
8 

Több ezren látogattak el az operettfaluba 

Megtízszereződött Kübek lakossága 
Folytatás az 1. oldalról 

Faith Tibor végre intett a karmesteri pálcájával 
és a Lehár Zenekar rákezdett. A Fővárosi Ope-
rettszínház tánekara hangolta a közönséget, a 
pergő ritmusokra több ezernyi tenyér csapódott 
össze. Szilágyi Olga színművész és fíozsó József 
táncos-komikus megmutatta, hogyan is kell 
igazi simit járni. A nagyérdemű pedig minden 
műsorszámot percekig tartó tapsviharral jutal-
mazott. 

Sokan nem akartak a színpad közvetlen köze-
lébe menni. Ók egy óriási kivetítőn láthatták, mi 
is történik az operettfaluban. Kiibekről sem hiá-
nyozhattak az árusok. A gyerkőcök nyaggatták 
szüleiket, hogy vegyenek nekik cukrot, műanyag 
puskát vagy legalább egy pohár kólát. Az apukák 
tucatszám álltak fel morogva a megszerzett hely-
ről és sűrű elnézések közepette átvágtak a töme-
gen, hogy beszerezzék a megkívánt vásárfiát. 

K.T. Érkeznek a vendégek az előadásra. Fotó: Gyenes Kálmán 

Lopott 
Mercedes 
a határon 
Fennakadt a tiszaszigeti határ-
átkelőhelyen egy közel négy éve 
körözött személygépkocsi. 

Egy, az ORFK és az Interpol által 
körözött lopott Mercedes akadt 
fenn a tiszaszigeti határátkelőnél. 
Az autóval egy 42 éves 
szerb-montenegrói állampolgár 
jelentkezett kilépésre a tiszaszige-
ti határállomáson. A férfi jármű-
vének átvizsgálásakor kiderült, 
hogy a személygépkocsi szerepel a 
körözési listán. A Mercedes 500 
SL típusú, 1990-es gyártású, 
ezüstmetál járművet 1999. au-
gusztus 14-én lopták el Svájcban. 
A Mercedest vezető szerb férfit és 
a járművet a határőrök átadták a 
Szegedi Rendőrkapitányságnak. 

A szegedi egyetemen kilenc kar hirdet pótfelvéteht 

Második esély 
a kimaradóknak 
Akiket nem vettek fel egyik 
szakra sem, augusztus 8-áig 
dönthetnek arról, hogy megpró-
bálnak-e újra bejutni az egye-
temre vagy várnak egy évet. Sze-
geden kilenc kar hirdet pótfel-
vételit. A jelentkezők kizárólag 
költségtérítéses képzések közül 
válogathatnak. 

A felvételi pontszámok napvilág-
ra kerülésével párhuzamosan 
megkezdődött a pótfelvételi idő-
szaka. Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is két módon lehet is-
mét próbálkozni a felvételi vizs-
gákon. A felsőoktatási intézmé-
nyek saját döntésük alapján, le-
vélben ajánlhatják fel költségté-
rítéses képzésüket azoknak, 
akiknek nem sikerült bejutniuk 
egyik egyetemre, főiskolára sem. 
Az egyetem ilyenkor közvetlenül 
értesíti erről a jelentkezőt, a le-
vélben részletesen szerepelni fog 
minden olyan feltétel és tudniva-
ló, amely a jelentkezéshez szük-
séges. 

A másik lehetőség a teljesen új 
jelentkezés benyújtása. A pótfel-
vételi eljárás során csak egy in-
tézménybe és csak egy szakra, 
szakpárra lehet jelentkezni. Erre 
a célra külön A típusú jelentke-
zési lap készült. A felvételt en-
nek a „Nyári felvételi" felülnyo-
másos A lapnak, valamint egy 
hagyományos B jelű jelentkezési 
lapnak a kitöltésével és beadásá-
val kell kérni. A jelentkezési la-
pot augusztus 8-áig kell az intéz-
ménybe eljuttatni. A felülnyo-
mott A, valamint a B lap is térí-
tésmentesen szerezhető be a ka-
rok tanulmányi osztályain. Az 

intézményi jelentkezési laphoz 
csatolni kell a szükséges irato-
kat, illetve igazolni kell azokat a 
középiskolai teljesítményeket, 
valamint felvételi eredményeket, 
amelyeket a felsőoktatási intéz-
mények kérnek. 

Célszerű hibátlanul kitölteni a 
jelentkezési lapokat, hiszen a 
pontatlanul kitöltött vagy hiá-
nyos jelentkezési lapokkal - a 
felvételi eljárás rövid határideje 
miatt - a felsőoktatási intézmé-
nyek nem tudnak foglalkozni. A 
hibás jelentkezés automatikusan 
érvénytelenné válik. A felvételi 
eredményéről szeptember első 
napjaiban kapnak értesítést a je-
lentkezők. 

A Szegedi Tlidományegyetem 
(SZTE) tizenegy kara közül ki-
lenc hirdetett pótfelvételit. A 
képzések egytől egyig költségtérí-
tésesek. A helyek száma változó. 
Alapképzésben a jogi karra ösz-
szesen 140 helyre jelentkezhet-
nek, ebből 80 főt Kecskeméten 
várnak, míg az orvoskaron 35 fő-
vel bővülhet szeptemberig a lét-
szám. A bölcsészkarra még 
168-an juthatnak be, míg a gaz-
daságtudományi karon ötvennel 
több közgazdász kezdheti meg a 
tanulmányait. Gyógyszerészből 
hússzal több tanulhat szeptem-
bertől, a tanárképzőn pedig még 
67 hely kiadó. Vásárhelyen 150 
mezőgazdasági mérnökkel lehet 
több az első évfolyamon, az élel-
miszeripari főiskolai karra pedig 
még 110-en kerülhetnek be. A 
természettudományi karon pe-
dig minden szakra és szakpárra 
5-5 jelentkezőt várnak. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Négyen sérültek meg Dóc közelében 

Autóval kamionnak 
ütközött Szentesnél 
Két karambol is történt a hét-
végén Csongrád megye útjain. 
Szentesnél egy könnyebb sérült-
je volt a balesetnek, míg Dóénál 
egy súlyos és három könnyű 
sérüléssel járt a közúti figyel-
metlenség. 

tejszállító kamionnak ütközött 
szombaton személyautójával egy 
kunszentmártoni férfi Szentes 
határában. A 39 éves férfi Kun-
szentmárton felől haladt Szentes 
irányába Opel típusú személy-
gépkocsijával. Már a város hatá-
rában járt, amikor az Esze Tamás 
laktanyánál fékezett az egyik ka-
nyarban. Eleddig ismeretlen ok 
miatt azonban fékezés közben 
megpördült, átsodródott a másik 
sávba és a szembejövő tejszállító 
kamionnak ütközött. Az Opel 39 
éves sofőrje könnyű sérülésekkel 
úszta meg a balesetet. A kamion 

vezetője nem sérült meg. A két 
gépjárműben összesen mintegy 
hétszázezer forintos kár keletke-
zett. 

Négyen sérültek meg szomba-
ton Dóc közelében egy közúti 
balesetben. Egy Audi öt mázsa 
búzával megrakott utánfutót 
húzva nem adott elsőbbséget a 
Szeged felől Ópusztaszerre tartó, 
védett úton haladó Lada Samará-
nak, ezért a kereszteződésben, a 
dóci elágazásnál összeütköztek. 
A vétlen autó a karambolban fel-
borult. A Lada sofőrje súlyosan, 
míg a vele utazó felesége és két 
gyermeke könnyebben sérültek 
meg. Óket a mentők Szegedre 
szállították kórházba. Az Audi 
vezetője nem sérült meg. Az 
utánfutón szállított búza egy ré-
sze leborult, eltakarítása és a 
helyszínelés idejére fél pályán le-
zárták az utat. 

Számoljon! Már csak egy hónap... 

Grafitceruza 
radírvéggel 

5 db-os 
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2003-ban is segítenek a Kékingesek! 
A z Iskolakezdés időszakában augusztus 1-létől hagyományainkat követve ismét szakképzett pedagógusokból éllé csapatot 
hívtunk össze, amelynek tagjai napi tapasztalaitaikból kiindulva segítenek Önnek a választásban. Forduljon bizalommal a 
Kékinges pedagógus csapathoz, hogy Ön azt a terméket vásárolja meg gyermekének, amelynek valóban hasznát veszi. 

Filctollkészlet, 
12 db-os 
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Színesceruza-
készlet 

12 db-os 
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Iskolai füzetek A/5 
32 l a p o s - 1 2 - 3 2 ; 1 4 - 3 2 , 1 6 - 3 2 , 2 0 - 3 2 , 
2 1 - 3 2 , 2 7 - 3 2 , 3 1 - 3 2 , 
16 

Vízfesték, 


