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• Az év érettségi baklövése 

Hét napot sietett a Deák 
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• Hogyan történi? 
- Fatális félreértés volt. A 

tanév rendje, az érettségik éves 
beosztása természetesen ná-
lunk is megvan, kint lóg a fa-
lon. Az önkormányzattól is le-
velet kaptunk. A kollégáim fél-
reértették, azt gondolva, hogy 
a francia és spanyol írásbeli 
érettségi egy időben van az an-
gol írásbelivel, május 21-én. 
Aznap reggel nyolctól lement 
az angol vizsga, a francia és a 
spanyol tételeket pedig annak 
ellenére, hogy a borítékra má-
jus 27-28-a volt írva, kivették a 
páncélszekrényből és megszer-
vezték az érettségit. 

• Mikor vették észre a hi-
bát? 
- Hétfő este jöttem rá, hogy 

baj van, tegnap reggel azonnal 
értesítettem a közoktatási iro-
dát, amely jelezte a minisztéri-
umnak a történteket. Jegyző-
könyv készült, valamint a mi-

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium közlemé-
nye nyomán az országos érettségi rendet szinte felborító 
esetről az esti órákban Kirsch Attilát, a Deák Ferenc 
Gimnázium megbízott igazgatóját kérdeztük meg. 

nisztériumból felhívtak, hogy 
az iroda képviselőivel együtt a 
tételek felbontói is menjenek 
föl Budapestre. Hála Istennek 
időben felfedeztük a történte-
ket, fgy a visszavont tételek 
helyébe az ország iskoláiba fu-
tárral eljuttathatják az új téte-
leket. 

• Mi a véleménye, a Deák 
Gimnázium május 21-i 
francia és spanyol érettsé-
gije érvényes marad? Hi-
szen a gyerekek nem tehet-
nek semmiről... 
- Nem tudom, ezt a minisz-

tériumba hívott kollégáim tud-
nák megmondani, akik viszont 
még nem érkeztek vissza Sze-

gedre. A 21-i két írásbelit sza-
bályos érettséginek szervezték, 
reménykedem, nem vonják 
vissza. 

• Milyen következményei 
lesznek az esetnek? 
- Nyi lvánvalóan ki kell 

vizsgálni, mi történt és nyil-
vánvaló az is, hogy fegyelmi 
felelősségről van szó. 

• Kinek a fegyelmijéről? 
- Ezt majd a vizsgálat ki-

deríti. 
• Kik végzik majd a vizsgá-
latot? 
- A közalkalmazotti törvény 

megfelelő passzusa rendelke-
zik arról, hogy kikből áll a fe-
gyelmi v izsgá lóbizot t ság , 

amely értékelni fogja a történ-
teket. 

• 
In formác ió ink szerint a 

Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium lapzártáig nem 
döntött arról, hogy mi lesz a 
sorsa a Deák Gimnázium elsie-
tett éret tségijének. Mint dr. 
Puskás Albertnétől, a közokta-
tási iroda vezetőjétől megtud-
tuk, a minisz té r ium erről 
írásban tájékoztatja majd az 
irodát. 

- Két lehetőség adódik , 
mindket tő egyformán lehet 
rossz: vagy elismerik, vagy új-
rairatják az érettségiket. Ha 
elismerik, a sikertelenül vagy 
kevésbé sikeresen vizsgázók 
óvhatnak, ha nem, a többiek. 
Mindkét óvás jogos lenne. Eb-
ben az ügyben nehéz lesz igaz-
ságot tenni, bár tény, hogy sza-
bályos körülmények között 
zajlott le a két írásbeli - mon-
dotta a közoktatási iroda ve-
zetője. 

Holnapi lapszámunkban 
olvashatnak a további fejle-
ményekről. 

Panak József 

(Folytatás az 1. oldalról) 
teherhordó szerkezeteket ve-
szélyezetette volna. A pillérek, 
gerendák még kifogástalanök -
kapcsolódott a beszélgetésbe 
Jójárt János, az igazgatóság 
hídépítő mérnöke. 

Elsősorban a nem megfelelő 
szigetelés tette indokolttá a 
beavatkozást. Nehogy a víz, a 
sóié beférkőzzön a szerkezet 
belsejébe. Az út aszfaltja alatt, 

' a szigetelés fölött volt egy be-
ton réteg, amelyet most kicse-
rélnek. A modern eljárással 
olyan utat készítenek, amely az 
eddiginél lényegesen tartósabb 
lesz. 

• Mekkora beruházás ez és 
kifizeti? 
- A munkálatok előre látha-

• Június 3-tól csak két sávon! 

Kozmetikázzák Izabellát 
tóan 100 milló forintba kerül-
nek - válaszolta az igazgató. -
Vállalkozó és kivitelező egy-
ben a Hídépítő Vállalat, amely 
annak idején készítette is az 
Izabella Hidat. Az országos út-
alapból finanszírozzák a mun-
kálatokat. 

• Mikorra fejezik be? 
- Két ütemben történik a 

felújítás. Az első június 3-tól 
október végéig tart. Ezt köve-
tően téli szünet következik, 
amikor is négy sávon mehet a 
forgalom. Jövő tavasszal, már-
cius 1-tól folytatódnak a mun-

kák, a tervek szerint június vé-
gére lesz kész a híd. 

• Merre jelölték ki a 
terelőutat? 
- Hatalmas sárga táblákkal 

javasoljuk a közlekedőknek, 
hogy válasszák a kerülő utat a 
Nagykörút, Kálvária sugárút. 
Fonógyári út vonalon - ma-
gyarázta Jójárt úr. - Ez mint-
egy két kilométer pluszt jelent. 
Elsősorban a tranzitot kívánjuk 
erre irányítani. A határátkelő-
kön szórólapot osztanak, ame-
lyek felhívják a kamionosok 
f igye lmét a forgalmi rend 

• Tuti Tipp íogaáómoáa a Fonásban 

Egy csipetnyi Anglia Szegeden 
Ötletgazdaként sem 

utolsó Sándor Péter, a 
szegedi Forrás Hotel 
Kft. ügyvezető igazgató-
ja, aki a szálló presszó-
ját üzemeltető Bt. ügy-
vezetőjével, Kiss Lász-
lóval karöltve úgy dön-
tött: „befogadják" a Tu-
ti Tipp Fogadásszervező 
Rt. fogadóirodáját! 

Az ünnepélyes megnyi tó 
tegnap délelőtt volt, amikor is 
Aradi Péter, az Rt. vezér-
igazgatója elmondta, örömmel 

vál lal ták, hogy „cs ipetnyi" 
Angliát költöztessenek Sze-
gedre, s éppen a Forrásba , 
melynek vezetése meggyőző 
ajánlattal tette lehetővé, hogy a 
bukméker i j á t ékcsemege a 
Tisza-parti városban is otthont 
leljen. 

A presszóban üzemelő iro-
dában - ami hétköznap 14 órá-
tól 22 óráig van nyitva - hazai 
és külföldi l abdarúgó-mér-
kőzésekre lehet fogadni, de a 
játékos kedvű vendégek a Tuti 
Tipp számjátékán is próbára 
tehetik szerencséjüket. 

Horoszpók - családi bingójá-
tékunk neve. Hétről hétre izgulhat 
a család, vajon melyik tagja szüle-
tett szerencsés csillagzat alatt. 
Akár mindegyik! Szerencsén és a 

kihúzott számokon múlik! Hétről hétre 25 ezer forintot 
nyerhet. 
És hogyan lehet játszani? Egyelőre ennyit: Hét-
főnként a Délmagyarországban és a Délvilágban találja 
majd meg a játékszelvényt, a nyertes számokat pedig 
csütörtökönként családi lapunkból, a HDS és Dél-
madárból tudhatja meg. • 
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• Az Országos Rendőr-fő-
kapitányság vezetője nemzet-
közi tendert írt ki informatikai 
világcégek r^eghívásával, hogy 
a magyar rendőrség infor-
matikai fejlesztésében egysé-
ges, országos terjesztésre al-
kalmas kapitánysági rendszert 
szállítsanak, versenytárgya-
láson nyerjenek jogot vala-
mennyi kapitányság eszközel-
látására. Az ORFK vezetőjének 
felhívására a szegedi minta-
rendszer létrehozását az EDS 
(Electronik Data System) ma-
gyar képviselete, az EDS Hun-
gary Kft., illetve a Montana 
Holding, Informatika Kft.-je 
vállalta oly módon, hogy a 
technikai berendezéseket a 
Compaq szállítja. 

A munka Szegeden, a ka-
pitányság épületében, mintegy 
400 fős állomány számítás-
technikai alapoktatásával meg-
kezdődött. 

megváltozására. A tömegköz-
lekedés változatlan marad. A 
gyalogosoknak és a kerékpáro-
soknak ideiglenes utat építünk, 
amely a főút kemping felőli ol-
dalán halad. 

Bizonyára sok kellemetlen-
séget okoz majd az építkezés 
annak ellenére, hogy a köúti 
igazgatóság előrelátó és tervez. 
Amikor türelmetlenkedünk, 
gondoljunk arra, jövő ilyen-
korra lesz egy megfiatalodott 
Izabellánk. 

V. Fekete Sándor 
•MMRMMNMMMMHHHHHMHHHHMMMnHI 

Számitógépek 
rendőröknek 

Tegnap a szállító EDS-Mon-
tana egyesülés képviselői, 
valamint a tender kiírójának 
képviselője, az ORFK Infor-
matikai Főigazgatóság Kutató 
Fej lesz tő Osztály vezetője: 
Budai Attila r. alezredes, a 
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság képviseletében a 
megyei főkapitány bűnügyi 
helyettese: dr. Lukács János r. 
alezredes, valamint a Szegedi 
Rendőrkapitányság vezetője: 
dr. Szőke Péter r. ezredes je-
lenlétében aláírták azt a doku-
mentumot, mely a rendszer 
teljes üzembeállításának fela-
datait napra lebontva meghatá-
rozza valamennyi érintett fél 
számára. 

• „Bácsi, kérem: igazolja magát!" 

Alrendör járja a várost 
A gyesen levő anyukát, a 

31 éves P. L.-né Római kör-
úti lakost gyermekei azzal' 
fogadták, hogy rendőr bácsi 
járt a házban... Az eddig is-
meretlen személy május 24-
én délután háromnegyed 
négy tá j t leszól í to t ta a 
kiskorú P. Zoltánt, magát 
rendőrnek adván ki, s a 
gyermekkel a Római körúti 
lakásra ment. Továbbra is 
eljátszotta a rendőrszerepet, 
s az otthon tartózkodó kis-
lánytól elkérte annak iskolai 
igazolványát , be já rván a 
lakást. Megtalálta az alkal-
mas pillanatot, s 8 ezer fo-
rint készpénzt, valamint 14 
ezer forint értékű zálogje-
gyet vett magához. A rend-
őrség körözést adott ki a 
„kolléga" ellen. Arra kérik a 
város és a megye lakossá-
gát, hogy az a személy, aki 
rendőrnek vallja magát, de 
nem mutatja fel az itt közölt 
(névre szóló) rendőrségi 
igazolványt, az esetről azon-
nal értesítse a 07-es, vagy a 
477-577-es telefonszámon a 
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Figyelem, ilyen a valódi 
rendúrigazolvány 

főkapitányságot. Egyúttal 
arra kérik a szülőket, hogy 
hívják fel gyermekeik fi-
gyelmét a veszélyre. Ugyan-
ez különben é rvényes 
(ál)gáz- és vízszerelőkre, 
( á l ) számlaszedőkre stb. , 
mindazokra, akik hivatalos 
személynek adják ki ma-
gukat. 

A harmincak 

w Hatóságosdi", olcsóbban 
Egy kisebb település önkor-

mányzatának is hasonló tenn-
nivalói adódnak, mint egy 
nagyvárosénak . Szakember 
szükségel te t ik ahhoz, hogy 
hatósági feladatokat is ellásson 
az adott polgármesteri hivatal. 
Mond juk építési engedélyt 
adjon, felügyelje az utak épí-
tését és felújítását, peres eljá-
rásokban megfelelően képvi-
seltesse magát. Ám egy közsé-
gi polgármesteri hivatalnak 
arra nincs pénze, hogy minden 
területen saját szakembert al-
kalmazzon. Ezért az itteni ki-
sebb települések gondoltak 
egyet , s megalakí to t ták a 
Csongrád Megyei Önkormány-
zatok Társulását. E társulás 
saját hivatalt alakított, melynek 
az önkormányzatok azt szab-
ták feladatul, hogy különböző 
szolgáltatásokkal legyen a tele-
pülési polgármesteri hivatalok 
segítségére. 

Jelenleg 30 település tagja e 

társulásnak, mely tegnap dél-
előtt tartotta szokásos taggyű-
lését. Most a társulás hivatalá-
nak tavalyi munkájáról készült 
mérleg. A hivatal 7 szakembere 
20 polgármesteri hivatal mű-
ködését segítette - tudtuk meg 
Papp Gyulától, a Csongrád 
Megyei Önkormányzati Tár-
sulás Hivatala vezetőjétől. Jogi 
tanácsadást 17, útfelügyelettel 
kapcsolatos intézkedést 24, az 
épített környezetet érintő ha-
tósági munkát 14 település igé-
nyelt. A szolgáltatások köre 
bővült: ez évtől a polgármes-
teri hivatalok pénzügyi ellenőr-
zése is az önkormányzati társu-
lás által fizetett szakemberek 
dolga, a tegnapi taggyűlés ha-
tározata értelmében pedig a 
szociális törvény végrehajtá-
sához szükséges helyi rende-
letek megalkotását vállalja ma-
gára e közösen létrehozott és 
fenntartott hivatal. 

Ó. I. 
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TETŐCSERÉPAKCIÓ 
Csabai és holland cserép 10%, 

Bramac cserép 5% engedménnyel május 31-ig 

• A június 3-ig tartó rendez-
vény színhelye a SZOTE ok-
tatási épülete lesz, ahol orvosi 
műszerek, gyógyszervegyésze-
ti és rehabilitációs eszközök 
bemutatója várja az érdeklő-
dőket. Hat ország 40 cége hoz-
za el termékeit, amelyek között 
megtalálhatók nálunk még alig 
ismert segédeszközök csakúgy, 
mint a Pető-bútorok, a Mile 
mosogatógépei vagy a házi-
orvosi szolgálat legmodernebb 
eszközei. 

A bemuta tóva l párhuza-
mosan - a bécsi Boehringer 
Mannheim GmbH társszerve-
zésében - tudományos szimpó-
ziumok za j l anak majd a 
SZAB-székházban . A RE-
CORMON-tanácskozást a cu-
korbetegségekről szóló előadó-
ülés követi, s fórumon beszél-
hetik meg mindennapos gond-
jaikat a szakemberekkel a dia-
béteszes gyereket nevelő szü-
lők és a betegek. Lesz magné-

• Június l-jétől: AN-RE 93 

Megszűrnek bennünket 
Sajtótájékoztatón ismertették tegnap, kedden a Uni-

ted Way Dél-Magyarország Alapítvány, valamint az 
ÁNTSZ képviselői a júniuj 1-ján nyíló, A N - R E '93 
egészségügyi szakkiállítás és tudományos szimpózium 
programját, valamint az ehhez kapcsolódó, eddig egye-
dülálló lakossági szűrés menetét. 

zium-szimpózium is, amelyen 
ennek az anyagnak a szülészet-
ben játszott szerepéről hangza-
nak el előadások. 

A gazdagabb országokban 
már általánossá váló lakossági 
szűrésre is alkalmat kínálnak a 
rendezvény szervezői június 
1—5-ig, naponta 8-tól délután 2 
óráig. Az alapítvány egyik lét-

rehozója, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola ad helyet 
azoknak a térítésmentes vizs-
gá la toknak , amelyeket az 
ÁNTSZ szakemberei végeznek 
el. Az ehhez szükséges eszkö-
zöket és berendezéseket a Ba-
yer Austria GmbH ajánlotta 
föl. A szűrésen mintegy ezer 
ember - főként 25-65 év kö-

zöttiek - megjelenését várják. 
Mindazok, akik kíváncsiak az 
egészségi állapotukat jelző ri-
zikófaktorokra - a vér 10 para-
méterét, vizeletet és székletet 
vizsgálnak - , éhgyomorral je-
lentkezzenek. A szűrés - az 
eredmények ismertetése után -
életmódbeli tanácsadással zá-
rul. A rendezvény célja rész-
ben a szakemberek tájékoztatá-
sa, részben pedig az, hogy hoz-
zájáruljon a lakosság egészsé-
gének megőrzéséhez, s propa-
gálja: a helyes életmód egyéni 
felelősség is. 

Ch. Á. 


