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Zárul az egyetemi 
fesztivál 

Szombaton ér véget a szege-
di tavaszi egyetemi fesztivál. 

Azért az utolsó napok sem 
maradnak programok nél-
kül. Koncertek, előadások, 
vásárok várják az érdeklő-

dőket. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A márciusban kezdődött sze-
gedi tavaszi egyetemi feszti-
vál záró hete is rengeteg 
programot, rendezvényt tar-
togat. Ma délután 3 órától a 
lATE-klubban fiatal együtte-
sek mutatkoznak be. A Rozs-
damaró, a Nyuszi, a Johnny 
Hotrod és a Brains koncert je 
alatt kirakodóvásárt tartanak. 
A Millenniumi Kávéházban 
18 órától a Tito és én című fil-
met mutat ják be. A Tamási 
Áron Klubban este 7-től a 
Dia-Lóg Klub tagjai rendez-
nek diafilmes élménybeszá-
molót. 

A JATE-klubban ugyancsak 
19 órától a közgazdászesten 
az évfolyamok vetélkednek 

egymással, majd hajnalig 
buli. 

A csütörtök az Európa-nap 
jegyében zajlik. Egész nap 
több helyszínen is, így a pol-
gármesteri hivatalban, az 
egyetemen, a Széchenyi téren 
és a Móra Ferenc Múzeumban 
lesznek programok. A JA-
TE-klubban 15 órától a Gőz-
erő, a The Garde, az EzGáz! és 
a Sun City csap a hurok közé. 
Az Ifjúsági Házban 19 órától 
Koncz Zsuzsa koncertezik, a 
Tamási Áron Klubban pedig 
Eminescu magyar interpretá-
cióban címmel szintén 19 óra-
kor lesz egy előadás. A JA-
TE-ban 22 órától Sub Bass 
Monster lép fel. 

Pénteken 18 órától a JATE 
kávézójában a 6. sebesség 
együttes játszik, a nagyterem-
ben 21 órától pedig a Másfél. A 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban 19 órától a Szegedi 
Szalon vendége Polner Zoltán. 
A zárónapon, szombaton az 
IH-ban 19 órától a Tankcsapda 
lép színre, a JATE-ban pedig 22 
órától fesztiválzáró buli. 

HOGYAN VESZTETTEM EL? 

Nem bántam meg 
Szüleim mindig is vallásosan 
neveltek és soha nem esett szó 
a szexualitásról a családunk-
ban. A barátnőimmel persze 
elméletben mindennel tisztá-
ban voltunk és sokszor elkép-
zeltük, hogy milyen lenne a 
nagy Ő és az a bizonyos első 
alkalom. 

Abban én is biztos voltam, 
hogy a kaland kedvéért n e m 
fogom odaadni magam egy 
fiúnak sem. Szabályokat 
ugyan nem állítottam fel 
magamnak, de olyannak 
képzeltem az első együttlé-
tet, mint a lányok az eskü-
vőt. Csodaszépnek és feled-
hetet lennek. 

Tamással már fél éve ismer-
tük egymást és fokozatosan 
kerültünk egyre közelebb egy-
máshoz. Nyáron meglátoga-
tott a Balatonnál, mikor a szü-
leimmel nyaraltunk. 

Megéreztem, hogy ez lesz 
az a pillanat, mikor testileg is 

teljesen az övé lehetek. Min-
dent megterveztünk előre, a 
szüleim vacsorázni mentek, 
egyedül maradtunk a ház-
ban. A bará tom előre meg-
vette a gumi óvszert, mert 
ehhez én nagyon ragaszkod-
tam. Azt hiszem, mind a ket-
ten nagyon zavarban vol-
tunk, amit nevetéssel és idét-
lenkedéssel próbáltunk olda-
ni. Én annyira elszánt vol-
tam, hogy nem volt bennem 
félelem és fájdalmat sem 
éreztem. Azóta már sokkal 
rut inosabbak vagyunk, de 
sokszor eszünkbe jut az a bi-
zonyos legelső alkalom. 

Ha a történettel kapcsolat-
ban véleményetek van, vagy 
szívesen leírnátok saját tör-
téneteteket, akkor írjátok 
meg. Címeink: e-mail - ran-
devu@lapcom.hu, levél -
Randevú, 6740 Szeged, Pf. 
153. 

BESZELGEJES SIPOS JÁNOS HELYETTES ALLAMTITKARRAL 

Kétszintű érettségi 
és ingyenes nyelvvizsga 

A közoktatási törvény módo-
sítását már a kormány is meg-
tárgyalta és elfogadta. A par-
lamentnek hamarosan dönte-

nie kell, hogy a merész és 
eddig talán még soha nem ta-
pasztalt egyeztetéssel előké-
szített törvénymódosítással 

mihez kezd. Józan számítások 
szerint elfogadja, és így a tan-
év végére már megjelenhet a 
közoktatási közlönyben az új-
jászületett, valóban EU-kon-
form szabályok gyűjteménye. 

A várható változások közül 
csak némelyre tértünk ki Sipos 
Jánossal, a tárca helyettes ál-
lamtitkárával folytatott be-
szélgetésünkben. 

- Mennyire ítéli előkészí-
tettnek a törvénymódosítási 
javaslatot? 

- Az elmúlt 22 évben ilyen 
javaslat szerintem még nem 
került a parlament elé. A ter-
vezetet már karácsony előtt 
közreadtuk és számos vitafó-
rumon megbeszéltük. Azon-
kívül, hogy elhelyeztük a mi-
nisztérium honlapján, négy-
száz helyre küldtük el, hogy a 
pedagógusoktól a diákokon 
keresztül a különböző szerve-
zetek is el tudják mondani vé-
leményüket róla. Összességé-
ben mintegy 3000 oldalnyi 
anyagot gyűjtöttünk össze, 
ebből készült el a törvénymó-
dosítás végső szövege, amit az 
elmúlt héten a kormány is 
megvitatott és elfogadott. 

- Amennyiben az Ország-
házban is zöldutat kapnak a 
tervezett változások, még az 
eddiginél is több és nagyobb 
munka vár önökre. 

- Nyugodtan mondhatom, 
pénzügyileg és szakmailag is 
előkészített a törvénymódosí-
tás, így a kivitelezés sem vihet 
el nagyobb energiákat tőlünk, 
mint az előkészítés. S ha már a 
pénzügyeket említettük. A 
közoktatási stratégia kialakí-

Barátok közt a zenetévén 
A Viva tévécsatorna április 7-étől Interaktív című 
műsorában elindította a Barátok közt klubot, 
amelyben a szappanopera szereplőivel nemcsak 
a műsorvezetők beszélgetnek, hanem telefonon 
a tévézők is bekapcsolódhatnak az adásba. A so-
rozat története kapcsán a hetente jelentkező 

adásokban olyan témáról lesz szó, amely a fiata-
lok vüágához és érdeklődéséhez közel áll. 

Kalamár Tamás, a tévésorozat producere 
elmondta: a Barátok közt klub lehetővé teszi, 
hogy interaktív kapcsolat szülessen a műsor 
szereplői és rajongóik között. 

Kinek ne lenne 
sürgős a lakáshitel? 
Ne maradjon le álmai lakásáról a lassú és 
bonyolult lakáshitel-ügyintézés miatti 

Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol 
kollégáink azonnal megmondják Önnek, 
hogy bankunk mekkora hitelt tud felajánlani! 

Kedvező hitelbírálat esetén akár pár héten belül 
rendelkezésére áll a hitelösszeg. 

Raiffeisen Lakáshitelek 
évi 2 , 7 5 % kamattól 
* Plusz kezelési költség. 

VELÜNK KÖNNYEBB X Raiffeisen | 
BANK 
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A középiskolásoknak, gimnazistáknak is fontos változásokra lehet számítaniuk. 

tásában is számoltunk a költ-
ségekkel és jelentős uniós 
pénzeket is remélünk felhasz-
nálni a Nemzeti Fejlesztési 
Tervhez kapcsolódva, biztosí-
tott lesz tehát a háttér. 

- Az uniónak létezik egy-
séges oktatási politikája, 
amit mi lemásolhatunk? 

- Egységes oktatási rendszer 
nincs, de vannak harmonizáci-
ós elvárások. Éppen itt volt az 
ideje, hogy ezen harmonizáci-
ós elvárásoknak mi is enged-
jünk. Hogy csak egyet emeljek 
ki: a fogyatékos diákok helyze-
te. Nem egy egyszerű és nem is 
két évig tartó feladat az integ-
rált oktatás bevezetése, hiszen 
ma még Magyarországon nem 
hiszem, hogy minden szülő 
szívesen fogadná, ha a gyereke 
olyan osztályba járna, ahol fo-
gyatékos gyerekek is megtalál-
hatók. Pedig kimutatható, hogy 
a gyerekek személyiségfejlődé-
sére az ilyen osztályok sokkal 
pozitívabb hatással vannak. 
Finnországban például ma 
már sokan kifejezetten kérik, 
hogy gyerekeik ilyen csoport-
ban tanulhassanak. A közokta-

Sipos János. 

tási törvény módosításában 
megteremtettük annak a lehe-
tőségét, hogy akár jövőre azon 
iskolákban, ahol ennek meg-
vannak a feltételei, elkezdjék az 
integrált oktatást. A finnekhez 
visszatérve, egyébként har-
minc évvel ezelőtt éppen olyan 
problémákkal küzdöttek, mint 
mi. Meg lehet nézni, ma hol 
tartanak. Igaz, hogy például a 
tanárképzéssel kapcsolatos ku-
tatásokra ötvenszer, százszor 
annyi pénzt költöttek, mint mi. 

- A középiskolásoknak, 
gimnazistáknak is fontos vál-

tozásokra lehet számítaniuk. 
Kétszintű érettségi, illetve az 
a bizonyos nulladik évfo-
lyam, ahol szinte csak a 
nyelvtanulásra összpontosít-
hatnak. 

- Az 1996-os oktatási tör-
vény előírja, mely tárgyakból 
kell érettségit tenni: matema-
tika, történelem, magyar, ide-
gen nyelv és egy szabadon 
választott. A diákok többsége 
érettségi után ráadásként még 
egy felvételit is megcsinált. így 
tulajdonképpen kétszer vizs-
gázik. Az oktatási törvény mó-
dosítása szerint elég lesz egy-
szer érettségizniük, és az ott 
elért eredményt a főiskolák és 
egyetemek beszámítják mint 
felvételit. Az idegen nyelvből 
emelt szinten érettségizők pe-
dig az eredménytől függően 
kaphatják meg a nyelvvizs-
ga-bizonyítványt, ilyen mó-
don ingyenesen. Bízunk ben-
ne, hogy ezzel a megoldással a 
középiskolai oktatás vissza-
nyeri rangját és lényegesen 
csökken majd a tanulók túl-
terheltsége is. 

FÁBIÁN 

RANDI-rovat 
Randizok figyelmébe! Tovább-

ra is várjuk leveleiteket, 
ugyanúgy hirdethettek, mint 
eddig: a mellékelt ábrát vág-

játok ki, s ragasszátok az üze-
netet tartalmazó, névvel, cím-
mel ellátott borítékra. Neve-
teket, címeteket nem közöl-
jük, az üzenetek tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk. 

A borítékra írjátok rá: 
Randi-rovat! 

HIÁNYZOL 

28 éves, 175 cm magas, átlagos 
testalkatú, barna hajú és sze-
mű, őszinte, kedves, hűséges, 
türelmes, gyengéd és figyel-
mes srác vagyok. Szeretnék 
megismerkedni egy vásárhelyi 
vagy Vásárhely környéki, nem 
dohányzó, 23-28 év közötti, 
nálam alacsonyabb, nem mo-
lett lánnyal, aki tartós kap-
csolatra vágyik. Ha magadra 
ismersz, kérlek, írj „Hiányzol" 
jeligére, vagy küldj SMS-t a 
30/517-37-27-es számra. 

É. J., DE NE EGYEDÜL 

„É.)., de ne egyedül" jeligére: 
Köszi a választ. Persze, hogy 
szeretnék veled megismer-
kedni. A helyszín: a hirde-
tés megjelenésének napján 
17-kor a múzeum előtt. Ha 
nem jó, akkor a számom: 
30/262-3703. 
FANATICAL FAN 

„Bobbyl9" jeligére üzenem: 
Talán te vagy az, akire már 
évek óta várok? Nagyon szim-
patikus volt számomra a hir-
detésed. 16 éves, barna hajú és 
szemű, 163 cm magas lány 
vagyok, tele élettel és vidám-
sággal. A bulik ritkán érde-
kelnek, a csöndes helyeket 
szeretem. Ha korod ellenére 
gondolkodásod már egy kész 
férfiéval megegyezően ko-
moly, hosszú távú kapcsolatot 
akarsz, ugyanakkor szabad-
ságvágyamnak elegendő teret 
adsz, találkozzunk egy általad 
megjelölt helyen és időpont-
ban. Jelige: „Fanatical fan". 
KETTESBEN 

„Kettesben" jeligére: Én egy 17 
éves, 167 cm magas, 60 kg, 

káros szenvedélyektől men-
tes, ápolt, csinos, szegedi lány 
vagyok, aki szívesen megis-
merkedne veled. Abban az 
esetben, ha felkeltettem az ér-
deklődésedet, írj SMS-t vagy 
hívj a 30/532-1772-es szá-
mon. 
DOLLY 

A 30 éves srácnak üzenem: 
Szeretek én is számítógépezni, 
de kevésbé értek hozzá. A rejt-
vényfejtés és a kerékpározás a 
hobbim. Biliárdozni én is sze-
retnék megtanulni. Ha írsz 
időpontot, találkozhatunk, 
nekem bármikor jó. Kérlek, írj 
„Dolly" jeligére. 
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