
Képzelje el, hogy autója minden fontos, a Ön kényelmét és biztonságát szolgáló extrá-
val rendelkezik. Képzelje el az Opel Meriva Fantasy-t, amelynek fantáziadús extrái: 
ABS - vezető- és utasoldali légzsák légkondicionáló • távirányítású központi zár 
- FlexSpace üiésrendszer állítható kormányoszlop első elektromos ablak-

emelők » szervokormány « immobilizer ' CD-s rádió. Ez nálunk a valóság. 
Új Astra és Vectra vásárlása esetén 100 cm'-«, 2 személyes robogót odúnk ajándékba. 
További kedvezményes hitellehetőségek. 
"Az ajánlat 2005. május 6. és június 15. közölt, illetve o készlel ereiéig érvényes. 
Fogyasztás (vegyes): 5,3-8.21/lOOkm, COj kibocsátás (vegyes): 143-190 g/km. 
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben, A kénen lálhatá ouló Hlusztróciá. 

Az Ön OpeFporfnere , , . , . i , 

Opel Alfa Autóház 
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács J utca 149/A. 

Tel: (62) 24t-S85,162) 246-568, Fax: (62) 242 939 
info@atfoautohaz.hu 

Páternoszterben az érettségi. A szegedi Karolina gimnázium igazgatója, Lépes Katalin is a közigazgatási 
hivatalban vette át tegnap reggel az ú j történelmi feladatsort tartalmazó csomagot Fotó: Miskolczi Róbert 

A csalások miatt és az igazságos 
játékszabályok érdekében a ked-
di matek középszintű írásbeli ér-
vénytelen. A számítások szerint 
30 ezer diáknak kell megismétel-
ni a vizsgát - ők azok, akiknek a 
továbbtanuláshoz is szükségük 
van az érettségi jegyre. A tegnapi 
történelem érettségi vizsga az ú j 
tételsorral rendben lezajlott. 

Az új történelmi feladatsort teg-
nap rendben megkapták a közép-
iskolák, és 10 órakor mindenütt 
megkezdődött az érettségi. Az 
oktatási miniszter tegnap hatá-
rozott a keddi matematika érett-
ségiről: a tömeges csalás miatt, 
illetve azért, hogy ne kerülhesse-
nek hátrányba, akik nem csal-
tak, érvénytelenítette a közép-
szintű matematikavizsgákat. A 
középszintű érettségit mindazok 
a diákok megismétlik, akiknek 
a felsőfokú továbbtanuláshoz 
szükségük van a matematika 
érettségi jegyre. Az új vizsganap: 
május 2 8 . Akiknek nem számít a 
továbbtanuláshoz a matek, azok-
nak nem kötelező megismételni 
a vizsgát: kérhetik, hogy a közép-
iskola utolsó évfolyamán elért év 
végi osztályzatukat ismerjék el 
érettségi vizsgaeredménynek, és 
kérhetik az érettségi vizsga meg-
ismétlését is. Választásukat írás-
ban adhatják be ott, ahol eredeti-
leg érettségire jelentkeztek. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

A Soproné 
lett a kupa 
A Sopron labdarúgócsapata nyer-
te a Magyar Kupát. A székesfe-
hérvári fináléban Pintér Attila 
együttese 5-1-re verte a címvédő 
Ferencváros gárdáját. 

A meccs nem maradt bot-
rány nélkül: a Fradiból Rósát, 
a kapus Szűcsöt és Kapicsot, 
míg a soproniaktól Pintért állí-
tot ta ki a horvát játékvezető, 
aki nem vezette csúcsformá-
ban a meccset. Az MK-győztes 
alakulat sikere nemzetközi 
szereplést, azaz UEFA-kupa 
indulást ér. 

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

Egy erősebb szélvihar leszakíthatja a négy méter magas szerkezetet 

Tovább dől az üvegtorony 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

Nő a veszély. Erősen megbillent a kupola csúcsa Fotó: Frank Yvette Folytatás az 5. oldalon 

Egyre veszélyesebben dől a sze-
gedi Tisza Lajos körút és a Kiss 
Ernő utca sarki ház tetejét dí-
szítő torony, amelynek helyre-
állítása közel kétmillió forintba 
kerül. A felújítási tervet készítő 
mérnök szerint a helyzet nyug-
talanító, mert akár egy erősebb 
szélroham is leszakíthatja a 4 
méter magas szerkezetet. 

Még nem tudni, kibírja-e oda-
fönt a szegedi Radnóti könyves-
bolt épületének tetejéről ledől-
ni készülő torony, amíg pénz 
kerül a helyreállítására. Ősszel 
már megírtuk, hogy a Kiss Ernő 
utca 5. számú ház tetején erő-
sen megdőlt egy vasszerkeze-
tes, üvegezett kupoladísz. Ak-
kor egy statikus úgy nyilatko-
zott, hogy közvetlen életveszély 
egyelőre nincs, a torony lesza-
kadásától még nem kell tarta-
ni. A társasház tulajdonosai ab-
ban bíztak, hogy a helyi védett-
ségű épületek fölújítására kiírt 
pályázaton szereznek majd 
pénzt a fölújításra. 

A helyzet azonban fél év alatt 
tovább romlott . Goll István, az 
épület kezelését 2 0 0 3 júliusa 
óta ellátó Domico Bt. vezetője 
a helyszínen mondta el, hogy 
az üvegtornyot tartó három 
gömbvas pányva közül egy 
meglazult, ezért dőlt meg a 
szerkezet. 
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