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csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
Szabó C. Szilárd újságíró munkatársunk-
kal oszthatják meg. Felhívjuk figyelmüket, 
hogy legközelebb vasárnap 14 és 15 óra 
között hívható a Csörög a 06-20-9432-663-
as rádiótelefon-számon. Elveszett tárgyai-

I kat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hirde-

tésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 
18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve szem-
élyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Telefónia. A napokban 
arról panaszkodott egy olva-
sónk. hogy az újszegedi to-
ronyház árnyékában lévő te-
lefonfülkéből nem lehet te-
lefonálni. mivel az rendsze-
rint rossz. Barna Zsolt, a 
Déltáv Rt. kommunikációs 
munkatársa lapunknak el-
mondta: még az idén lecse-
rélik a telefonfülkét egy 
ikerfülkére, amelyben lesz 
majd érmés és kártyás tele-
fon. Addig is, a 17 emeletes 
alatt lévő fülkét fokozottan 
ellenőrzik a Déltáv szakem-
berei. 

Miért másfél? A szerdai 
lapunkban megjelent, „Gye-
sen lévő kismamák tovább-
képzése" című cikkünkkel 
kapcsolatosan egy olvasónk 
megjegyezte: szerinte diszk-
riminatív az a kitétel, hogy a 
képzéseket csak azok a gye-
sen lévő anyukák vehetik 
igénybe, akiknek a gyerme-
ke már betöltötte a másfél 
évet. Telefonálónk közölte, 
hogy 50 éves és munkanél-
küli, s bizony szívesen vi-
gyázna egyéves unokájára, 
amíg a lánya tanul. 

A város fénye. A Vadász 
utcából telefonáló Kelemen 
Sándor szerint csak meg 
kellene tisztítani az úttest 
fölé hajló, portól, piszoktól 
és sártól mocskos ívlámpá-
kat, s a város megint fényár-
ban úszna, úgymint tizenva-
lahány évvel ezelőtt. Olva-
sónk ugyanis állítja, hogy 
azóta nem takarították a 
lámpákat, amióta kihelyez-
ték. 

Egy vagy fél év? Olva-
sónk örömmel konstatálta, 
hogy a város ösztöndíjat 
adott a legkiválóbb tanulmá-
nyi eredményt elért egye-
temistáknak és főiskolások-
nak. Annak is őszintén örült, 
hogy idén ötvenen nyertek 
egy évre szóló, havi tízezer 
forintos támogatást. Telefo-
nálónk csak azt nem érti, 
hogy akkor az ösztöndíj szö-
vegében miért az szerepel, 
hogy a hallgató 1999. szep-
tember l-jétől 2000. január 
1-jéig jogosult a havi 10 
ezer forint felvételére. 
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Hegedüpárbaj 

A Radnótiban, a Deákban és az Eötvösben 

Búcsú a hatosztályostól 

A Radnóti gimnázium matematikai tehetséggondozó osztályával kivételt tett a közgyűlés. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Munkatársunktól 
Deseő Csaba és Frankié 

Látó a Storyville Jazz Band 
vendégeiként adnak koncer-
tet október 23-án 20 órától a 
Blues-kert étteremben. A 
„hegedűpárbaj" vendége, 
Deseő Csaba a hatvanas 
években kezdte pályafutását 
a dzsesszéletben. A hazai 
fellépések mellett Prágában, 
Varsóban és Berlinben is 
koncertezett. Első önálló 
nagylemezét 1974-ben ké-

szítette, majd Ultraviola, 
Blue String, Hot Club Buda-
pest címmel jelentek meg le-
mezei. A kilencvenes évek-
ben CD-ket adott ki Swin-
ging Violin, Magic Violin és 
Something New Something 
Old címmel. A szombati 
koncert nyitó eseménye lesz 
a Blues-kert őszi-téli ren-
dezvénysorozatának, amely 
várhatóan Ferenczi György, 
Török Adám és a Mini fellé-
pésével folytatódik majd. 

A Rad-
nót i Mik-
lós Gim-
n á z i u m 
matemati-
kai speciá-
lis o s z t á -
lyán kívül 

2000. szeptember 1-jétöl 
egyetlen önkormányzat i 
f e n n t a r t á s ú iskola sem 
i n d í t h a t h a t o s z t á l y o s 
k é p z é s t S z e g e d e n . A 
döntés a Radnóti, a Deák 
és az Eötvös gimnáziu-
mot érinti. 

A hatosztályos gimnázium 
az elsó olyan képzési fonnák 
közé tartozott, amelyeket a 
rendszerváltozás után a ma-
gyar iskolákban az oktatási 
kínálat árnyalása céljából/be-
vezettek. A 6+6-os progra-
mok azért születtek, mert 
ezek révén az iskolák már he-
tediktől foglalkozni kezdhet-
tek azokkal a jobb képességű 
tanulókkal, akik előre látha-
tólag a továbbtanulást vá-
lasztották. A hatosztályos 
képzést a nemzeti alaptanterv 
eredeti 6+4+2-es tartalmi ta-
gozódása is ösztökélte, s en-
nek alapján a gimnáziumok-
nak úgy tűnt, előnyösebb, ha 
már hetediktől „biztosítják 
maguknak" a jó képességű 
diákokat, akikkel így koráb-
ban elkezdhetnek foglalkozni. 
A kilencvenes évek közepén 

Munkatársunktól 
V a s á r n a p 15 é s 19 

órától a szegedi Kama-
raszínházban is megnéz-
heti a k ö z ö n s é g az el-
múl t é v e k e g y i k n a g y 
színházi sikerét, a SOR-t, 
v a g y i s a B o r g e s s o n -
- L o n g - S i n g e r - S h a k e s -
p e a r e szerzői „négyes -
f o g a t " S h a k e s p e a r e 
Ö s s z e s Rövidí tve című 
darab já t . 

1994-ben három fiatal 

az általános iskolákba érő de-
mográfiai csökkenés követ-
keztében a hatosztályos gim-
názium egyre inkább a „tanu-
lóvadászat" terepe lett. Sze-
geden a Deák Ferenc Gimná-
zium köré csoportosuló isko-
laszövetség, valamint a Rad-
nóti Miklós gimnázium úttörő 
hatosztályosa után az Eötvös 
gimnázium, a Ságvári gimná-
zium és két egyházi iskola, a 
Dugoniős András Piarista 
Gimnázium és a Karolina le-
ányiskola is meghirdette hete-
dik osztályait. Ugyanakkor a 
diákelvonást ellenségesen fi-
gyelő általános iskolák igye-
keztek akadályozni a tanulók 
átiratkozását. Az egyes hat-
osztályos gimnáziumokról a 
szülőknek sokszor nem vol-
tak hiteles információik, és 
részben ezért a megnőtt osz-
tálykínálathoz már kevés volt 
a szülői kereslet. A szegedi 
6+6 történetében fordulópon-
tot jelentett, amikor két évvel 
ezelőtt a Radnóti gimnázium 
egy évfolyamon 3 hatosztá-
lyost is hirdetett. A túlkínálat 
miatt egyes iskolákban már 
nem csak a legjobb képességű 
tanulók kerültek a hatosztá-
lyos gimnáziumokba, ez pe-
dig egyfelől csökkentette a 
színvonalat, másfelől növelte 
a későbbi átfratkozásokat. A 
képzés hátrányai közé kez-
dettől tartozó nehéz átjárható-
ság így egyre hangsúlyozó-

vígszínházi színész, Kállóy 
Molnár Péter, Kálid Artúr 
és Tóth Gáspár András -
Kern András rendezői se-
gítségével - a Komédium-
ban mutat ta be azt az 
összeállítást, amely Sha-
kespeare mind a harminc-
hét Színpadi művét tartal-
mazza - igaz, rövidítve. A 
zanzásftott angol változatot 
rangos társszerzők - Arany 

dott. Az elmúlt években már 
nyílt titok volt, hogy a hatosz-
tályos gimnáziumi képzést is-
kolánként' felül kellene vizs-
gálni. Erre adott tápot az is, 
hogy a Fidesz közoktatási 
programja a hagyományos 
négyosztályos gimnáziumi 
képzést részesttette előnyben. 

A problémát a szegedi ön-
kormányzat meglehetősen 
egyszerű eszközzel oldotta 
meg. Noha a közoktatási tör-
vény módosítása nem írta eló, 
és nem is sugallta, hogy felül 
kell vizsgálni vagy meg kell 
szüntetni a 6+6-os képzést, az 
oktatási bizottság javaslatára 
a közgyűlés a Radnóti Miklós 
Gimnázium matematikai osz-
tályán kívül 2000. szeptem-
ber l-jétől egyetlen önkor-
mányzati iskolában sem en-
gedélyezte a hatosztályos 
gimnáziumot. A döntést az 
oktatási rendszer egységesíté-
se mellett takarékossági 
szemponttal indokolták, 
mondván, hogy a hatosztá-
lyos gimnazisták oktatása 7. 
és 8. osztályban kettős finan-
szírozást igényel, mivel a 
fenntartó kénytelen eltartani 
azokat az alacsonyabb létszá-
mú általános iskolai osztályo-
kat is, ahonnan a tanulók el-
jöttek. Érvként szerepelt to-
vábbá, hogy a diákok 7. és 8. 
osztály után amúgy is más is-
kolaépületben vagy más tan-
testülettel folytatják a tanu-

János, Mészöly Dezső és 
Radnóti Miklós - bevoná-
sával Kállóy Molnár Péter 
fordí to t ta . A rendhagyó 
vál lalkozás olyan sikert 
aratott, hogy már 1996-ban 
túljutott a századik előadá-
son, s azóta sem lehetett le-
venni a műsorról. A pro-
dukcióról leginkább a SÖR 
vendégkönyvébe írt be-
jegyzések áru lkodnak: 

lást. Az eredeti határozati ja-
vaslathoz képest a közgyűlés 
engedélyezte a Radnóti gim-
názium hatosztályos „mate-
matika iskoláját", viszont 
nem támogatta, hogy a Deák 
Ferenc Gimnázium angol két 
tannyelvű képzése is hatosztá-
lyos maradjon. A városban 
így jövőre a Radnótin kívül 
csak a Ságvári gimnázium és 
a két egyházi iskola indít 
majd hatosztályos képzést. A 
döntést ellenzők úgy vélik, a 
határozat az egyházi iskolák 
beiskolázást érdekeit szolgál-
ta; Hargittai Rita bizottsági 
elnök viszont cáfolja ezt, 
mondván, hogy az átjárható-
ság miatt előbb-utóbb az egy-
házi iskoláknak is igazodniuk 
kell az egységesttett 8+4-es 
szerkezethez. 

A közgyűlés határozata a 
Deák gimnázium tantestületé-
ben visszatetszést váltott ki. A 
hatosztályos képzésben ta-
pasztalt iskola pedagógusai 
előreláthatólag az oktatási bi-
zottsághoz írt levélben nehez-
ményezik majd az önkor-
mányzat eljárását. Független 
oktatási szakemberek szerint 
nem alaptalan az önkormány-
zat érve, miszerint a hatosztá-
lyos képzés kettős finanszíro-
zása feleslegesen költséges, 
ám a betiltással értékes kép-
zési elem tűnik el az önkor-
mányzati iskolákból. 

Panelt Sándor 

„Ebben a felfogásban az 
erkélyjelenetemből sámli-
jelenet lett, de nekem így is 
tetszett ." (Kapulett Juli) 
„Agg atyám szelleme új-
fent nyugtalanul bolyong a 
helsingöri vár fokán, mert 
még a protekciómmal sem 
tudott j egye t szerezni a 
SÖR-re." (Hamlet, korán 
elhunyt dán trónkövetelő) 
„Sok Örömben Részesül-
tem. Vagyis részemről 
SÖR a köbön." (SÖR-ked-
velő örömanya). 

Ünnepi 
megemlékezések 

Szegeden 
Munkatársunktól 

Ma 17 órakor a JATE 
Honvéd téri épületén elhe-
lyezett nemzetőr emléktáb-
la felavatásával kezdődik 
az '56-os forradalom 43., a 
Magyar Köztársaság kikiál-
tásának tizedik évforduló-
ján megrendezett ünnep-
ségsorozat . A nemzetőr 
emléktáblát dr. Simor Fe-
renc, a Pofosz megyei el-
nökségének tagja avatja fel. 
A JATE Dugonics téri au-
lájában 18 órakor „Hazánk 
1000 éve hazánk" Címmel 
ünnepi koncert kezdődik. A 
hallgatóság előtt az 1956-os 
eseményekre dr. Lázár 
György professzor, a Ma-
gyarok Vi lágszövetsége 
Universitas Szegedi Szer-
vezetének elnöke emléke-
zik. 

Holnap, szombaton az 
országzász ló fe lvonása 
utándélelőt t 10 órakor 
kezdődik az ünnepi köz-
gyűlés a városháza díszter-
mében, ahol dr. Dávid Ibo-
lya igazságügy-miniszter 
mond beszédet. A Csillag 
Börtön falánál 15 órakor 
koszorúzzák meg az emlék-
táblát. Emlékező beszédet 
Joszt István, a Pofosz 
Csongrád megyei elnöksé-
gének tagja mond. Szőre-
gen, a Hősök terén ugya-
nebben az időben Földesi 
Tibor emléktábláját koszo-
rúzzák meg. A mártírra 
Tóth Csaba önkormányzati 
képviselő és dr. Kulcsár 
Sándor cserkésztiszt emlé-
kezik. Az ünnepi események 
16 órakor a Tisza Lajos kö-
rúton folytatódnak, ahol dr. 
Péter László egyetemi tanár 
mond beszédet Danner Já-
nos emléktáblájánál. 

Kováts József Dóm téri 
szobránál 17 órakor dr. Lá-
zár György professzor em-
lékezik. 

A városi központi ün-
nepség 17.30-kor, a Rerrich 
Béla téri '56-os szobornál 
kezdődik. A szónok Balogh 
László országgyűlési képvi-
selő lesz. Az emlékező 
gyertyás menet 18.30-kor 
indul a Takaréktár utcába, 
ahol Schwarcz Lajos em-
léktáblájánál dr. Simor Fe-
renc mond beszédet. 

Az '56-os mártírokért 
november 4-én, 18 órakor 
tartanak gyászmisét a foga-
dalmi templomban. 

Vetélkedő 
a könyvtárban 

Munkatársunktól 
Kilenc csapat méri össze 

tudását október 23-án 10 
órakor a Somogyi-könyvtár 
és a KÉSZ TETŐ Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület „Kerek 
is tenfája" vetélkedőjén a 
könyvtár I. emeleti folyóira-
tolvasójában. A részvevők: a 
Garamvölgyi család, a Kiss 
család, a Szilágyi Perjési 
család, a Pirót Ágnes baráti 
társaság, a Tóth Imre baráti 
társaság, a Szabó Zoltán ba-
ráti társaság, a Csillag tér 
baráti köre és a Batsányi 
Gimnázium két csapata. 

A WEST-SZEG ' 9 8 Bt. 
WESTEL 9 0 0 , A KAPCSOLAT • hivatalos forgalmazó 

és a DÉLMAGYARORSZÁG 
közös játéka a DAA olvasói számára! 

Az alábbi három kérdésre adott válaszokat a WEST-SZEG 
'98 Bt. (Tesco Áruház), 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. 
címre kérjük eljuttatni, 1999. október 28-ig. 

Az II. forduló kérdései: 
1. A Tesco Áruházban lévő West-Szeg '98 Bt. (a Westel 900 

hivatalos forgalmazója) üzletének melyek a telefonszámai? 
a ) 30/9-527-165, 30/9-410-085; 
b) 20/9-316-972, 20/9-486-521; 
c) 30/9-381-925, 30/9-112-321. 

2 . Nevezzen meg három Westel 900-as, jelenleg akciós 
rádiótelefont. 

A helyes válaszokat beküldők között hetente egy 10 OOO Ft 
értékű, valamint havonta plusz egy 30 OOO Ft értékű 
vásárlási utalványt sorsolunk ki, amit a WEST-SZEG '98 Bt. 
Tesco Á r u h á z b a n lévő üzletében lehet beváltani. Minden he-
lyes megfejtés minden sorsoláson részt vesz! A következő fordu-
ló kérdéseit és a nyertesek nevét az október 29-i, szombati 
számban találhatják! 
E HETI NYERTESÜNK: CSIZMADIA MÓNIKA, Szeged 

További információ: 30/9-527-165. 

c 1 Post aBank 
r és Takarékpénztér Rt. 

Megújuló betét Haszon megállás nélkül! A Postabank Meg-
újuló betét már új futamidővel is köthető. 
Az eddigi 1 hónapos, 3 hónapos és 1 éves 
futamidők mellett, kiemelkedően magas 
kamattal már 6 hónapra is lekötheti pénzét! 

ita hasznosabb! 
Igénye szerint választHAT! 
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• Megújuló futamidő 

• Kamatos kamat 

• Kamatprémium > m - M U § ^ I I B 

r havoi 

Haszon megállás nélkül! A Postabank Meg-
újuló betét már új futamidővel is köthető. 
Az eddigi 1 hónapos, 3 hónapos és 1 éves 
futamidők mellett, kiemelkedően magas 
kamattal már 6 hónapra is lekötheti pénzét! 

ita hasznosabb! 
Igénye szerint választHAT! 

SÖR a Kamaraszínházban 


