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A középiskolákban már a kétszintű érettségire készülnek 

Népszerű az emelt 
szintű képzés 
A középiskolákban már a kétszintű érettségire készülnek. Bár a 
rendszer még új, népszerű a diákok körében. 

- Noha már sok minden egyértelmű, akadnak még bizonytalan dol-
gok, amelyekre az első, 2005-ös kétszintű érettségi után kaphatunk 
majd választ - válaszolta Kiricsi Imiéné, a szegedi Kőrösy József Köz-
gazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatója lapunknak 
arra a kérdésre, megoldódtak-e már a kétszintű érettségi körüli ko-
rábbi problémák. 

A Kőrösyben a magyar kivételével a kötelező érettségi tárgyakból 
szerveztek emelt szintű felkészítést. - Ahhoz, hogy el tudjunk indíta-
ni egy csoportot egy tárgyban, legkevesebb nyolc diáknak kellett je-
lentkeznie. Magyarból csak ketten jelentkeztek, így nem indítottunk 
csoportot. Nem osztályonként, hanem az egész tizenegyedik évfolya-
mon kezdtünk el az emelt szintű érettségire készülni - tette hozzá az 
igazgató. 

Kiricsiné megjegyezte, a minisztérium nem gátolja meg azt, hogy 
az iskolák akár két-három diáknak is szervezzenek emelt szintű 
érettségit. - Ezt minden iskola saját órakeretén belül megoldhatja, de 
a gyakorlatban ez kivitelezhetetlen - hangsúlyozta az igazgatónő, aki 
elmondta azt is: a szakközépiskolák egyik legnagyobb problémája, 
hogy a rájuk jellemző, speciális tárgyat a változások miatt kevesebben 
fogják választani. - Továbbra sem sikerült elérni, hogy például a mi 
két jellegzetes tárgyunk, az elméleti és üzleti gazdaságtan ne modul-
nak, hanem önálló tantárgynak minősüljön. Előbbi esetben csak a 
kettőből együtt lehetne érettségizni, így viszont biztos, hogy csökken-
ni fog az érdeklődés ezen tárgyak iránt, hiszen mindegyik külön-kü-
lön is hatalmas tananyag-közölte Kiricsi Imréné. 

- Elsősorban szervezési nehézségeink voltak, hiszen kilenc tan-
tárgyból kellett emelt szintű csoportot szerveznünk - mondta Reven-
káné Lovász Ágnes. Az igazgatóhelyettes hozzátette, még mindig sok 
a kérdőjel a kétszintű érettségivel kapcsolatban. Elsősorban a szülők 
bizonytalanok. - Tavasszal többször is tájékoztattuk a szülőket a két-
szintű érettségiről. Noha sok kérdésre válaszoltunk, néhányan még 
most sincsenek teljesen tisztában bizonyos dolgokkal - hangsúlyozta 
Revenkáné. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A dél-afrikai nagykövet 
Szegedre látogatott 
Szegeden tárgyalt a Dél-Afrikai 
Köztársaság budapesti nagyköve-
te. Dries Venter találkozott a 
Csongrád Megyei Közgyűlés el-
nökével, Frank Józseffel. A diplo-
mata beszámolt az 1994-es de-
mokratikus fordulat óta bekövet-
kezett politikai fejlődésről. A 
közgyűlés elnökének a két ország 
lehetséges mezőgazdasági együtt-

működésével kapcsolatos kérdé-
sére a nagykövet azt mondta, el-
képzelhető ilyen jellegű kapcso-
latfelvétel. Szóba került az is, 
hogy sok magyar él Dél-Afriká-
ban. Frank József felajánlotta, 
mutassák be Dél-Afrikában a 
megye két vándorkiállítását: A 
magyar állam ezer éve, illetve a 
Mindig Európában című tárlatot. 

Eláztatták az új vizesblokkok a bölcsészkar Ady téri épületét 

A Ferroép minőséget ígér 
Folytatás az 1. oldalról 

Információnk szerint az építke-
zés során számos kifogást emelt 
a munka minősége miatt az 
egyetem. Több alkalommal a 
homlokzaton találtak hibát, de 
előfordult az is, hogy a felújított 
vizesblokkok áztatták az épüle-
tet. Az esővíz pedig megállt az 
udvaron, mert a lefolyók eltö-
mődtek. 

Értesüléseink szerint a mun-
kálatokat az egyetem részéről el-
lenőrző szakemberek több alka-
lommal is beírták észrevételeiket 
az építési naplóba. Az SZTE kül-
ső, független műszaki szakértő-
ket is felkért a kivitelező Ferroép 
Rt. által végzett munka minősé-
gének elbírálására. 

A szokásosnál nagyobb szám-
ban előforduló műszaki problé-
mák oka lehet, hogy a Ferroép 
Rt.-nek viszonylag rövid idő alatt 
kell végeznie a munkával. A cég 
ráadásul jelentős összegű kötbér 
fizetését vállalta arra az esetre, 
ha nem végezne a kitűzött határ-
időre, ezért érthető a sietség. 

Róvó István, a Szegedi Tudo-
mányegyetem műszaki főigazga-
tó-helyettese nem kívánt nyilat-
kozni az ügyben az építkezés be-
fejezése előtt. 

Nemesi Pál, a Ferroép Rt. ve-
zérigazgatója elmondta, valóban 
voltak vitás kérdések, de minden 
esetben kijavították a kifogásolt 
hibákat. Nemesi szerint például 
a vizesblokkok meghibásodása 
abból fakadt, hogy az egyetem ál-
tal megrendelt műszaki berende-
zések az igénybevétel során 
tönkrementek, ezeket a Ferroép 
magasabb színvonalúakra cserél-
te. A vezérigazgató hozzátette: 
nehézséget okoz, hogy olyan 
épületet kell felújítaniuk, amely 
a rekonstrukció ideje alatt is mű-
ködik. A Ferroép Rt. vezérigazga-
tója hangsúlyozta: az előírt ha-
táridőre, a megfelelő műszaki 
minőségben végzik el a munkát. 

KB. 
A kivitelező szerint nehézséget okoz, hogy a munkálatok alatt is folyamatosan zajlik az élet az intéz-
ményben . fotó: Gyenes Kálmán 
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Éjszakai ügyeletben a Napos úti tűzoltólaktanyában 

Százhúsz másodperc a vonulásig 
A tűzoltó egyik legfontosabb 
erénye az éber alvás. Az éjszakai 
riasztásnál ugyanis azonnal in-
dulni kell. Fia nincs vonulás, a 
szegedi Napos úti laktanyában 
esténként tévéznek, csocsóz-
nak, edzenek a tűzoltók. 

Százhúsz másodperc nagyon rö-
vid idő. Főleg, ha az ember al-
szik, majd hirtelen felébresztik, 
hogy azonnal indulni kell. A tűz-
oltólaktanyákban ugyanis ennyi 
idő alatt kell már menetkészen a 
rohamkocsiban ülni, hogy aztán 
bekapcsolt szirénával a tűz- vagy 
balesethez siessenek. 

Ha éjszaka nincs vonulás, ak-
kor a tűzoltólaktanya szobái 
nem nagyon különböznek a kol-
légiumi szobáktól. Az ágyakon 
pólóban üldögélve beszélgetnek a 
fiatalok, a háttérben csöndesen 
fütyül a teáskanna és egymás ke-
zébe adják a kilincset a társak, 
mint ahogy az egy jó koleszban 
szokás. 

Két riasztás 
A szegedi Napos úti laktanyá-

ban egy-egy este minimum 
31-en vannak szolgálatban. A 
szolgálatparancsnok felel az állo-
mányért és az összes eszközért. -
Nem csupán irodai munka az 
enyém, hanem én is megyek a fi-
úkkal, ha baj van - mondta az 
ügyeletes parancsnok, Kovács 
Sándor főtörzsőrmester. 

Csütörtök este két esetben szó-
lalt meg az ügyeletes telefonja. 
Mindkét esetben szemétledobó 
gyulladt ki Szegeden és ehhez 
hívták a tűzoltókat. Elsőként az 
Olajbányász tér egyik panelépü-
letének tizedik emelete füstölt. 

Gyakori eset, hogy szemétledobótűzhöz vonulnak ki a szegedi 
t űzo l tók . fotó: Karnak Csaba 

Egy kosaras gépjárművel és há-
rom fecskendővel robogtak a 
helyszínre. Szerencsére nagyobb 
volt a füst, mint a láng, így gyor-
san végeztek. Ahogy indultak 
vissza a laktanyába, jött az újabb 
riasztás. Félúton visszafordultak 
és mentek a Rókusi körút 31. 
számú házhoz, mert itt is j hul-
ladék égett. Mire odaértek, a ház-
felügyelő már lelocsolta slaggal a 
tüzet. 

Ha lerobban a jármű 
Néha az is előfordul, hogy a 

tűzoltó is segítségre szorul. Ez 
történt csütörtök este is. A 2-es 
fecskendő lerobbant az úton. A 

darus kocsinak kellett a lakta-
nyába visszavontatni a bedöglött 
masinát. A szerelők gyorsan 
szétszedték a motort és kiderült, 
hogy a rossz minőségű gázolaj 
miatt eldugult az üzemanyag-el-
látó rendszer. 

Domonkos Gábor zászlós tíz 
éve bújt egyenruhába. - Esténként 
tévézünk, csocsózunk vagy olva-
sunk. Riasztásnál azonban eldo-
bunk mindent és rohanunk - me-
sélte. Ilyenkor nem számít sem-
mi. Ha a tusoló alatt áll az ember, 
akkor habosan, vizesen fut. Nem 
egyszer előfordult, hogy a csúszda 
rúdja szabályosan leszőrtelenítet-
te a vizes lábat vagy hasat. 

Pihenőidőben többen sportol-
nak. - A konditerem a sláger. 
Szerintem itt én vagyok a leglus-
tább - mondta nevetve Kispéter 
Miklós. A törzsőrmester, ha néha 
betéved a terembe, igen óvatosan 
lát hozzá a súlyok emelgetésé-
hez. Amúgy Miklós esténként 
kamatoztatja másik szakmáját 
is. Gyógymasszőr képesítésének 
köszönhetően végiggyúrja társa-
it, ha kérik. 

Igen sok tűzoltónak van má-
sodállása. így próbálják meg ki-
egészíteni fizetésüket. Van, aki 
taxizik kétnapos szabadidejében, 
más pedig autószerelő végzettsé-
gét gyakorolja. 

Éber alvás 
A tűzoltóknak meg kell tanulni 

az éber alvást. Hivatalosan este 
10-től reggel 5-ig lehet aludni. Ez 
az alvási mód azonban hamar ki-
készíti a szervezetet. Nyugalmi 
állapotból röpke egy perc alatt fel 
kell pörögni. Legrosszabb a hajna-
li 1 -2 órai riasztás, mert az ember 
ilyenkor alszik a legmélyebben. 
Az újoncoknak ezt nehéz meg-
szokni és eleinte még gyakorlóru-
hában fekszenek le, hogy azonnal 
rohanhassanak, ha kell. 

A vásárhelyi Víncze Péter az iz-
galom és a változatosság miatt 
lett tűzoltó. - Napközben a napi-
rendi pontok határozzák meg, 
mit kell tennünk. Esténként 
azonban kicsit lazíthatunk, sza-
badabbak vagyunk - tette hozzá 
a törzsőrmester. 

Este tíztől már csönd honolt a 
laktanyában. Reggel ötkor a ka-
pus harsány zenével ébresztette a 
társaságot. 

KORMOS TAMÁS 

Szegedi diaporámás sikere Franciaországban 

Elismerést hozott 
a fényképező ember 
A Franciaországban megrende-
zett nemzetközi diaporáma 
fesztiválon a szegedi Dobóczky 
Zsolt a nyolcadik helyen vég-
zett, s ezzel megkapta a FI-
AP-szalagot. 

A szegedi Gábor Dénes Gimná-
zium elektrotechnika tanára, 
Dobóczky Zsolt 18 éves kora óta 
foglalkozik diaporámák készíté-
sével. A diaporáma nem más, 
mint két diavetítógéppel való ve-
títés egy felületre. Miközben az 
egyik gép fénye felerősödik, a 
másiké elhalványul, ezáltal az ál-
ló diaképek úgy tűnnek, mintha 
mozognának. 

A 37 éves férfinak a hazai sike-
rek után nemzetközi elismerést 
is hozott szenvedélye. A napok-
ban a franciaországi Ha-
yange-ben rendezték meg a Dia-
porama Supercircuit, vagyis a di-

Diavetítővel dolgozik Dobóczky 
Zsolt. fotó: Miskolczi Róbert 

aporámások nemzetközi feszti-
válját. Ezen Dobóczky Zsolt 2 
perc 11 másodperces filmjét, a 
Homo Photographust - fényké-
pező ember - az ötven induló kö-
zött a nyolcadik legjobbnak ítélte 
a zsűri. 

- Először középiskolásként lát-
tam diaporámát. Szabó András 
rajztanárom vetített az egyik órá-
ján. Ekkor döntöttem el, én is ki-
próbálom - mesélte Dobóczky 
Zsolt. Első komolyabb munká-
ját, a Csöpp csap című filmecs-
két, amit a nagyközönség is lát-
hatott, 18 évesen készítette 
Zsolt. 

Az elektrotechnika tanár főleg 
dramatizált sorozatokat készít. 
Ilyennel indult a francia fesztivá-
lon is. A műsorában a fényképe-
ző embert mutatta be. A filmbéli 
férfi megveszi élete első gépét, 
amivel egyre többet fotózik. A 
szenvedély folyamatosan elha-
talmasodik rajta és függővé vá-
lik. 

- A diaporáma sohasem von-
zott nagy tömegeket. Szegeden 
mindössze négyen, öten foglal-
kozunk vele - folytatta a tanár. 
Főleg egyetemi, főiskolai klu-
bokban találkozhatnak diaporá-
mavetítésekkel az érdeklődők. 
Dobóczky Zsolt pár társával 
megalakította a Szegedi Dia-
színházat. Már többször részt 
vettek a városban megrendezett 
őszi kulturális fesztiválon. Leg-
nagyobb álmuk, hogy életre 
keltsék a néhány éve abbama-
radt magyar diaporámás feszti-
vált. 

KT. 


