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Közös érettségi-felvételi 

Egy vizsga kétszer? 
Eladó a Torontál és a Szent István tér 

Nyolcszázmillióra számítanak 

Áruházat vagy benzinkutat álmodnak a Torontál térre. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Kisebb tételek 
Az eladó önkormányzati ingatlanok 

listájának nagyobb tételei mellett szerepel-
nek kisebb értékű területek is, mint pél-
dául a Kálvária téri OMV-benzinkút -
pontosabban a telek - 25 millió forintért, 
a Bérkert utcai, volt Móricz iskola 40 mil-
lióért. 

Lakóingatlanoknak szánt területek a 
Thököly és a Borostyán utcában, míg ke-
reskedelmi és ipari célokra a Csongrádi 
sugárút-Makkosházi körút, valamint az 
Agyagos utca környékén, néhány telek 
pedig a Cserepes soron és a Kendergyá-
ri úton vár vevőjére. 

Hét tantárgyból írhat-
nak közös érettségi-felvé-
teli vizsgát a végzős kö-
zépiskolások. Több diák 
csak némi utánajárással 
tudta kideríteni, hogy a 
két különböző értesítő-
ben megadott eltérő vizs-
gaidőpontok közül melyi-
ken kell megjelennie. Et-
től eltekintve az érettségi-
felvételi eljárásba eddig 
más hiba nem csúszott. 

A hét első három napján 
tartják az idei közös érettségi-
felvételi vizsgákat a felsőok-
tatási intézményekben. Eze-
ken összesen 47 ezer 921 diák 
ír dolgozatot matematikából, 
fizikából, kémiából, biológiá-
ból, angolból, németből és 
francia nyelvből. A közös 
írásbeli vizsgákon azok vesz-
nek részt, akiknek az említett 
tantárgyakból kell felvételiz-
niük az egyetemekre és főis-
kolákra. Tegnap délelőtt a fi-
zikával és a franciával kezdő-
dött a megmérettetés, délután 
pedig a matematikával folyta-
tódott. Ez utóbbi tárgyból a 
tavalyi évhez hasonlóan idén 
is két napon - hétfőn és ked-
den - írásbeliznek a diákok. 
Egy tanulónak persze csak 
egyszer kell megírnia a dolgo-
zatot, még akkor is, ha esetleg 
két különböző időpontra hív-

Munkatársunktól 
Hatvan éve kötött egymás-

sal házasságot László Ilona 
és Rutai Gergely. A szegedi 
pár ma a dómban tartja gyé-
mántlakodalmát, utána pedig 
szűk családi körben ünnepel-
nek. 

Gergely bácsi 1916. márci-
us 12-én, Gergely napján és a 
szegedi nagyárvíz évforduló-
ján született. Épp a hajnali 3 
órás harangszónál látta meg a 
napvilágot. Az öregek 
rosszallták, hogy pont az ár-
vízre emlékeztető nevet, a 
Gergelyt kapta, de az éde-
sanyja ragaszkodott hozzá. 

Rutai Gergely a MÁV sze-
gedi igazgatóság gépészeti 
osztályán dolgozott. Szakér-
tőként bejárta a volt KGST-
országokat. Az ottani vagon-
gyárakban ő ellenőrizte, hogy 

ták be a felsőoktatási intézmé-
nyek. Több diák kapott 
ugyanis olyan értesítőket -
egyet az Országos Felsőokta-
tási és Felvételi irodától 
(OFI), egyet pedig az egye-
temtől vagy főiskolától 
amelyekben más-más vizsga-
időpontot adtak meg. A sze-
gedi Radnóti Miklós Gimná-
zium igazgatóhelyettese, Du-
dás Zoltánné elmondta: há-
rom tanuló fordult hozzá ez-
zel a problémával, de néhány 
telefon után hamar kiderült, 
valójában mikor és hol kell 
közös érettségi-felvételi vizs-
gát tenniük. 

Azok a diákok, akik több 
tárgyból vizsgáznak, és azok 
időpontjai ütköznek, pótfelvé-
telin adhatnak tanúbizonysá-
got felkészültségükről. A fel-
vételizők a www.felvi.hu in-
ternetes honlapon az egyéni 
vizsgarend menüpontnál el-
lenőrizhetik, hol és mikor kell 
megjelenniük. Aki önhibáján 
kívül, például súlyos betegség 
miatt nem tud részt venni a 
vizsgán, megfelelő igazolás 
bemutatásával lehetősége van 
pótfelvételit írni. 

A vizsgák befejezése után 
nem sokkal a megoldások 
idén is megtekinthetők lesz-
nek az OFI honlapján 
(www.felvi.hu). 

Hegedűs Szabolcs 

megfelelő minőségű és biz-
tonságos kocsikat kapjon a 
magyar vasút. 

Tizenöt éven keresztül volt 
az SZVSE szakosztályvezető-
je. Háromszor állhatott a do-
bogó legfölső fokára száz mé-
ter háton és vízilabdában. Ma 
sem hagyta abba a sportolást. 
Hetente három alkalommal is 
úszik, ilyenkor meg se 
kottyan neki az ezer méter. 

A kiszombori Ilonka néni-
vel Szegeden ismerkedett 
meg. A leány szüleivel éppen 
abba a házba költözött, ahol 
Gergely bácsiék is laktak. Az 
esküvőt 1942. május 22-én 
tartották. Az akkori főnöke 
meg is jegyezte, hogy ilyen 
zűrös, háborús időben nem 
érdemes megnősülni. Három 
hónappal később pedig már 
ő is az oltár előtt állt. 

Lehetőség szerint még 
az idén értékesíteni kíván-
ja néhány saját tulajdo-
nú telkét az önkormány-
zat. A szándékban semmi 
szokatlan nincs, ám az 
adásvétel érint néhány, 
értéke, múltja vagy ép-
pen elhelyezkedése miatt 
rendkívül értékes terüle-
tet. 

Több mint harminc önkor-
mányzati telek vár új gazdára 
és ha a város és a leendő ve-
vők érdekei találkoznak, az 
üzlet akár az idén is megköt-
tethet. A listán iparterületnek 
való és lakóteleknek szánt te-
rületek is szerepelnek, össz-
értékük megközelíti a 800 mil-
lió forintot. 

Díjkiosztó 
a városházán 
Munkatársunktól 

Alkotói és pályakezdői tá-
mogatásokat, valamint művé-
szeti ösztöndíjakat adtak át 
tegnap délelőtt. Szeged napja 
alkalmából a városházán. Be-
rekné Petri Ildikó, a bizottság 
elnöke az tünnepségen el-
mondta: idén harmincnégyen 
pályáztak az alkotói támoga-
tás elnyerésére, a pályakezdői 
támogatásra tizenkét pályázat 
érkezett, míg a művészeti ösz-
töndíjra hatan jelentkeztek. A 
díjakat Ványai Éva alpolgár-
mester adta át. 

Alkotói támogatásban ré-
szesült: Sóti György képző-
művész, író, költő, a Scene 
House társulat, Palánkainé Se-
bők Zsuzsanna könyvtárveze-
tő, Szigeti Lajos Sándor, a Sze-
gedi Tudományegyetem Mo-
dem Magyar Irodalmi Tanszé-
kének tanszékvezető egyetemi 
tanára. Árpás Károly tanár, az 
észt irodalom doktora, Tóth 
Pál animációs filmrendező, 
Keszei Bori operaénekes, Alt-
orjai Tamás operaénekes, a 
Szegedi Fagott Trió, Kiss Ali-
ce iparművész. Pályakezdői 
díjat kapott: Sánta Gábor, az 
SZTE Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskolai Kar Magyar Iro-
dalom Tanszékének tanárse-
gédje, Horváth Ede, az Effa-
ta ifjúsági együttes vezetője, 
Marosi Katalin tűzzománc- és 
kerámiaművész. Művészeti 
ösztöndíjat vehetett át: Somor-
jai Péter karmester, Fontos 
Rómeó építész-tervezőművész. 

Szöllősi Béla, az IKV Rt. 
beruházási igazgatója elmond-
ta: ezeknek a területeknek az 
eladását nem föltétlenül az 
anyagi kényszer szülte, bár 
természetesen a városi kasszá-
nak jót tesz a többletbevétel. 

Az értékesítendő területek 
listáján a legnagyobb értéket a 

Munkatársunktól 
Minden különösebb felhaj-

tás nélkül, tegnap délben meg-
nyílt a Kelemen utca 7. szám 
alatt a Szegedi Nemzeti Szín-
ház és szabadtéri játékok új 
jegyirodája, ahol megkezdték 
a szabadtéri belépők értékesí-
tését. 

A teátrum kezelésében lé-
vő, színészházként is emlege-
tett Kelemen utcai épület felú-
jított helyiségeiben korábban 
irodák működtek. Régi terve 
volt a színház vezetésének, 
hogy a Deák Ferenc utcai sza-
badtéri és a Kárász utcai szín-
házi jegyirodát összevonja. Er-
re azonban egyik sem lett vol-
na alkalmas, ezért döntöttek a 
harmadik megoldás mellett. 
Mint Bárányi Iréntől, a szín-
ház gazdasági igazgatójától 
megtudtuk, a minden igényt 
kielégítő új jegyiroda kialakí-
tása körülbelül 10 millió fo-
rintba került. Olyan számító-
gépes rendszert vásároltak, 
amely alkalmas az InterTic-
ket rendszerű internetes je-
gyértékesítésre. Ma ez számít 
a legmodernebb programnak: 
helyrajz alapján percre pon-
tosan meg tudja mondani a le-
foglalt, a már, eladott illetve az 
eladható jegyek számát. Ha-
marosan „élesítik" az ISDN-
rendszerű internetkapcsolatot, 
s azután működésbe léphet a 
rendszer. 

Az új jegyirodában négyen 

színház dorozsmai úti, mint-
egy 3,2 hektár területű telepe 
képviseli: az ipari telekként 
hasznosítható ingatlanért 335 
millió forintot kér a város. 

Ugyancsak komoly bevé-
telt jelenthet az önkormány-
zatnak a marostői lakópark-
ként ismertté vált újszegedi 

adják ki a belépőket, ketten 
pedig a szervezéssel foglal-
koznak. A jegyeket vonalkód-
dal látták el, ezzel kívánnak 
védekezni az egyre profibb 
csalók ellen. Az elmúlt évek-
ben ugyanis több hamisított 
belépőjeggyel találkoztak. A 
vonalkódos szisztémával szi-
gorodik majd a beléptetés az 
előadásokra, hiszen leolvasó 
rendszert telepítenek a kapuk-
hoz. A nyári fesztivál idejére 

telek vételárának idén esedé-
kes, 180 millió forintos rész-
lete. A területet változatlanul 
lakótelekként tartják nyilván, 
itt a jelenlegi tervek szerint 
250-300 új otthon épülhet fel. 
A dolog apró szépséghibája, 
hogy e beruházás bár eredeti-
leg lakópark kialakítását cé-

a Dóm térre is telepítenek egy 
számítógépes'rendszerrel fel-
szerelt új pavilont, ahol az elő-
adások előtt bármelyik pro-
dukcióra lehet majd jegyet vá-
sárolni. 

A szabadtéri előadásaira 
előjegyzett belépőjegyeket jú-
nius 20-áig tartják fenn, az-
után újra értékesítésre bocsát-
ják. A Kelemen utcai jegyiro-
da hétfőn 13-17 óráig, kedd-
től péntekig 10-17 óráig, 

lozta, a végeredmény mégis 
mást mutat majd. Míg ugyan-
is a klasszikus lakóparkot ön-
álló családi házak alkotják, itt 
- némiképp megbontva a tel-
ket - családi házak és sorhá-
zak egyaránt épülnek. Nóvák 
István szegedi főépítésztől 
megtudtuk: a sorházakat a Tér 
és Forma Kft. tervezi, míg a 
szabadon álló családi házakat 
a leendő vevők igényei sze-
rint több, neves szegedi építész 
álmodja habarcsba. Az első 
otthon átadásáig a legjobb 
esetben is a jövő esztendő vé-
géig várni kell. 

Az eladó telkek listáján sze-
repel a Torontál tér is, és bár 
kétségtelenül értékes terület, 
addig nem találhat vevőre, 
amíg a város nem dönti el, mit 
építhetnek a térre. 

Szöllősi Béla elmondta: 
több nagy élelmiszer-kereske-
delmi láncolattól érkezett véte-
li ajánlat és miután Újszeged 
ilyen szempontból ellátatlan, 
indokolt lehet itt egy áruház 
felépítése. Emellett korábban 
szóba került az is, hogy par-
koló, vagy esetleg benzinkút 
épüljön a Tisza-parti telken. 

A területet fásított, közle-
kedési területként sorolták be 
- mondja Nóvák István főépí-
tész - , így ahhoz, hogy a vakok 
intézete előtti téren bármi meg-
változzék, előbb a rendezési 
tervet kellene módosítani. 

Hasonlóan szerencsétlen 
helyzetben van a Szent István 
tér is, amely ugyancsak vevő-
re vár. A város célja egyértel-
műen a térrendezés, így gran-
diózus elképzelések szerint 
olyan vásárló volna az ideális, 
amelyik fizetne is, és még egy 
csinos piaccsamokot is építene. 
Jelenleg folyik a tér és a vízto-
rony műemlékké nyilvánítása 
is. Látványos változások egyel-
őre nincsenek, ám hamarosan 
két önkormányzati bérház -
egy 31 lakásos és egy 13 laká-
sos - építési munkálatai kez-
dődhetnek el az öreg téren. 

K a i k é Krisztina 

szombaton J6-12 óráig tart 
nyitva, az új telefonszámai, 
ahol további információkat le-
het kapni: 554-714, 554-715, 
554-716, 554-717. 

A Kárász utcai régi jegyiro-
da június 2-áig, az utolsó szín-
házi előadás napjáig tart nyit-
va. Az újban - annak ellen-
ére, hogy a műemlék jellegű 
épülethez illő külső feliratok 
még nem készültek el - már 
tegnap csúcsforgalom volt. 

F E L V E T E L 
a T á l t o s T e h e t s é g g o n d o z ó I s k o l a 
és A l a p f o k ú M ű v é s z e t i I s k o l á b a n 

a 2001 /2002-e s t a n é v r e , 
a l só t a g o z a t u n k r a . 

Családias környezel * gyermekközpontú oktatás * személyre szabott 
tehetséggondozás. Mindenkinek első osztálytól: angol, 

' számítástechnika, dráma, furulya: negyediktől: második idegen nyelv. 
Választható: balett, modem tánc. gitár, zongora, hegedű, kerámia... 

VÁRUNK EGY BOLDOG ISKOLÁBAN! 
Tájékoztatás: Szeged, Pósz Jenő u. 2. 62/459-563, 30/965-88-13. 

Jelentkezési határidő: 2001. 06. 08. 

Még ma is úszik az idős vasutas 

Gyémántlakodalom 

László Ilona és Rutai Gergely. A hatvan év alatt 
bejárták fél Európát. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Szabadtéri belépők a Kelemen utcából 

Megnyílt az új jegyiroda 

Már tegnap megindult a roham a belépőjegyekért. (Fotó: Schmidt Andrea) 

http://www.felvi.hu
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