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SZOMBAT, 2005. MÁJUS 14., 95/112. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

N miniszterelnök ígérete szenei 
az M5-ös autópálya 
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Szegedi biológusok fedezték fel a cserépedénybe temetett csecsemőt 

Szenzációs múmialelet 
Szegedi biológusok cserépedénybe temetett cse-
csemőmúmiát találtak a kecskeméti régészek 
leleteinek elemzésekor. A gyermektestet a mellé 
temetett rézkrajcár „tartósította". Nem ismer 
hasonló jelenséget a szakirodalom. 

Vegyes átlagfogyasztás 4,3-7,41/100 km, CO,-kibocsátás 109-250 g/km 

m é g a metében tíncej) 

FordFiesta 
1 995 OOO Ft-tól 
Az új FordFies ta mesébe illó útitárs. Varázslatos stílusával mindenkit lenyűgöz. 
Megalkotásában a kényelem és a biztonság melett a megbízhatóság kapta a legnagyobb 
szerepet, igazi egyéniség, Igy nem csoda, hogy könnyen a társaság középpontjává válik. 
A FordFiesta alapáron most 3 év garanciával, 1 Ö95 OOO Ft-tól lehet az Öné. 
Ha más felszereltség melett dönt. akár A50 ooo-sso OOO Ft kedvezményt adunk. 
Sőt, meglepetes ajánlatunk a FordFlaata Fresh. amely komplett felszereltséggel már 
2 380 000 Ft-tól kapható, ajándék metálfénnyel és 3 év garanciával! 
Érmét jobbat hetedhét országon túl sem talál! £ 
• Használtautó-beszámítás • 0 Ft kezdöbeflzetéssel eMhetŐ! I s 
A tászletekrct érctekkkton márkakereskedésünkben 
Az aköc 2005. május 2-töl 2005. jimius 30-ig körött vevöszerzödésekre. üetve a készlet srejáíg érvényes 

FordFiesta Minőség. Megbízhatóság. 

HovAny Szeged Kft. 
6721 Szeged, Berlini krt. 4 /9 . . Szalon: 62 /556-300 

www.fordhovany.hu • Szerviz: 62 /556-200 

Egyetemista is 
gyanúsított 
a tétellopásban 
Egyelőre három személyt, köztük egy budapesti 
egyetemistát gyanúsít a rendőrség az úgyneve-
zett érettségi botrányban. Kettőt őrizetbe vet-
tek, de letartóztatásukat nem kezdeményezték. 

A Nemzeti Nyomozó Iroda három személyt gyanú-
sít az idő előtt kikerült érettségi tételek ügyében -
közölte a rendőrség pénteken. Egy gyanúsított 
együttműködik a nyomozókkal. Bár a rendőrség 
szűkszavú közleményéből további részletek nem 
derültek ki, valószínűleg a másik kettőt vették őri-
zetbe. Egy fővárosi egyetemistát azzal gyanúsíta-
nak, hogy részt vett a titoknak minősülő tételek to-
vábbításában. A Nemzeti Nyomozó Iroda emberei 
a botrány kirobbanása, május 9-e óta folytatnak el-
járást szolgálati titoksértés gyanúja miatt. 1080 
középiskolában ellenőrizték az érettségi tételek ép-
ségét. Több érettségiző diákot is meghallgattak a 
nyomozók, akik olyan értékelhető adatokkal szol-
gáltak, amelyek segítik a nyomozást. 

A kormányfő bizalmát továbbra is élvező Magyar 
Bálint oktatási miniszter, visszautasítva a vádakat, 
tegnap megismételte: nem bukott meg a kétszintű 
érettségi rendszer. 

Részletek a 2. oldalon 

Pick-Dunaferr 
rangadó idehaza 
A Pick Szeged NB l-es 
férfi kézilabdacsapata 
harcban van az arany-
éremért. Kovács Péter 
vezetőedző tanítvá-
nyai a 2004/2005-ös 
bajnokságban ma 18 
órától játszanak utol-
jára hazai környezet-
ben. Az ellenfél az a 
Dunaferr lesz, amely a 
közelmúltban alapo-
san megizzasztotta a 
Tisza-partiak riváli-
sát, a Fotex KC Veszp-
rémet. 

A „vasgyáriak" erre 
készülnek Szegeden 
is. Ilyés Ferenc (Pick) 
kijelentette: csakis a 
győzelem az elfogad-
ható, viszont riválisa 
Milorad Krivokapics is 
hangsúlyozta: min-
dent megtesz csapata 
sikeréért. Különös pi-
kantériája a derbinek, 
hogy a szerbia-mon-
tengrói légiós ősztől 
már a Szegedet erősíti. 

írásunk a 23. oldalon 

Tizenhatan jelentkeztek a pusztamérgesi középiskola első évfolyamára 

Az iskola megmaradása a tét 

Nem Pusztamérgesen, hanem az ötven kilomé-
terre lévő szegedi megyeházán dől majd el, mi 
legyen a sorsa a falu tízéves középiskolájának. 
Márpedig dönteni kell: csak tizenhatan jelent-
keztek az első évfolyamra, lehet, nem is indulhat 
új osztály. Az intézményt német támogatással 
hozta létre, s működtette a község erején felül, 
2003-ig. Akkor adta át a megyének. 

Azonnal föltűnik az idegennek az a hatalmas is-
kolaépület, amely Pusztamérgesen áll. Képtelen-
ségnek tűnik, hogy egy ekkora intézményt fönn 
tud tartani egy kis falu. Nyilván ezt tíz éve is így 
gondolták sokan, ám sokan voltak azok is, akik 
hittek abban: történelmet írhatnak. 

Abban, hogy ez a középiskola tíz éve ide került, 
Börcsök Antalnak, az akkori polgármesternek 
nagy szerepe volt. Az intézmény létrehozásához 
a németországi Eszak-Rajna-Vesztfália tarto-
mány és a megyei önkormányzat adott támoga-
tást, előbbi azt kötötte ki, húsz évig kell ebben a 
formában működnie a létesítménynek. Az iskola 
mégis a pusztamérgesieké lett: a helybeliek tár-
sadalmi munkában építették, volt, aki odaadta a 
telkét. Összehozta őket ez a nagy munka, és a 
legtöbben büszkék voltak arra, hogy ötven kilo-
méterre Szegedtől létrejött egy intézmény, amely 
idegenforgalmi képzésével majd biztosan hasz-
nosítható szakmát, valamint érettségit ad a kör-
nyékbeli fiataloknak, akiknek nem kell másfél 

órát buszozniuk a nagyvárosig. Az iskolára a he-
lyi önkormányzat is sokat költött, pályázati pénz 
is jött, diák is: 1997-ben 82-en jelentkeztek, 
majd 95-en, 1999-ben pedig 153-an. Most csak 
16-an, a két osztályba. 

A faluban sokan úgy látják, az iskola azért 
csak 2001-ig volt sikeres, mert addig igazgatta 
Sütöri László. A volt iskolavezetőnek a polgár-
mesterrel, Börcsök Antallal volt konfliktusa, s 
azután kényszerült távozni. 2002-ben azonban 
képviselővé választották a falubeliek. Alpolgár-
mester lett, de már nem kerülhetett vissza az is-
kolába. 

Folytatás a 3. oldalon 

Fotó: Miskolczi Róbert 

Bölkei Zoltán: A magzat kezét és törzsét a réz-
k r a j c á r t a r t ó s í t o t t a Fotó: Gyenes Kálmán 

A Katona József Múze-
um ásatásokat végzett 
a Kecskemét közelé-
ben fekvő nyárlőrinci 
templomrom mellett. 
Az Árpád-kori temető 
feltárása során a hely-
színt megtisztító dó-
zer két cserépedényt 
fordított ki közvetle-
nül a föld alól. Bennük 
két magzatot találtak: 
az egyiknek csak 
a csontjai maradtak 
fenn, a másiknál 
azonban spontán mu-
mifikáció zajlott le. A 
tetem mellé - vallási 
célzattal - pénzérmét 
helyeztek, rézkrajcár-
ral fizették a túlvilágra 
vezető vámot, vagy az 

ott keresztelő Szent Já-
nos közbenjárását. A réz 
tartósító hatását az egye-
tem szervetlen kémiai 
tanszékén mutatták lei. 

A szegedi leutatók sze-
rint hasonló jelenséget 
sem a magyar, sem a 
külföldi szakirodalom 
nem ismer. Az emberta-
ni tanszéknek azonban 
nincs pénze további ku-
tatásokra, ezért például 
a magzat nemét megha-
tározó DNS-tesztet sem 
végeztethetik el. A cse-
csemőnek egyelőre ma-
rad a hivatalos neve: 
Nyárlőrinc, Hangár út 
14426. 

Bővebben a 6. oldalon 

A német segítséggel felépített iskolát tíz éve még történelmi eseményként könyvelték el a pusztamérgesiek 
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