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A ságvárisok szerint nem volt nehéz a tegnapi matek írásbeli 

A tanár is félt a vizsgától 
Tanárok és diákok is egyetér-
tettek abban, hogy a matema-
tika érettségi vizsga feladatai 
nem voltak túlzottan nehezek. 
Volt olyan diák, aki már ki-
lenckor kilépett az iskola ka-
puján. 

A szegedi Ságvári Endre Gyakor-
ló Gimnázium érettségizői ne-
gyed tizenkettőkor már nagy cso-
portokban gyülekeztek az iskola 
kapuja előtt, a barátok megvár-
ták egymást, s ellenőrizték: va-
jon ugyanarra az eredményre ju-
tottak-e a matematika érettségi 
feladataiban. 

A jókedvűen és megkönnyeb-
bülten csacsogó diáklányok egyi-
ke épp kabalájának, Bertalan 
mackónak kalandjait mesélte a 
többieknek: a nagy reggeli kap-
kodásban otthonmaradt, teljes 
kétségbeesésbe taszítva ezzel 
gazdáját, s a gondos anyuka hiá-
ba hozta be az iskolába, a szigorú 
rendszabályok miatt a portán ül-
te végig a nyolc órakor kezdődő 
érettségit. 

- Öt feladatot megcsináltam, a 
tételt viszont nem tudtam. A 
kettes megvan, de elég az, mert a 
külkeren szeretnék továbbtanul-
ni, s a nemzetközi kommuniká-
ció szakra csak töriből és egy 
nyelvből kell felvételizni - fedte 
fel jókedve okát Varga Enikő. 
Igács János nehezebb feladatokra 
számított: - A legnehezebb fel-
adat is könnyű volt, igaz, én ki-
csit elrontottam. A tétel durva 
volt, de amit lehetett, azt kiírtam 
a függvénytáblázatból, ha arra 
kapok két pontot, akkor már jó -
mondta. 

A távozó diákok szinte mind-

Matematika írásbeli után. Fotó: Schmidt Andrea 

egyike röviden megbeszélte a fo-
lyosón álló igazgatóhelyettessel, 
Kovács István matematikatanár-
ral, hogy hogyan sikerült a dolgo-
zat: - A gyerekek szavaiból is tű-
nik, hogy jók voltak a feladatok, 
természetesen ez nem azt jelen-
ti, hogy mindenki tökéletesen 
megoldotta őket. Voltak olyan 
apró buktatók, amikre oda kel-
lett figyelni: például az egyik fel-
adatban a kör ívét adott arány-
ban osztó pontokkal kellett dol-
gozni, s ez a gyengébb tanulók 
számára nehezen megfogható -
mondta a tanár úr két rövid meg-
beszélés között. 

- Én is féltem az érettségitől 
néhány gyerek miatt. Minden 

POTOLT RADNOTI-VERS 
A középiskolákban használt szöveggyűjtemények közül az egyik-
ben nem szerepel Radnóti Miklós Hetedik ecloga című verse. Pe-
dig ez a mű volt a választható második tétel a hétfői magyar nyelv 
és irodalom érettségin. - Több iskolából is felhívtak minket, hogy 
a Hetedik ecloga című vers nincs benne a szöveggyűjtemény 
199l-es kiadásában - tájékoztatta lapunkat Pongrácz László, az 
Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont (OKÉV) főigazga-
tó-helyettese. Ezt a szöveggyűjteményt már többször is átdolgoz-
ták, most azt keresik, melyik évtől hiányzik belőle a szóban forgó 
Radnóti-vers. 

Egyetlen gimnáziumban vagy középiskolában sem okozott na-
gyobb gondot a vers pótlása. Az OKÉV-től azt a választ kapta min-
den telefonáló iskolaigazgató, illetve tanár, hogy nyugodtan cserél-
jék ki a köteteket, vagy ha ez nem lehetséges, verseskötetekből 
fénymásolják ki a Hetedik eclogát. Ahol az 199l-es szöveggyűjte-
ményt használták, ott tovább dolgozhattak a diákok. 

HIREK 
KÁVÉHÁZI TALALKOZO 
„Mire (nem) vittük!" címmel ta-
lálkozót szerveznek a szegedi Ju-
hász Gyula Tanárképző Főisko-
lán 1975-ben végzett évfolyam 
hallgatóinak. A Közéleti Kávéház 
keretében május 17-én, pénte-
ken este 6 órára várják az egykori 
hallgatókat a MTESZ Kígyó ut-
cai székházában. Mintegy há-
romszázan végeztek a nappali 

Závada Pál dedikál 
Új, Milota című regényét de-
dikálja ma Szegeden Závada 
Pál. 

Závada Pál. a tótkomlósi szüle-
tésű író, aki szociológusként 
aratta elsó irodalmi sikerét, ami-
kor megírta Kulákprés című szo-
ciográfiáját, páratlan dolgot mú-' 
veit. 

Egymás után két különleges 
családregénnyel ejtette rabul a 
legszélesebb olvasóközönséget. 
Az 1997-es születésű ladviga 
párnájának és a mostani Milotá-
nak igazi sikere volt és van. Min-
denkinek tetszik. A ladviga párr 
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osztályban vannak olyanok, akik 
akár márciusban is levizsgázhat-
tak volna, ugyanakkor vannak 
olyan tanítványaim, akiknek az 
érettségi dologozatát félve ve-
szem a kezembe. Reméljük, hogy 
mindenkinél meglesz a kettes -
tette hozzá, aztán kérdőn nézett 
az egyik távozó lányra: hogyhogy 
csak most indul haza, amikor 
már fél kilenckor befejezhette 
volna a dolgozatírást? 

Tanítványa ugyanis kiemelke-
dő matematikai versenyeredmé-
nyei miatt felvételi nélkül beke-
rült már a műszaki egyetemre, 
de hát az érettségit neki is meg 
kellett írnia. A gimnáziumi 
érettségi feladatai neki csak ujj-
gyakorlatok. 

- Az eredményeket május 
• 30-án függesztjük ki az iskolá-
ban, de a végső javítás eredmé-
nye nem titkos, nincs értelme a 
titkolózásnak. Aki 25-én meg-
kérdezi, hogy hányas lett a dolgo-
zata, annak megmondhatom 
mondta búcsúzóul Kovács taná-
rúr. 

Dobi János igazgatót két napja 
nem lehet elérni telefonon: - Az 
írásbelik ideje alatt idegen nem 
léphetett be az épületbe, telefon-
hívást sem kapcsoltak. Szeged 
legtöbb iskoláját rendőrök is át-
vizsgálták a biztonság érdeké-
ben. A magyar és matematika 
érettségik teljes nyugalomban 
folytak - tájékoztatott. 

W.A. 

Keresik a tűz okozóit 
A környékbeliek egészsége nem forgott veszély-
ben a Sándorfalvi úti hulladéklerakó-telepen va-
sárnap keletkezett tűz miatt. A szakemberek 
gyanúja szerint gyújtogatás történt. 

Tolólapos munkagépek túrtak földréteget a Sándor-
falvi úti hulladéklerakó telepen még füstölgő sze-
métkupacokra, így tegnap délutánra teljesen elfoj-
tották a vasárnap délelőtt keletkezett tüzet. Szabó 
Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási és Hulla-
dékhasznosítási Kht. igazgatója szerint erős a gya-
nú, hogy szándékosan gyújtották meg a szemetet. 

- Nagy melegben öngyulladás is előfordulhat, de 
ilyen esetben csak kisebb szakaszokon lobban föl a 
tűz, amelyet a szél esetleg továbbvihet. Itt azonban 
több száz méter hosszú darabon, egyszerre kapott 
lángra a vegyes hulladék, amelyben sok műanyag is 
volt - értékelte a helyzetet az igazgató. 

Az igazgató kifejtette még, hogy nem csupán az 
égő műanyagokból fölszabaduló gázok veszélyesek, 
hanem a tökéletlen égéssel a levegőbe kerülő ko-
rom, szénmonoxid és más összetevők is. 

A füst magasra csapott ugyan, s a változó széljá-
rással még Kiskundorozsmáig, valamint Sándorfal-
ván- át Dóc irányába is eljutott, de az eddigi hírek 
szerint senki sem betegedett meg. Darázs Sándor 
sándorfalvi polgármesternél sem panaszkodtak a 
település közelében terjengő korom- és gázfelhő 
miatt. 

Szilágyi Tamás, az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi Felügyelőség környezetellenőrési osztály-
vezetője a füst miatt érkező lakossági panasz után 
azonnal a helyszínre sietett, s csaknem éjfélig fi-
gyelte a történteket. A tűzesetről értesítette a ka-
tasztrófavédelmi hatóságot és a népegészségügyi 
szolgálatot is. Rosszullétről szóló bejelentésről 
nem érkezett hír. 

A füst összetételét a környezetvédelmi hatóság 
nem tudta mérni, mert nem rendelkezik a helyszí-
ni ellenőrzéshez szükséges „mobil imissziós mérő-
eszközzel." 

A Sándorfalvi úti hulladéklerakó-telep külső ré-
szeit hamarosan állandó őrszolgálat védi a további 
gyújtogatásoktól (amint arról lapunkban is beszá-
moltunk, másfél hete ugyancsak gyanús körülmé-
nyek között fogott tüzet a szemét). A kapuőrök ed-
dig is rendszeresen körbejárták a húszhektáros te-
lepet, de a jelek szerint szigorúbb ellenőrzés kell. A 
hatalmas terület bekerítése a tapasztalatok szerint 
nem célszerű. A dróthálót egyszerűen ellopták, de 
amíg megvolt, addig sem tartotta vissza a betolako-
dókat. 

Szándékos gyújtogatás a közelmúltig nem fordult 
elő; a korábbi tüzeket óvatlan guberálók okozták. A 
környezetgazdálkodási kht. alaposan kivizsgálja az 
ügyet, s ismeretlen tettes ellen följelentést tett a 
rendőrségen. 

NY. P. 

Közös borozás után lángra akarta lobbantani a házigazda házát 

Felgyújtotta vendéglátója kamráját 
Felgyújtotta a házigazda fás-
kamráját Szegeden egy italozó 
társaság egyik tagja a hét elején. 
A tűz gyorsan továbbterjedt a 
szomszédos lakóház barkács-
múhelyére, ahol további pusz-
títást okoztak a lángok. 

Szegeden, a Fodor-kertben lévő 
Lőcsei utca 16. lakójához alkal-
mi látogatók érkeztek a hét ele-
jén. A csapat az egyik közeli bolt-
ban vásárolt némi bort. 

Selenszky Tibor házigazda férfi 
elmondása szerint hárman hat 
liter bort ittak meg. A társaság 
egyik tagja ekkor eddig ismeret-
len okból úgy döntött, felgyújtja 
házigazdája lakását. A férfinak 
még volt annyi ereje, hogy bezár-
ja otthona ajtaját, de azt már 
nem tudta megakadályozni, 
hogy vendége égő újságpapírt ha-
jítson az udvaron álló mellék-
épületbe. A kamrában tüzelőnek 
szánt parketta volt, ami gyorsan 
lángra kapott. A szomszéd épü-
letben pedig barkácsmúhely állt. 

- Gyorsan terjedtek a lángok. 
A férjem azonnal kihozta a két 
gázpalackot, nehogy még na-
gyobb tragédia történjen - idézte 
fel a hétfő éjszakai tűzeset ré-

Rácz Ferenc műhelye tetejéről próbálta megfékezni a gyorsan ter-
j edő l á n g o k a t . Fotó: Karnok Csaba 

misztő emlékeit a telekszom-
széd, Rácz Sándorné. 

Az asszony fia, Ferenc, hogy 
mentse, ami menthető, a lángoló 
tetőre mászott fel, onnan próbál-
ta megfékezni a lángokat. A ház 
lakói szerint sokkal nagyobb tra-
gédia is történhetett volna. A 
barkácsműhelyben végül több 

mint 150 ezer forintos kár kelet-
kezett. A tűzoltók két órán át 
küzdöttek a lángokkal. A gyújto-
gatónak sikerült elmenekülnie a 
helyszínről. A Szegedi Rendőrka-
pitányság munkatársai keresik 
az elkövetőt, aki ellen rongálás 
miatt indítanak majd eljárást. 

A. T. J. 

évfolyamon '75-ben. A találkozó 
apropója, hogy harminc évvel ez-
előtt kezdték el az iskolát. 

AZ OXIGÉN MINT ÉLETERŐ 
A stabilizált oxigén mint termé-
szetes életerő címmel tart elő-
adást dr. Kohári József. A rendez-
vény szerdán 18 órakor kezdődik 
Szegeden, a Bibliotéka könyvtár-
ban (Kálvária sugárút 14.). 

A PENZNEK MINDEGY, 
HOGY KÖNNYEN JÖTT-E, VAGY SEM. 

EGY BIZTOS: KÖNNYEN MEGY. 

H A C S A K RÁ NEM BÍRJUK A MARADÁSRA. 

A Konzumbanknál úgy kötheti le a családi meg-
takarításokat, hogy kedvező feltételekkel vehesse 
ki, amikor valóban mobil izálni szeretné pénzét. 

nájában a férj naplójába írta bele 
a maga emlékeit a feleség, kette-
jük történetét széljegyzetelte a 
fiú, s a háromfelöl összeálló kép-
ben, három nyelv, háromféle be-
szédmód összjátékában gyönyör-
ködhetett az olvasó. Most a 67 
éves Milota György afféle testa-
mentumban meséli el élete tör-
ténetét, amivel a 34 éves Rosz-
kos Erka emlékei szövődnek ösz-
sze, s az 1997-es pünkösdöt ke-
ringik körül. 

Závada Pál ma, 15-én 17 óra-
kor dedikálja Milota címú regé-
nyét a Fókusz Könyváruházban 
(Szeged, Tisza L. krt. 34.). 

Lakossági b e t é t e k * : 
Családi Bankszámla Visa Electron vagy Classic bank-
kártyával (EBKM 3,75 -7,389%), Devizabetét. 

K O N Z U M B A N K 

Call Center: 06-40-360-360 

*A részletes leírást az Üzletszabályzat és a Hirdetmény tar ta lmazza. 

Figyelem 
aveszely 

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt 
veszély fenyegeti a gabonát. 
Támad a lisztharmat és a helminthosporium! 

Az Artea biztosan megtérülő 
befektetés gabonában! 
Széles hatásspektrumú gombaölő szer 
gabonafélékben! 
javasolt dózisa: 0,5 I /ha 

Az Artea a gabonabetegségek széles köre ellen véd, 
amely hatásos lisztharmat, szeptória, helminthos-
pórium, rozsdabetegségek és kalász fuzárium ellen. 

További információért hívja: 
Syngenta Kft.: (+36 1) 488 2260 
Dobai Tibor Dél-Magyarországi területi vezető 
telefon: 06 20 366-5302 

syngenta 
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