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Egyből két akadályt vettek tegnap az angolból felvételizők 

Három óra, két írásbeli 
vizsga, egy helyszín 

Az egyetemen írt dolgozat érettségire is beadható. Fotó: Karnok Csaba 

Közös írásbeli felvételi-érettségi dolgozatokat írtak ezen a héten a 
szegedi egyetemen. A vizsga így felvételi dolgozatnak is számított. 
Azok a diákok, akik tegnap angolból írtak, nehezebbre szá-
mítottak. 

Horváth Mihály utca: társasház a fabarakk helyén 

Hétszintes épület 
váltja a bútorboltot 
Folytatás az 1. oldalról 

A földszinten és az első emeleten négy üzlet és két irodahelyiséget 
alakítanak ki, míg ezek fölé 18 lakásba költözhetnek majd be a lakók. 
A hetedik szint, a tetőtér is beépül. A 748 négyzetméteres telken épü-
lő ház Horváth Mihály utcai homlokzata 25,6 méteres, míg a Vedres 
udvarára néző épületszárny zöldtetős lesz, vagyis oda fákat, bokrokat, 
virágokat is ültethetnek a ház gazdái. 

- El akartuk kerülni a szegedi Belvárosban álló eklektikus paloták 
szolgai másolását. Úgy éreztük kollégámmal, 2003-ban olyan házat 
kell terveznünk, ami a mai kor ízlésvilágát tükrözi, azért döntöttünk 
az úgynevezett új modern irányzat mellett. Természetesen arra is tö-
rekedtünk, hogy az épület szervesen illeszkedjék a városképbe, s át-
adása után is lehetőség nyíljon arra, hogy a Vedres szakközépiskola 
tervezett tornaterme is felépülhessen - mondta Sebestyén Tibor. 

Jelenleg a 18 lakásos társasház építési engedélyeztetése zajlik, s ha 
minden okmányra még a nyáron pecsét kerül, szeptemberben meg is 
kezdődhet a kivitelezés. Ezt követően másfél év múlva már a költö-
zéssel lesznek elfoglalva a lakók. Míg a szegediek, s különösen a Ved-
res diákjai és tanárai pedig abban reménykedhetnek, hogy addigra áll-
nak már a középiskola tornacsarnokának falai is. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Szociológushallgatók 
sikere Debrecenben 
Taroltak a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szociológia szakos 
hallgatói az idei országos tudományos diákköri konferencián Deb-
recenben. A képzeletbeli dobogóra egytől egyig szegedi egyetemista 
állt fel: Nagy Terézia első, Héjjas Barbara második, Szűcs Norbert 
harmadik helyezést ért el kutatásaival, míg Gyürefi ludit és Szarka 
Zsuzsanna különdíjat kapott a dolgozatára. 

A tanszék hallgatói Pászka Imre egyetemi docens és Rácz Attila 
tanársegéd vezetésével jelenleg a homokháti kistérség elitrétegének 
kutatásán dolgoznak. A kutatás központja a mórahalmi önkor-
mányzat tulajdonában lévő, pályázati pénzből felújított egykori ki-
rályhalmi tanyai iskola, a Klebelsberg Kunó Oktatási és Konferen-
cia-központ. 

Mátrix-
őrület 
a mozikban 
Csakúgy, mint a világ más ré-
szein, Magyarországon is ha-
talmas várakozás előzi meg a 
Mátrix második része, a Mátrix 
- Újratöltve bemutatóját. 

Az egész országban hatalmas vá-
rakozás előzi meg a Mátrix - Új-
ratöltve mai bemutatóját. Leg-
utóbb A Gyúrúk Ura és a Harry 
Potter második epizódja, azelőtt 
pedig a Klónok támadása váltott 
ki ekkora érdeklődést a rajongók 
és filmkedvelők körében világ-
szerte. 

A szegedi Belvárosi moziban 
már minden jegy elkelt a film ko-
ra délutáni és esti előadásaira. 
Vörösné Séllei Emma, a mozi ve-
zetője szerint ennek az az oka, 
hogy az első előadás kedvezmé-
nyes, valamint a diákok ilyenkor 
végeznek az iskolában, este pedig 
már jobban ráérnek az időseb-
bek. - Már két hete folyamatos 
az érdeklődés - tette hozzá a mo-
zivezetó. 

Hasonlóan felfokozott várako-
zásról számolt be Halmai Péter, 
a Cinema City területi vezetője, 
aki hozzátette, hogy valaki kap-e 
jegyet a mai előadásokra az attól 
is függ, hol szeretne ülni, talán 
az első sorokban lesz még jegy. 

Petróczy Sándor, a Szegedi 
Mozgókép Kft. igazgatója azt 
hangsúlyozta, hogy a film készí-
tője, a Warner Brothers Pictures 
elnöke minden, a Mátrix máso-
dik részét játszó mozinak levelet 
írt, amelyben felhívja a vezetők 
figyelmét arra, hogy fokozottan 
ügyeljenek a kalózmásolatok ké-
szítésének megakadályozására és 
a film „biztonságára". - A kópia 
három tekercsét külön-külön 
kell elhelyezni, a szalagok köze-
lében pedig a mozigépészen kívül 
senki, még a filmszínházak al-
kalmazottjai sem tartózkodhat-
nak - árulta cl Petróczy. 

A Mátrix - Újratöltve egyéb-
ként - a várakozásoknak megfe-
lelően - rekordbevételt, 91,8 mil-
lió dollárt hozott amerikai be-
mutatója első, háromnapos hét-
végéjén. A trilógia befejező része, 
a Mátrix - Forradalmak címet vi-
selő harmadik epizód még kará-
csony előtt a mozikba kerül. 

A. T. J. 

Jön a Kabaré 
Vendégművészek előadásában 
mutatják be a több Oscar-díjat 
nyert filmmusical, a Kabaré szín-
padi változatát május 27-én a 
Szegedi Nemzeti Színházban. A 
kétfelvonásos, élő zenével kísért 
produkció főbb szerepeiben Dé-
tár Enikőt, Kiss Marit, Dunai Ta-
mást, Rékasi Károlyt, Dolmány 
Attilát, Farkas Gábort és Szirtik 
Bernadettet láthatja a közönség. 
A musical története 1929. de-
cemberének utolsó napján kez-
dődik, amikor a fiatal amerikai 
író Berlinbe érkezik, s még aznap 
beleszeret a füstös lokál, a Kitkat 
Club elbűvölő, regényes életú 
primadonnájába. 

A kezdet ígéretes, de beteljesül-
het-e a szerelem egy fülledt kaba-
ré díszletei és egy füstös lokál 
bárgörljei közt? Vajon nézők, 
vendégek vagyunk csupán, vagy 
ránk is szerepet osztanak ebben 
az őrült, de szívhez szóló világ-
ban? Vajon a szerelem ereje le-
gyózheti-e a kitörni készülő há-
borút? Ezekre a kérdésekre keresi 
a választ a színházi előadás. 

Vendégekkel telt meg tegnap reg-
gel a bölcsészkar második emele-
ti előtere. Az auditórium maxi-
mumban ugyanis közös írásbeli 
felvételi-érettségi volt angolból. 
Voltak, akik megtisztelték az 
eseményt és vadonatúj öltöny-
ben, vagy középiskolai formaru-
hában toporogtak az ajtó előtt, 
mások egyszerűen csak farmert 
húztak a nagy alkalomra. Többe-
ket elkísértek szülők, hozzátar-
tozók, akik láthatóan a jelentke-
zők helyett is izgultak. 

- Tüdőm, hogy ügyes leszel, 
biztos vagyok benne, hogy sike-
rülni fog - biztatta lányát egy ag-
gódó anyuka, aki előtt pár pilla-
nat múlva bezáródott az ajtó, s 
feszülten várakozhatott száz-
nyolcvan percen át. 

- Az első két órában semmi-
. lyen segédeszközt nem lehet elő-
venni, ezalatt tesztet kell kitölte-
ni. Utána fogalmazás a feladat, 
ott már lehet szótárt használni -
ismertette a játékszabályokat 
Deák Krisztina, a bölcsészkar né-
met tanszékének előadója. 

A végzős diákoknak lehetősé-
gük van arra, hogy az itt megírt 
dolgozatot érettségi dolgozatként 
is beadják. A megjelentek közül 

2800 DIÁK 
Csongrád megyében az idén 
valamivel több mint 2 ezer 
800 diák ír(t) közös érettségi 
és írásbeli felvételi dolgozatot. 
Számuk évek óta nem növek-
szik. Az idén fizikából, mate-
matikából, biológiából, né-
metből, angolból, kémiából és 
franciából írtak közös felvéte-
lit. A vizsga eredményéről a 
felvételizők a középiskolájuk-
ban értesülhetnek az adott 
tárgy szóbeli vizsgájának nap-
ján. Ekkor nézhetik meg a 
diákok a dolgozatukat, az 
esetleges észrevételeiket, rek-
lamációikat is ekkor tehetik 
meg. Azok, akik csak felvételi 
dolgozatot írtak és nem érett-
ségiztek az adott tárgyból, az 
egyetemi szóbeli felvételi nap-
ja előtt értesülhetnek eredmé-
nyükről az adott kar tanulmá-
nyi osztályán. 

tizenkilencen éltek is ezzel a le-
hetőséggel. 

A többség a szegedi egyetem 
bölcsészkarára jelentkezett a 

most megírt közös dolgozattal, de 
volt, aki az ELTE-t célozta meg és 
akadt olyan is, aki a Kodolányi fő-
iskolára írta meg itt a felvételijét. 

Háromnegyed tizenkettő körül 
kezdtek szállingózni az elsők, de 
a többség az utolsó pillanatig ír-
ta, javította dolgozatát. 

- Pont ilyesmire számítottam, 
szerencsére nem volt túl nehéz -
mondta megkönnyebbülve Szi-
geti Anna kőrösys diák. - Az in-
ternetről letöltöttem a korábbi 
években ismertetett tételeket, 
azok megoldásaival gyakoroltam 
a felvételi előtt. Bízom benne, 
hogy elég is lesz a bejutáshoz a 
békéscsabai gazdasági főiskolára. 

- Egy picit lehettem volna jobb 
- elégedetlenkedett Vári Gábor, a 
Deák gimnázium végzőse. - A 
teszt sajnos nem az erősségem. 
Közepes szintű dolgozat volt, és 
sajnos én is közepesen teljesítet-
tem. Remélem, hogy bejutok ve-
le ide, az angol szakra. Talán ír-
tam tizenkét pontot. Azért volna 
jó annyit elérni, mert akkor nem 
kell szóbeliznem. 

Kilépve a teremből, a rokonok 
izgatottan ugrottak családtagja-
ikhoz, akik szemmel láthatóan 
megkönnyebbülve fogadták ér-
deklődésüket. Még megbeszéltek 
néhány feladatot, mi volt, esetleg 
mi lett volna a helyes válasz, 
majd mindenki útjára indult. 

(TARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

HÍREK 
TESTÜLETI ÜLÉS 
SÁNDORFALVÁN 
A sándorfalvi képviselő-testület 
ma 15 órakor ülésezik. Ezen Da-
rázs Sándor polgármester, többek 
között beszámol határozatok 
végrehajtásáról, illetve a fonto-
sabb tárgyalások eredményeiről. 

EU-SZEMINÁRIUM 
CÉGEKNEK 
Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a 
Novotelben az az előadás-soro-
zat, amelyet az Erste Bank szer-
vezett az EU-csatlakozást érintő 
témákról Csongrád megyei cégek 
képviselőinek. A Külügyminisz-
térium, a Gazdasági és Közleke-
dési, s a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 

szakemberei a csatlakozás hatá-
sait elemzik úgy a vállalkozói üz-
leti környezetben, mint a kis- és 
középvállalkozások, valamint az 
agrárium világában. Az előadók a 
lehetőségekre és a veszélyekre 
egyaránt felhívják a figyelmet. 

KASS-TÁRLAT 
SÁROSPATAKON 
Olasz Sándor irodalomtörténész, 
a Tiszatáj főszerkesztője nyitja 
meg Kass János Kossuth-díjas 
grafikusművész kiállítását pén-
teken 15 órakor Sárospatakon, a 
Múzsák Templomában (Szent 
Erzsébet út 19.). Szeged díszpol-
gárának alkotásait december 
31-éig láthatja a közönség a Rá-
kóczi Múzeum rendezésében. 

A nyáron fosé Curával koncerteznek Münchenben, Caballéval Szegeden 

Fut a szekér a szimfonikusokkal 
A Filharmónia Kht. bérleti sorozatának 
évadzáró koncertjét tartja ma este fél 
8-tól a nagyszínházban Gyüdi Sándor 
igazgató-karnagy vezényletével a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar. 

Zágrábban vendégszerepeltek az elmúlt 
héten a szegedi szimfonikusok. A Horvát 
Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekará-
nak decemberi szegedi koncertjét viszo-
nozták Zágráb legnagyobb hangverseny-
termében, ahol ezerkétszáz néző előtt 
Liszt, Bartók, Kodály és Lendvay műveit 
játszották nagy sikerrel. Majdnem ugyan-
ezt a magyar programot hallhatja ma este 
a szegedi közönség is a nagyszínházban, a 
Vaszy-bérlet utolsó koncertjeként. 

- Liszt szimfonikus költeménye, A böl-
csőtől a sírig, Bartók Tánc-szvitje és a Föl-
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szállott a páva című Kodály-darab mellett 
Lendvay Kamilló zongoraversenyét játsz-
szuk, amit néhány évvel ezelőtt a Zene-
akadémia jubileumára komponált a szer-
ző. Miként Zágrábban, itthon is a szegedi 
kötődésű Baranyay László zongoraművész 
lesz a szólista - ajánlja a ma esti hangver-
senyt Gyüdi Sándor, aki azt is elárulja, 
hogy Horvátországban szóba került a to-
vábbi együttműködés lehetősége is. 

Gyüdi Sándor értékelése szerint ez az 
évad nagyon súrú volt, a bérleti hangver-
senyeken kívül is sokat koncertezett a ze-
nekar. Sikerült a repertoárt változatossá 
tenni, hiszen 34 szerző műveit játszották. 
Művészeti vezetőként Fürst János vált a 
legmeghatározóbb karmesterré az együt-
tes életében. Az évad legkülönlegesebb 
eseménye az a húsvéti koncert volt, amit a 

Palma de Mallorca-i katedrálisban János 
Károly spanyol király előtt adtak. Erről 
nemcsak az egész spanyol sajtó, hanem a 
BBC világhíradója is tudósított. 

A ma esti hangverseny után a szimfoni-
kusok vasárnap matinékoncertet adnak a 
nagyszínházban, utána konzervatóriumi 
diplomakoncerten működnek közre, 
majd június 13-án, az egyházzenei hetek 
záró rendezvényén Dohnányi Ernő Szege-
di miséjét játsszák a dómban. Ezt a dara-
bot CD-n is kiadják. A muzsikusok nyá-
ron s e m p ihennek , h i s z e n a Traviatával 
Svájcban turnéznak, majd a szabadtérin 
az Aidát és A víg özvegyet játsszák, vala-
mint Montserrat Caballé áriaestjén is 
közreműködnek. Jósé Cura regensburgi és 
müncheni koncertjére is felkérést kaptak. 

H.ZS. 
Gyüdi Sándor igazgató-karnagy vezé-
n y e l . Fotó: Miskolczi Róbert 
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