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A lányok ütnek, rabolnak 
Néhány napon belül ismét rabolt a rendőrség 
előtt már ismert szegedi lánybanda. A tettesek 
szabadlábon védekezhetnek, a rendőrség nem 
vette őrizetbe őket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy Szegeden tanuló húszéves egyetemistát, M. 
Petrát három lány megverte és kirabolta. Az eset 
néhány napja történt Szeged Belvárosában, a Du-
gonics utcában. A diáklánytól erőszakkal megsze-
rezték táskáját, mobiltelefonját és személyes irata-
it. Az okozott kár mintegy 20 ezer forint. 

A rendőrség rövid időn belül elfogta a tetteseket, 
H. É., B. B. és O. A. fiatalkorúak. Gyanúsítottként 
hallgatták ki őket, a lányok beismerő vallomást tet-
tek. Az intézetben nevelkedő lányok kihallgatásu-

kon azt is elmondták, hogy a telefont a sándorfalvi 
fí. Istvánnak azzal adták tovább, hogy találjon rá ve-
vőt. A férfinél a rendőrök megtalálták a készüléket. 

A háromfős lánybanda két tagja egyébként nem 
ismeretlen a rendőrség előtt. Két másik társukkal 
közösen, mint azt korábban megírtuk, kiraboltak 
két kislányt a szegedi Móra Ferenc Múzeum előtti 
parkban. Áldozataik könnyebb sérüléseket szen-
vedtek. Egyiküktől mobiltelefont, másikuktól 
pénzt raboltak. A tettesek a telefont szétszedték, 
darabjait eldobálták, a pénzen pedig cigarettát és 
szeszes italt vásároltak. 

A lányok ellen akkor, csakúgy mint most, csopor-
tosan elkövetett rablás miatt indult eljárás a Szege-
di Rendőrkapitányságon. 

A rendőrség kéri, hogy akit hasonló bűncselek-
mény éri, jelentkezzen a szegedi kapitányságon. 

Először kell idegen nyelvből is vizsgázniuk a szakközépiskolásoknak 

Hétfőn kezdődik az érettségi 
Az idén Csongrád megyében mintegy 4 ezer 
400-an próbálnak meg érettségizni. Kuriózumnak 
számító tantárgyakból csak néhányan vizsgáznak. 

A februári jelentkezések alapján az idén Csongrád 
megyében összesen 164 osztályból igényeltek írás-
beli érettségi tételeket. - Nappali tagozaton 130 
osztály, felnőtt tagozaton 34 érettségizik - mondta 
Huzai Sándor, az Országos Közoktatási Értékelési 
és Vizsgaközpont (OKEV| Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóságának vezető főtanácsosa. - Az elmúlt 
évhez képest lényeges változás nincs a létszámok-
ban, a felnőtt tagozatnál van némi visszaesés. Ez az 
apró csökkenés az egész régióra jellemző. 

Az érettségik lebonyolításával kapcsolatban vi-
szont történt néhány lényeges változás. Megszűnt a 
szakközépiskolákban az érettségi képesítő vizsga, 
valamint utolsó alkalommal érettségizhetnek a dol-
gozók három éves szakközépiskolájában tanulók, 
mivel ez az iskolatípus az idén kifut. Há esetleg most 
nem sikerül az ott tanulók közül valakinek letenni a 
vizsgát, akkor októberben még újra megpróbálhatja, 
ha akkor is megbukik, akkor be kell kapcsolódnia a 
felnőttképzésbe, s 2004 nyarán már annak a köve-
telményei szerint tehet majd újabb kísérletet. 

A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban 
változatlanul öt tantárgyból kell érettségi vizsgát 
tenni, a szakközépiskolásoknak először kötelező 
valamilyen idegen nyelvből is vizsgázni. 

A nyelvek közül továbbra is az angol a legnépsze-
rűbb, gimnáziumokban 755-en, szakközépiskolák-
ban 524-en érettségiznek belőle. Németből a gimná-
ziumokban 304-en, szakközépiskolákban 277-en 
vizsgáznak. Latin nyelvből összesen 52-en vizsgáz-
nak a megyében, ez több, mint a francia, az olasz és a 
spanyol nyelvből vizsgázók száma. Rajtuk kívül he-
ten érettségiznek szerbből, s egy fő, a Deák gimnázi-
umban, japánból próbál sikeres vizsgát tenni. 

- A szabadon választható, szóbeli vizsgákról nin-
csen pontos statisztikánk, hiszen az OKÉV-nek 
csak a kötelező, írásbeli vizsgatárgyakról van adat-
bázisa - felelte Buzai Sándor. 

A szabadon válaszható vizsgák esetében minden 
olyan tárgyból választhat a diák, amelyet legalább 
két éven keresztül heti két órában folyamatosan ta-
nult. - Kuriózumnak számító tantárgy az elmúlt 
években nem volt - válaszolta a főtanácsos. - A nyel-
vek között van néhány érdekesség, hiszen héberből 
éppúgy lehet érettségizni, mint beásból, lováriból 
vagy szíriai arabból. Azonban évek óta nem volt arra 
példa, hogy a megyében valaki ilyen, vagy ehhez ha-
sonló szokatlannak számító tárgyból vizsgázzon. 

Nappalin az írásbelik hétfőn a magyar nyelv és 
irodalommal kezdődnek, amit másnap a matema-
tika követ. A szóbelikre nappalin június 12. és 25. 
között kerül sor, esti és levelező tagozaton június 
23-ától július 2-áig kell letenni az érettségit. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A hosszú élet titka: délben és este fröccs 

Századszor ünnepelt születésnap 

Nem lopott az Audi 100-as taxi 
A Szegeden taxiként futó bordó 
Audi 100-as Avant tulajdonosa 
dokumentumokkal bizonyítja, 
hogy autója nem azonos azzal a 
gépkocsival, amit korábban egy 
tompái vállalkozótól loptak el. 

Egy tompái vállalkozótól, Csábi 
Károlytól, mint megírtuk, 1996 
júliusában ellopták Audi 100-as 
Avantját. A férfi megemlítette, 
hogy a tőle eltulajdonított dízel 
kombit jelenleg taxiként használ-
ják Szegeden. A városban egyéb-
ként egyetlen ilyen autó van. 

Kiderült, a gépkocsi Pádár Gá-
boré, aki a Gábriel Taxinál dolgo-
zik. A jármű nem azonos az ello-
pott gépkocsival, a taxis doku-
mentumokkal bizonyította, 
hogy Csábi Károly tévedett. 

- Ez az autó nem is lehetett az 
övé, hiszen a taxiként forgalom-
ba állított járműveknek rendkí-
vül szigorú ellenőrzéseken kell 
átesniük. A vállalkozónak kellett 
volna körültekintőbbnek lennie, 
és úgy mint én tettem, a rendőr-
ségen lekérhette volna az általa 
vásárolt Audi adatait - magya-
rázta a Pádár Gábor. 

A nyomozást megszüntető ha-
tározatban egyébként szerepel, 
hogy az autó alvázszáma AF-es, 
mivel annak utolsó karakterét 
valamikor 5-ösről 6-osra ütötték 
át. A szekértői vizsgálat kitért ar-
ra is, hogy a személygépkocsi al-
vázszáma ezen változtatást kivé-
ve eredeti, azon más manipulá-
ció nem történt. A gépkocsi al-
vázszáma még karaktereiben 

sem hasonlít a Csábi Károlytól 
eltulajdonított gépkocsi alváz-
számára - olvasható a rendőrségi 
határozatban. 

A nyomozás során egyébként 
megállapították, hogy a gépkocsi 
1996 májusában kapott AF-es 
alvázszámot, míg Csábi Audiját 
1996. júliusában tulajdonították 
el. Ez a tény is azt igazolja, hogy 
a két gépkocsi nem azonos. 

- Én jóhiszeműen vásároltam 
az autót 2001 decemberében -
hangsúlyozta Pádár Gábor. A ta-
xis hozzátette, hogy a pórul járt 
tompái férfi valószínűleg végső 
elkeseredésében a szegedi taxi-
ban vélte felfedezni a tőle évek-
kel ezelőtt ellopott Audi 
100-ast. 

A. T. J. 

Rendkívüli társulati ülésen iktatták be az új színigazgatót 

Másfél nehéz évad jön 
Rendkívüli társulati ülést tar-

A szegedi Szvetnik Lajosné 
Krécsy Máriát tegnap századik 
születésnapján köszöntötték. A 
néni tíz éve még a Somo-
gyi-könyvtárban dolgozott. 

A néni 1903. május 5-én szüle-
tett Nagyszombaton. A szabad-
kai kereskedelmi iskolában érett-
ségizett, majd utána férjhez 
ment. - Az urammal csak tíz 
évet voltunk együtt, aztán elvál-
t u n k - mesélte. 

Fiával, Miklóssal 1933-ban 
Budapestre költözött. Belépett a 
Hangya Szövetkezetbe. Itt végig-
járta a teljes ranglétrát. Egyszerű 
csomagolóként kezdte és egészen 
a főkönyvelői posztig jutott. Már 
a cégvezetői állás is kilátásban 
volt, de közbeszólt a háború. -
Bejöttek az oroszok és felszámol-
ták a szövetkezetet, mivel né-
metbarát cégnek tartották - em-
lékezett vissza. 

Szegedre 1981-ben költözött. 
Nyugdíjaskora ellenére sem pi-
hent. Elsőként a Móra Ferenc 
Múzeumba került teremőrként. 
Később már ő kalauzolta körbe a 
látogatókat és mesélt a kiállított 
tárgyakról. Az új Somogyi-könyv-
tár megnyitásakor pedig átcsábí-
totta az igazgató. A lapozgatóban 

tottak tegnap a Szegedi Nem-
zeti Színházban, ahol önkor-
mányzati vezetők jelenlétében 
ünnepélyesen beiktatták az új 
főigazgatót, Székhelyi Józsefet. 

Az Indul a bakterházból és az 
Üvegcipőből ismerős cigányzené-
szek húzták a Himnuszt - ezzel 
kezdődött a tegnapi rendkívüli 
társulati ülés a nagyszínházban, 
ahol az önkormányzat nevében 
Pászti Ágnes átadta Székhelyi Jó-
zsefnek az ötéves főigazgatói ki-
nevezéséről szóló közgyűlési ha-
tározatot. A kulturális tanácsnok 
úgy fogalmazott: a város vezetése 
azt szeretné, ha ez a nap egy új 
korszak kezdete lenne a színház-
ban, békés művészi alkotómun-
ka és szeretet jellemezné a társu-
latot. Az önkormányzat ehhez 
partner lesz, mindenben igyek-
sziksegíteni. 

Miután Szentgyörgyi Pál alpol-
gármester és a kulturális bizott-
ság elnöke, Kormos Tibor gratu-
lációját is fogadta, az új direktor 
személyes hangú, patetikus, de 
(önjiróniát sem nélkülöző beszé-
det olvasott fel, amelyben úgy fo-
galmazott: talán csak gyermekei 
születésekor érzett hasonló fele-
lősséget, erőt és szeretetet, mint 
most. Álma, hogy a társulat egy-
mással szolidárisán osztályon fe-
lüli minőségi munkát végezzen. 
Fontosnak tartja a korrektséget, 
a szerződési fegyelmet, az oda-
adást és az egymás közötti embe-
ri hangot. „Az adófizetők pénze, 
a közpénz szent dolog. Szakmai 
kötelességünk fölismerni: a költ-
ségvetés határozza meg a színhá-

Székhclyi József. 

zat, ilyen a szakmánk, ilyen a vi-
lág. De mi azt is tudjuk: Színház 
az egész világ" - mondta Székhe-
lyi József, aki néma főhajtásra 
kérte a társulatot az elődök előtt, 
majd ezzel a múltat lezártnak 
nyilvánította, és indulásképp 
másfél szezonnyi nagyon nehéz, 
de sok gyönyörűséges estét hozó 
munkát ígért kevesebb premier-
rel. 

A főigazgató arra kérte a társu-
lat tagjait, hogy mielőbb szervez-
zék meg a szakszervezetet, hoz-
zanak létre közalkalmazotti ta-
nácsot és válasszanak művészeti 
tanácsot is. (Az elmúlt években 

Fotó: Schmidt Andrea 

ezek az érdekvédelmi szerveze-
tek egyáltalán nem, vagy csak 
formálisan működtek - a szerk.). 
Székhelyi József bemutatta gaz-
dasági főtanácsadóját, Mádi Zol-
tánt, majd bejelentette: Molnár 
Lászlót nevezte ki operaigazgató-
nak, önmaga tart igényt a művé-
szeti vezetői címre, Bal Józsefet 
szeretné felkérni prózai tagozat-
vezetőnek, Marosiné Szél Kata-
lint pedig gazdasági igazgatónak. 
- Baromira nehéz a helyzetünk, 
de nem reménytelen. Össze kell 
fognunk - kérte zárásul kollégái-
tól a színidirektor. 

HOLLÓSI ZSOLT 

dolgozott egészen 90 éves koráig. 
Van egy szép kertje, melyet a 80 
éves fia, Tegzes Miklós gondoz, 
akit napokban tüntettek ki, mivel 
igen sokat tett Szeged közművelő-
déséért. 

A családi összejövetelen, ame-
lyen részt vett az ünnepelt fia, 
unokája és két dédunokája, tré-

fásan megjegyezték, hogy a hosz-
szú élet egyik titka a fröccs. 
Ugyanis Marika néni minden-
nap délben és este megiszik egy 
pohárka fehér fröccsöt. 

Szvetnik Lajosné Krécsy Mári-
át tegnap Botka László polgár-
mester is felköszöntötte. 

K . T . 

Szvetnik Lajosné Krécsy Mária családja körében. Fotó: Karnok Csaba 

Mozgáskorlátozottakat segítenek a bevételből 

Szegedi sörünnepek 
Idén nyáron négy szegedi ren-
dezvény is várja a sör és a feszti-
válok kedvelőit. A sorozat május 
14-én sörmajálissal nyit és au-
gusztus 20-án az első nemzetkö-
zi grillfesztivállal zárul. 

A hagyományokhoz híven az 
idén sem maradnak programok, 
fesztiválok nélkül a szegedi sör-
barátok. Május 14-én a sörmajá-
lissal kezdődik a négy rendez-
vényből álló sorozat. 

- 2003 a mozgáskorlátozottak 
éve, ezért a rendezvények bevé-
telének egy részét felajánljuk a 
városnak, hogy a közintézmé-
nyek, hivatalok egy részénél ala-
kítsanak ki a mozgáskorlátozot-
tak számára használható bejára-
tokat - mondta a rendezvények 
főszervezője, az Ó-Park 2001. 
Kft. ügyvezetője, Puskás László. 

Május 14-e és 18-a között a 
Mars téri sörmajálison fellép 
többek között a Crystal, a 
Bon-Bon, a Romantic és Márió. 
A tizenegyedik szegedi sörfeszti-
válnak az Etelka sori sportpálya 
ad otthont június 11-étől 15-éig. 
A rendezvényen fellép Szűcs Ju-
dith, Bajor Imre, Solymos Tóni, 
valamint a Füstifecskék, az 
Ámokfutók, az Irigy Hónaljmi-
rigy és a Republic. 

Ugyancsak az Etelka sori pá-
lyán rendezik meg a nosztalgia 
sörfesztivált július 9-e és 13-a 
között. Fenyő Miklós, Betty Love 
mellett fellép a TNT, a Romantic 
és a Fresh. A sorozat zárásaként 
augusztus 15-étől 20-áig a Szé-
chenyi téren tartják az első sze-
gedi nemzetközi grillfesztivált. 
Számos sztár mellett fellép Koós 
János és Ganxta Zolee is. 

Bővítették a rendelőt Mórahalmon 
Két új rendelővel, vizesblokkal és öltözővel 
bővítették a Móra-Vitái rendelőintézetét. 

A „kis SZTK" komfortosan várja a betegeket. Fotó: Gyenes Kálmán 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Egészségügyi Minisztérium támogatásá-
val, valamint a mórahalmi önkormányzat 
hozzájárulásával bővítették és komfortosab-
bá tették a város orvosi szakrendelőjét. Föl-
újították a várótermet, vizesblokkot és öltö-
zőket építettek, a mozgáskorlátozottak beju-
tását megkönnyítő följárókat alakítottak ki. 
A bővítéssel fölszabaduló helyiségekben két 
új rendelőt rendeztek be. 

A két éve létrehozott Móra-Vitái Kht. (a ren-
delőintézet működtetője] megalakulásával le-
hetővé vált, hogy a szakellátások jelentős ré-
szét helyben vehessék igénybe a mórahalmiak 
és a város vonzáskörében élők. A helyiek által 
„kis SZTK"-ként emlegetett rendelő komfort-
jának növelésére kiírt pályázaton a kht. 6 mil-
lió forintot nyert, ehhez az önkormányzat, sa-
ját erőként, ugyancsak 6 millió forintot tett 
hozzá. A korszerűsített rendelő átadása május 
9-én, pénteken volt. 


