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A lószerszámtól
a gömbcsuklóig

• Munkatársunktól

Az elmúlt héten a Csongrád és a Békés megyei pénzügyőröknek 44 felderítésük
volt, 2 millió forint értékben.
Különlegesen nagy fogás
nem akadt, viszont érdekes,
milyen áruféleségekkel próbáltak seftelni az utasok, milyen portékák kerültek vámraktárba.
Lefoglaltak 287 karton cigarettát, 512 liter gázolajat,
300 női blúzt, 600 pólót, 100

Fesztiválok, ha összefognak

• DM-információ

szoknyát, 300 fehérneműt,
100 kosztümöt. Rövidnagrágból és fürdőruhából
összesen 900 akadt horogra,
mlg kozmetikumokból 1400
darab, szeszesitalból pedig
104 palack. Egy zenebaráttól
250, gitárra való húrkészletet vettek el, mástól pedig
lószerszámokat. A műszaki
cikkek skálája is széles volt:
a gyújtógyertyától, a kuplungtárcsán át, a gömbcsuklóig.

• 2004-től új érettségi

Tekintettel a nagyfokú
érdeklődésre, ma este negyed nyolckor a Szegedi
Városi Televízió tb-sorozatában folytatódik az 1800
forintos egészségügyi hozzájárulás fizetéséről szóló
tanácsadás. A tb-percek
vendége ezúttal is Dudás
Józsefné, a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetője lesz, a nézők kérdéseit 17 óra 30 perctől a 62/
322-044-es és 494-693-as
telefonszámon váiják.

rendszer

Sorok Vántus
Istvánról

Kétszintű remények
és kételyek
Négy szegedi középiskola i g a z g a t ó j á n a k tettük fel u g y a n a z t a kérdést: hogyan értékelik a
kétszintű érettségi bevezetésének várható következményeit? Bár a válaszok m e g o s z l a n a k , azt
valamennyien kiemelik,
hogy 2 0 0 4 - t ó l a z új
rendszer szerint a középiskolás diák 16 éves korában jelentős döntés
előtt áll majd.

Szigeti Sándorné, az Eötvös József Gimnázium igazgatója: „Alapjában véve helyesnek tartjuk az érettségi
kétszintűségét. Valóban nem
célszerű egyformán terhelni
azt a diákot, aki az illető
tárgyból kíván továbbtanulni,
és azt, aki érettségi után
olyan szakmát választ,
amelyhez egy közepes szint
elegendő. Az érettségi vizsgakövetelményei között
azonban összehangolatlan
elemek is vannak: az emelt
szintű érettségi néhol egyetemi tananyagot is követel, míg
a középszintű érettségi elvárásai túlságosan magasak a
Nemzeti alaptantervéhez képest. Ha így marad, az utolsó
két évfolyam sokkal nehezebb lesz, mint az előzők.
Keveselljük viszont az emelt
szintű szóbeli érettségire adható pontszámokat, hiszen
így a diák nem tud javítani
írásbeli eredményén, vagyis a
szóbeli elveszti jelentőségét."
Lakatos Ferenc, a Déri
Miksa Ipari Szakközépiskola
igazgatója: „A kétszintűség
túlbonyolítja az érettségi
rendjét. Azt helyesnek tartom, hogy az érettségi vizsgát összekapcsolják a felsőoktatási felvételivel, de ehhez
szerintem nincs szükség két
szintre. Az egységes követelményrendszerű érettségin elért teljesítményeket is össze
lehetne kötni a felvételivel. A
kétszintű érettségi esetében a
diáknak túlságosan korán
kell eldöntenie, hogy melyik
szintre készüljön, és az ő bőrébe bújva elképzelhető,
hogy a könnyebbiket választja akkor is, ha többre volna

képes. Attól tartok, leginkább
azért vezették be a kétszintű
érettségit, hogy mindenki leérettségizhessen. Márpedig a
dolognak ez csak adminisztratív megoldása."
Koczor Lajos, a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola igazgatója: „Az ilyen típusú szakközépiskolából,
mint a mienk, még a legjobb
képességű tanulóknak is kevés az esélyük, hogy emelt
szintű érettségi vizsgát tegyenek. Azt a követelményrendszert, amelyet kitűztek, csak
az elitiskolák és a magántanárt fogadó diákok tudják
majd elérni. Ezért a mi végzős diákjaink csak felvételivel tanulhatnak majd tovább,
bár én attól tartok, hogy az
érettségi szint növelése a felvételi követelmények növekedését is maga után vonja
majd, ami megint csak a mi
diákjainknak kedvezőtlen. A
középszintű érettségivel kapcsolatban az a véleményem,
hogy sajnos kevés lehetőséget ad a szóbeli megnyilatkozásra. Egyre több lesz a teszt
és a diákok egyre kevesebbet
kommunikálnak majd, ami
károsan hat kifejezési kultúránkra."
Révész Mihály, a Deák
Ferenc Gimnázium igazgatója: „Teljesen egyetértek azzal az alapelvvel, hogy az
érettségi vizsgát és az egyetemi felvételit valamilyen módon összekössük. A szakmai
problémát inkább az okozhatja, hogy ki válassza az
emelt és ki a középszintű
érettségit? A diáknak ugyanis
legkésőbb a 11. évfolyam
elejére döntenie kell, és nem
biztos, hogy akkor helyesen
dönt. Mégis elfogadom a kétszintűség elvét, hiszen a magyar érettségi már most két-,
sót háromszintű, ha a gimnázium és a szakközépiskola
érettségije mellé odaszámítjuk az esti és levelező tagozatokét is. Az új rendszerrel
legalább világos lesz a két
szint. Igaz, a részletekben nagyon sok még a kidolgozatlanság, amire később vissza
kell térni."
S. P. S.

Az új rendszerben 10. osztály után érettségi szintet
kell választani. (Fotó: Miskolczi Róbert)
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Tb-sorozat
a vtv-n

• Munkatársunktól

Szikora János: „A Délmagyarország is különdíjat a d . " (Fotó: Révész
A s z í n h á z és a s z a badtéri művészeti vezetője, Szikora János a
Szegeden most zajló országos színházi találkozó
házigazdájaként
nemcsak azt érzi szívüg y é n e k , hogy a vendégek jól érezzék magukat
a v á r o s b a n ; fontosnak
tartja a szegedi közönség lehetséges legjobb
kiszolgálását is.

- Számomra a fesztivál
legnagyobb meglepetése a
szegedi közönség - mondta
Szikora. - Őszintén bevallom, hogy a találkozó előkészítése során némi szorongással gondoltam arra: idecsődítjük az ország színházait s majd félházak előtt
mennek az előadások... Ehhez képest két nap alatt ki-

fosztották a jegyirodát, amire a legmerészebb álmaimban sem mertem gondolni.
Ezt látva rendkívüli erőfeszítéseket tettünk, hogy azokat az előadásokat, amelyeket sokkal többen igényeltek, mint ahányan beférnek
a nézőtérre - megduplázzuk.
A Mario és a varázsló szerdán két előadásban megy:
21.30-kor kezdődik a Kass
Szállóban, s megtartják a
program szerinti, éjfélkor
kezdődő előadást is a nagyszínházban. A miniszter félrelép című produkciót szombaton délután 15 és este 19
órakor is megnézheti a közönség. Egyelőre félve mondom, mert most tárgyalunk
arról, hogy aki egyikre sem
fér be, a nagyszínháznak a
mozival szemközti oldalára
szerelt óriásvetítő révén - az

utcán nézhetné... Megduplázzuk A gondnok szombati,
kamaraszínházi előadását is,
délután 16 és este 20 órakor
kezdődik. Ezekre a terven
felüli előadásokra ma, szerdán délelőtt 10 órától árul
jegyeket a Kárász utcai iroda.
- Program szerint szervezzük a neves művészek és
a közönség találkozóit a Tisza Szálló tükörtermében.
Eperjes Károly, Gáspár Sándor, Bánsági Ildikó, Nagykálózy Eszter 11-én 19 órakor, Bálint András, Kovács
István, Mácsai Pál, Pogány
Judit 13-án 16 órakor, Mikó
István, Molnár Piroska, Kőszegi Ákos, Sztárek Andrea
14-én 16 órakor várja a Tiszába az érdeklődőket. Megváltoztattuk viszont a 15-i
helyszint: Kern András és

Róbert)

Koltai Róbert rajongóit a
Szegedi Sörfesztivál helyszínére, a Mars téri A-pavilonba várjuk. A jubiláns sörfesztivál egyik rendezője, a
Délmagyarország Kft. különdíjat ajánlott a mi fesztiválunk számára, amelyet a
vasárnap esti gálaműsoron
Dlusztus Imre főszerkesztő
ad át. Szeretném arra is biztatni az érdeklődő közönséget, hogy Tisza Szállóban és
a Grand Caféban szervezett
beszélgetésekre is jöjjenek
el. A Tiszában mindennap
11 órakor kezdődik az alkotók, színészek és kritikusok
vitája; a másik helyszínen
rendezőkkel találkozhatnak
- ma 17 órakor Alföldi Róberttel, holnap 18 órakor
Valló Péterrel, 13-án 17 órakor Kamondi Zoltánnal.
E. S.

Színház - szóban, képben

M o z g a l m a s volt a
színházi találkozó tegnapi napja. Délelőtt például
a Tisza S z á l l á tükörtermében a kritikusok beszéltek a vasárnapi előadásokról.

Este a Kamaraszínházban
- ugyancsak versenyen kívül
- a házigazda szegediek másik előadását, Csehov: A Manó című darabját nézhették a
találkozó vendégei, a Sirályt
pedig a zsinagógában adta a
Budapesti Kamaraszínház,
Alföldi Róbert rendezésében.
Csehovból nem fogyunk ki
még egy darabig: a Ványa

Könyvheti
koncert
• Munkatársunktól

A Munkás Művelődési
Otthonban (Fő fasor 9.) június 11-én 19.30-kor az Újszegedi kamarazenekar ad
hangversenyt.
Az együttes hagyományos könyvheti koncertjének műsorán: Corelli - Cdúr concerto grosso, Respighi - Régi olasz táncok,
Bach - Kávé-kantáta. Közreműködnek: Altorjay Tamás, Bárdi Sándor, Széli
Bernadett (ének), Békéi
László, Monoki Lajos (hegedű), Pafféri Anna (gordonka), Győri Péter (continuo): Művészeti vezető:
Kiss Ernő.

bácsi - amelynek „előképe"
A Manó - a Radnóti Színház
versenydarabja; Valló Péter
rendezte, s Kulka János a
címszereplője; ma, kedden
este 7 órakor megy a Kamaraszínházban. Az alapításának ötödik évfordulóját ünneplő Szegedi Színkör előadásában is láthatják a Sirályt, a Juhász Gyula Művelődési Központban, 13-án 16
órakor. Ezt a fesztivál kiegészítő rendezvényeként tüntetik föl a programfüzetben,
csakúgy, mint a Színkör-évforduló tegnapi eseményét: a
Bartók művelődési központban dr. Benyik György nyi-

totta meg kiállításukat, amely
fotók, plakátok, egyéb dokumentumok segítségével mutatja a másik szegedi társulat
öt esztendejét.
Délután a Somogyi-könyvtárban is színházról volt szó:
Sándor János rendező évekkel
ezelőtt írásra adta a fejét, elkezdte feldolgozni a szegedi
színház történetét. Az idei
könyvhétre jelent meg Igaz
mesék a Szegedi Nemzeti
Színházról című kötete, ennek
a premieijét tartották tegnap a
Somogyiban. A szerzővel
Kiss Ernő népművelő beszélgetett. A 16. országos színházi találkozó hivatalos prog-

ramjában kedden a már említett Ványa bácsi mellett Molnár Ferenc-darab előadása
szerepel: a Balikó Tamás rendezte Üvegcipőt a pécsi társulat adja a nagyszínházban,
délután 16 órakor. Éjszaka,
23 órakor kezdik a zsinagógában a Vígszínház előadását:
Esterházy Péter: Búcsúszimfónia. A darabot a jelenleg
Szegeden dolgozó Zsótér
Sándor jegyzi, Venczel Vera,
Lukács Sándor, Szarvas József és négy főiskolás - Bozsó Péter, Dányi Krisztián,
Lázár Balázs, Pindroch Csaba - szerepel benne.
S. E.

Ásotthalmi tanyafosztogatók
Kívülálló s z á m á r a tal á n hihetetlen, h o g y a
tolvajok mi mindent lopn a k . Egészen pontosan:
mindent elvisznek, amit
meg tudnak mozdítani, s
ha ez nem sikerül, akkor
l e v á g j á k , f e l t ö r i k , kibontják, szétszedik. Valahogy így volt ezzel a
napokban lebukott, két
tagú tanyafosztogató
társaság is.

A 25 éves K. László és nála húsz évvel idősebb társa,
Cs. István közös vonása,
hogy mindketten ásotthalmiak és büntetett előéletűek.
Április 27. és május 30. között az egyik ásotthalmi ta-

nyából gázpalackot, feketefehér tévét, két gyümölcscentrifugát, egy légpuskát,
két kerti széket, két kalapácsot, egy nyolcvan literes
bojlert, egy fűnyírót loptak
el, nem beszélve a szintén eltulajdnított orosz népművészeti kanálról. A zsákmány
összértéke hatvanezer forint.
Pár nap múlva egy másik tanyáról szintén hasznos dolgokat loptak, így például kalapácsot, csípófogót, három
kiló szöget, ágyat, ágybetétet, gyerekjátékokat, seprűt
és még hosszan lehetne folytatni a felsorolást. Itt összesen háromszázezer forinttal
rövidítették meg a tulajdonost.

Végül június 4-i fellépésüket kell megemlíteni, melynek során ugyancsak egy tanyába törtek be és egyebek
mellett színes tévét, permetezőgépet, szivattyút, láncfűrészt, műanyag kereket, mikrohullámú sütőt és étkészletet
is loptak, 250 ezer forint értékben.
A házkutatás során az eltulajdonított tárgyak egy része a két betörő lakásáról
előkerült, s valószínűleg a
későbbiekben a rendőrség további betöréses lopásokkal is
meggyanúsítja őket. A nyomozó hatóság indítványozta
a két gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését.
A . L.

A városháza dísztermében
ma 18 órakor rendezik a
Vántus István Társaság által
az idei könyvhétre megjelentetett „ Vántus
István
(1935-1992)" című kötet
premierjét. A szegedi zeneszerző életművét elemző tanulmányok mellett a kötetben Vántushoz közel álló
művészek vallanak a mesterről.
A könyvbemutató vendégei: Hollós Máté, Kocsár
Miklós és Pongrácz Zoltán
zeneszerzők, valamint Kiss
Ernái, a könyv szerkesztője.

Játékos
vetélkedő
• DM-információ

Az Értelmi Fogyatékosok
Csongrád megyei Érdekvédelmi Szervezete játékos
sportvetélkedőt szervez holnap, szerdán délelőtt 10 óra
és délután 4 óra között az újszegedi EKO-parkban.
A versenyre nevezni előzetesen telefonon vagy
személyesen lehet a szervezet Teleki utca 3. szám alatti székházában.

Boogieszanatórium
• DM-információ

A Sajtóház újságíró klubjában működő Boogie-szanatórium következő összejövetele június 11-én, szerdán 18 órakor kezdődik. A
rendezvényre Kalapos József váija a táncolni szerető
középkorú hölgyeket és urakat.
Az este támogatói: Játék
2000 játékbolt, FLALLA autókereskedés.

sámán!
Ahogyan azt a norvégok elleni
meccs
kommentátora is megjegyezte, egy hungárien sámán megjósolta,
nyugodtan ihatunk előre a medve bőrére akár még aludt tejet is
-, mert a magyar válogatott nyerni fog, méghozzá nem is akárhogyan.
Ez alatt érthettünk,
ugye, bármit, akár hathármat is, csak éppen
„ixet" nem, mer' az a
döntetlen. Látszik, mán
a sámánok se a régiek.
Hát milyen sámán az
ilyen? Erre kiváltképp
mondható: hallgassámán!
P . Sz.

