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Középiskolák országos rangsora: továbbtanulás, felzárkóztatás, nyelvvizsga 

Harmadik helyen a Radnóti 
A 2004-ben felsőoktatásba felvettek aránya, százalékban Az 1399-2004 között felsőoktatásba felvettek aránya, százalékban 

Sorrend Gimnázium Szakközépiskola Vegyes Sorrend Gimnázium Szakközépiskola Vegyes 
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(Szeged) 62,41 ... 13. BATSÁNYI JÁNOS 

(Csongrád) 67,66 
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(Szeged) 61,82 ... 19. TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 

(Szeged) 60,38 

A magyar középiskolák 2004-es rangsorában a 
szegedi Radnóti Miklós gimnázium továbbta-
nulási eredményei alapján a harmadik helyre 
került. A legjobb húsz magyar középiskola kö-
zött végzett a szegedi Kőrösy és Tömörkény, va-
lamint a csongrádi Batsányi János Gimnázium 
és Szakközépiskola is. Az elemzést az Országos 
Közoktatási Intézet készítette, amely új mód-

szert dolgozott ki a „hozott hátrányok" ledolgo-
zásának mérésére is. Eszerint az élgimnáziu-
mok közül csak a budapesti piaristák értek el jó 
eredményt, mellettük az ugyancsak egyházi 
fönntartású iskolák szerepeltek jól. Csongrád 
megye ezen a listán is képviselteti magát: a 
szentesi Boros Sámuel Közgazdasági és Egész-
ségügyi Szakközépiskola a 16. az ország 600 kö-

DM-grafika 

zépiskolája között. Az említetteken kívül a Sze-
gedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakor-
ló Gimnáziuma szerepel a legjobb húsz között, 
de egy másik ranglistán: a nyelvvizsgával ren-
delkező diákok aránya szerint - 98,51 százalé-
kos eredménnyel - a 19. helyre került. 

Részletek a 3. oldalon 

A gyalogos tíz 
másodpercet 
kap a zebrán 
Egy másodperckijelzős kiegészí-
tő lámpafej tájékoztatja a szege-
di Radnóti gimnázium előtti 
forgalmas közlekedési csomó-
pont zebrájánál a gyalogosokat 
és a kerékpárosokat arról, 
mennyit kell várniuk a zöld jel-
zésre, és mennyi idejük van ar-
ra, hogy megkezdjék az átkelést. 

A kiegészítő lámpafejet egy deb-
receni cégtől kapta kölcsön né-
hány hetes tesztelésre Szeged. 
Azért esett a választás a Glatt-
felder téri csomópontra, mert 
az veszélyes átkelőhelynek szá-
mít, nagy ott a forgalom, és a 
gyalogosoknak nagyon hosszú 
ideig kell várakozniuk a tilos 
jelzésnél. A szakemberek azt re-
mélik, hogy a lámpafejnek kö-
szönhetően kevesebb gyalogos 
indul el a piros jelzésnél. Szege-
den több átkelőhelyen is elkelne 
hasonló berendezés, mert az el-
múlt évben is több súlyos bal-
eset történt. 

írásunk az 5. oldalon MAJDNEM LEVAGTA A FEJET 
Csodával határos módon maradt 
életben Fekete-Nagy Kálmán, aki 
faaprítás közben láncfűrésszel 
majdnem levágta saját fejét. 

8. oldal 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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Szabó Attila: Meglepődtem, hogy engem vettek elő a rendőrök 

Szabadlábon a rablás gyanúsítottja 

TÉMÁINKBÓL 

HAJLÉKTALANKÉNT TANULT 
A szegedi Rácz Gyulának sok 
nehézség leküzdése után sikerült 
hajléktalanként középfokú 
kiadványszerkesztői 
szakképesítést szereznie, most 
munkát keres. 

4. oldal 

ABC-KÍNÁLAT SZEGEDEN 
Összevissza épülnek az 
élelmiszer-áruházak Szegeden, 
így Makkosházon bőséges a 
kínálat belőlük, Újszegeden 
viszont csak a városrész két 
végében van egy-egy ABC. 

7. oldal 

Megszüntették az előzetes letar-
tóztatását tegnap annak a 26 
éves szegedi fiatalembernek, akit 
a hármas bolti rablássorozat 
után a Szilléri sugárúti üzlet ki-
fosztásával gyanúsít a rendőrség. 
Szabó Attila azt mondta, ha el-
fogják az igazi tettest, szeretne a 
szemébe nézni. 

- Borzalmas meglepetés volt -
mondta tegnap délután a fiatal-
ember, akit nagyon megviseltek 
az elmúlt tíz nap történései. Ja-
nuár 3-án munkahelyéről vitték 
el a rendőrök, akik a kocsiban 
említették neki, hogy a napok-
ban három szegedi kisboltot is 
kiraboltak. Az egyik sértett a tej-
ipari cégnél dolgozó fiatalember-
ben vélte felismerni a tettest és 
értesítette a rendőrséget. - Éle-
temben nem találkoztam azzal a 
nővel - mondja Szabó Attila, aki 
azt állítja, a rablások időszaká-
ban dolgozott. 

Török (fehérben) kiválóan irányított Fotó: Schmidt Andrea 

A női kosárlabda FIBA Európa-kupában a középső főcsoport Final 
Fourjába jutásáért tegnap az első meccsen a Szeviép-Szeged hu-
szonhárom ponttal, 91-68-ra verte a német Dorstent. 

Jól ismerte ellenfelét a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. A FIBA 
Európa-kupa középső főcsoportjában, a kvartettek küzdelmei során 
ugyanis már kétszer találkozott a német Dorstennel. A két gárda saját 
otthonában legyőzte a másikat, ám ezúttal az újabb siker mellett az is 
fontos volt, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjen a Szeviép. Az új-
szegedi sportcsarnokban aratott 91-68-as diadal biztató, a németeknek 
borzasztó nehéz lesz huszonhárom pontnál többel felülmúlni a kiváló 
formában lévő Szegedet. Elérhető közelségben van tehát a Final Four. 

Leváltották 
a Démász-vezért 
A Démász Rt. igazgatósága 
tegnap leváltotta Dervarics 
Attila vezérigazgatót (képün-
kön), aki azonban továbbra is 
ellátja az igazgatóság elnöki 
teendőit. Az igazgatóság teg-
naptól Yves Autret-t válasz-
totta a Démász Rt. vezérigaz-
gatójává, aki 2003 februárja, 
vezérigazgató-helyettessé va-
ló kinevezése óta egyben az 
igazgatóság tagja, a D-Ener-
gia Kft. felügyelőbizottságá-
nak elnöke. Yves Autret Fran-
ciaországban szerzett villamosmérnöki oklevelet, 
1973 óta dolgozik az EDF-nél, két éve él feleségével 
Szegeden. A történtekkel kapcsolatban a Démász Rt. 
tegnap nem szolgált bővebb információkkal, érdeklő-
désünkre Dervarics Attila sem kívánt nyilatkozni. 

írásunk a 3. oldalon 

Alsóvárosi alagút 
Különleges módszerrel épülnek meg a szegedi 
szennyvíztisztítóhoz vezető gyűjtőcsatornák. A bel-
város szennyvize az úgynevezett alsótelepi átemelő-
től, a gyermekklinikától a Tisza alatt jut majd át Új-
szegedre, onnan Hattyasnál visszavezetik a szegedi 
oldalra. A szakemberek azért választották ezt a meg-
oldást, mert így egyszerűbben kivitelezhető a veze-
ték. A klinikáknál egy, a szennyvíztisztítónál két 60 
centi átmérőjű cső keresztezi a folyót. Mindehhez 
megépülnek a nagy kapacitású átemelők is. Ha ha-
talmas zápor hull Szegedre, az ötszörös hígítású csa-
padékvizet a folyó sodorvonalába vezetik. A víztisz-
títónál elhelyezendő szivattyúk kapacitása 7900 li-
ter másodpercenként. Különleges technológiával ké-
szítik el az Alsóvárost átszelő csatornát. Két méter 
átmérőjű alagutat fúrnak hatméteres mélységben. 
Egy német cég rendszerét használja majd a kivitele-
ző. A módszer kipróbált, biztonságos, és nem kell az 
épületek repedésétől, mozgásától tartani, hiszen 
zárt csőrendszer védelme mellett fúrják az alagutat. 
A nyílt feltárásnál sokkal nagyobb lenne a veszélye 
annak, hogy „megmozdul a föld". 

Bővebben a 7. oldalon 

Huszonhárom pontos előny a visszavágóra 

Szenzációs Szeviép 

Szabó Attila tegnaptól már szabadlábon védekezhet Fotó: Schmidt Andrea Bővebben az 5. oldalon Tudósításunk a 17. oldalon 
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