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KEVESEN MATURÁLTAK EMELT SZINTEN 
m Az országos adatok szerint 8 7 ezer 5 0 0 - a n érettségiztek tegnap magyar -

ból. Emelt szintű vizsgát 3 3 2 6 - a n tettek. Szegeden a 2 3 1 0 maturáló közül 
1 5 6 - a n jelentkeztek erre a vizsgafajtára. Hódmezővásárhelyen 5 2 1 - e n 
érettségiztek. Közülük 8 9 - e n választották az emel t szintű vizsgázást. A 
2 9 9 végzős csongrádi középiskolásból 73 tett emel t szintű vizsgát. Makón 
3 3 5 - e n érettségiznek. Itt senki sem vállalkozott emel t szintű számadásra . 
Szentesen a 4 4 6 maturáló diák közül 1 1 - e n tettek emel t szintű vizsgát. A 
nehezebb vizsgáért egyébként nem kevés többletpont jár: akinek legalább 
hármasra sikerül a dolgozata, 7 ponttal kap többet, mint azok, akik a kö-
zépszintűt írták. 

A Deákban minden rendben folyt 

alkotás műfaji jellemzőit kellett 
bemutatni, majd Kundéra Elárult 
testamentumokja alapján azt kel-
lett kifejteni, miben látja az író a 
humor jelentősségét, illetve iro-
dalmi példákkal alátámasztani: 
hogyan befolyásolja a humor vilá-
gunk megértését. Végül egy körle-
velet kellett megfogalmazni egy 

induló honlap jövendő szerzőinek 
címezve. 

A középszinten maturálók vá-
laszthattak, mégsem írták feltét-
lenül az „adu ászt". Czövek Atti-
la, a szegedi Deák Ferenc Gim-
názium magyartanára úgy tip-
pelt: a legtöbben a Mikszáth mü-
vet választják. - Jó témákat kap-

HÍREK 
SZÚNYOGIRTÁS A FÖLDRŐL 
A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
az esős időjárás miatt a levegőből 
nem lehet a szúnyogokat irtani, 
de a földi gépekkel megkezdődött 
a vérszívók elleni permetezés. 

ISMÉT ADÓÜGYI KEDD 
Ma délután 2 órakor az adóügyi 
kedd elnevezésű 
rendezvénysorozat keretében az 
APEH Csongrád Megyei 
Igazgatósága tájékoztatót tart, 
amelynek témája a 2004. évi 
társasági adó bevallások 
kitöltése. Az előadók: 
Kelemenné Szalma Mária és 
Sutus Anna. A tájékoztató 
helyszíne az igazgatóság aulája. 

FIATALOK VEREKEDTEK 
A BELVÁROSBAN 
Több fiatal összeverekedett 
Szeged belvárosában a hét 
végén, vasárnap éjfél után. A 
rendőrök állampolgári 
bejelentés alapján vonultak ki a 
Kárász utcára. Az egyenruhások 
a polgárőrök segítségével 
intézkedtek: szétválasztották, 
majd igazoltatták a 
verekedőket. Az öt fiatalt a 
rendőrök előállították, ellenük 
garázdaság miatt indult 
büntetőeljárás. 

Szegeden a hét végén tetőzik a Tisza 

Nem kell elrendelni 
a harmadfokot 
Csongrád megyében nem fogja 
elérni a harmadfokú árvízvé-
delmi készültség elrendelésé-
hez szükséges magasságot a Ti-
sza. Szegednél várhatóan a hét 
végén tetőzik a folyó - 770 cen-
timéterrel. 

Szegeden a harmadfokú készült-
séget 850 centiméternél szüksé-
ges elrendelni. A tetőzés azonban 
- az előrejelzések szerint - nem 
fogja meghaladni a 750-770 cen-
timétert - tudtuk meg Szúnyog 
Zoltántól, az Alsó-Tisza Vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (Atikövizig) ügyelet-
vezető-helyettesétől. Tegnap reg-
gel egyébként 744 centit muta-
tott a szegedi vízmérce. Szolno-
kon - ahol 800 centinél kell el-
rendelni a harmadfokú készült-
séget - tegnap reggel 802 centis 

volt a vízállás, s 820-840 centi-
méter körül várható ott a tetőzés. 
- Mint látható, nincs erő az ára-
dásban elérni a szegedi harmad-
fokhoz szükséges 850 centit - fo-
galmazott az ügyeletvezető-he-
lyettes. A mellékfolyók közül a 
Maros ismét áradni kezdett, teg-
nap 331 centi volt Makónál, és 
elképzelhető, a felső szakaszon 
ismét eléri az első fokú védeke-
zéshez szükséges szintet. A Hár-
mas-Körös lassan apad. 

A belvízborítás tovább csök-
ken, már a hétvégi csapadék sem 
tudott rontani a helyzeten. Az 
Atikövizig illetékességi területén 
valamivel több mint 17 ezer hek-
tár van víz alatt, a megyében 
csak 12 ezer hektáron áll a víz. 
Naponta másfél millió köbmé-
tert juttatnak vissza a folyókba. 

F.CS. 

Cigi az edények közt 

A röszkei vámhivatalnál hétfőn a hajnali órákban jelentkezett be-
lépésre két görög állampolgár az általuk vezetett német rendszá-
mú tehergépjárművel. A vámkezeléshez benyújtott okmányok 
szerint 12 ezer 800 kilogramm műanyag virágtartó edényt szállí-
tottak Hollandiába. A szolgálatban lévő pénzügyőr tételes vám-
vizsgálatot tartott, amelynek során a jármű rakterűben - a mű-
anyag áruk között - több mint 40 ezer karton különböző márkájú, 
magyar adó- és zárjegy nélküli cigarettát talált elrejtve. A vámhi-
vatal az illegális dohányárut lefoglalta, a sofőrök ellen pedig csem-
pészet bűncselekménye miatt eljárást indított Fotó: Gyenes Kálmán 

Nem okozott gondot a diákoknak az újfajta érettségi 

József Attila, az adu ász 

X. Kárpát-medencei 
költőtalálkozó 
Ezúttal lózsef Attila emlékének tiszteletére rendezik meg az immár X. 
Kárpát-medencei költőtalálkozót. A szervező az Ötágú Síp Kulturális 
Egyesület, a támogató a Nemzeti Civil Alapprogram. Május 11 -én 18 óra-
kor a Millennium Kávéházban (Szeged, Dugonics tér 12.) Buda Ferenc 
(Magyarország), Bogdán László (Erdély, Székelyföld), Farkas Árpád (Erdély, 
Székelyföld), Göncz László (Muravidék, Szlovénia) és Vari Fábián László 
(Kárpátalja, Ukrajna) meghívott költőkkel találkozhat a versszerető kö-
zönség. Előadóművészek: Kiss László (Pozsony, Szlovákia), Prima Vista 
Együttes (Óbecse, Szerbia, az együttes tagjai: Ferenc Hajnalka, Nagy Otti-
lia, Kisimre Szerda Anna, Szerda László, Zorán Alvirovics). Házigazda 
Olasz Sándor irodalomtörténész (a szegedi Tisza táj főszerkesztője). 

A szegedi matematikai iskola mesterei 

Emlékkonferencia 
Kétnapos matematikai konfe-
rencia lesz Szegeden, amelyet a 
közelmúltban elhunyt Tandori 
Károly emlékének szentelnek, 
aki az idén lenne 80 esztendős, 
illetve Leindler László tiszteleté-
re rendezik, aki a 70. születés-
napját ünnepli. 

A Bolyai-intézetben több évti-
zedig együtt dolgozott tudósok a 
szegedi analízis iskola mesterei, 
akadémikusok. Munkatársaik, 

tudós kollégáik tartják a konfe-
rencia előadásait, a munkássá-
gukhoz kapcsolódó új eredmé-
nyekről is. 

Az SZTE Bolyai-intézete, az 
Akadémia, a Bolyai János Ma-
tematikai Társulat és a Szegedi 
Akadémiai Bizottság által szer-
vezett matematikusfórum a 
Somogyi utcai SZAB-székház-
ban ma délelőtt fél 11-kor kez-
dődik. 

Amire mindenki számított, 
idén bejött: József Attila volt az 
egyik tétel a magyar érettségin. 
Az új, kétszintű vizsga nem 
okozott problémát a diákoknak, 
a kérdésekkel a próbaérettségik 
során már találkoztak a diá-
kok. 

A rendőr nem nézhet félre: a szabályokat ünnepi alkalmakkor is be kell tartani 

Ballagás alatt jött a sárga pók 
Gyalogost gázolt a troli 

Elvitettek a rendőrök a szombati ballagási ünnepség alatt egy 
tilosban parkoló kocsit a Szegedi ítélőtábla elől. Többek véleménye 
szerint, az alkalomra tekintettel, elnézőbb is lehetett volna a 
hatóság. A rendőrnek viszont nincs mérlegelési joga: ha sza-
bálytalanságot lát, intézkednie kell. 

Horogra akasztott egy autót a 
„sárga pók" néven emlegetett 
darus kocsi szombaton, a szege-
di táblabíróság előtt. A tulajdo-
nos a Radnóti gimnázium balla-
gási ünnepségén vett részt. De 
nem csak ő szabálytalankodott: 
az ítélőtábla táblával védett par-
kolójába többen is beálltak. A 
gimnáziumi diákbúcsúztatót 
filmező Farkas István autója 
csak azért nem esett áldozatul, 
mert egy rokona a helyszínről 
riasztotta, mondván: itt vannak 

CSAK EGY KOCSIT VITTEK EL 

Ü l Fontos tudnivaló, hogy a szegedi 
parkolási rendszert kezelő Sze-
park Kft. csupán a rendőr vagy 
közterület-felügyelő utasítására 
viheti el a tilosban parkoló autó-
kat. Forrai Gábor igazgató tájé-
koztatása szerint a szombati bal-
lagási ünnepségek alatt mindösz-
sze egyetlen autót vittek be a Ba-
kay Nándor utcai telepre - éppen 
a Sóhordó utcából. 

a rendőrök, elvitetik a tilosban 
álló kocsikat. 

- A környéken sehol sem tud-
tunk szabályosan megállni. 
Csak a táblabíróság előtt volt 
szabad parkoló. Láttuk a tiltó 
táblát, de úgy gondoltuk, szom-
bat lévén úgysincs hivatal, nem 
zavarjuk a bíróság működését -
mondta az autós. A bíróság por-
taszolgálatosai figyelmeztették 
az eléjük állókat, hogy ott csak 
engedéllyel szabad várakozni. A 
kocsik azonban maradtak. 

A „pókautó" jöttének hírére az 
utcára siető Farkas István még 
időben átparkolt a túloldalra, 
ahol „egymás hegyén-hátán áll-
tak az autók". Állítása szerint 
akkora már az összes tilosban le-
állított kocsiról videofelvétel ké-
szült. Az ünnepség után annak is 
tanúja volt, amint az elszállított 
autó tulajdonosa azon tanako-
dott családjával, mihez is fogjon, 
hol keresse a kocsit. 

Heidrich Gábor, a Szegedi íté-
lőtábla elnöke megerősítette: az 

Magyar nyelv és irodalomból 
érettségizett tegnap 116 ezer di-
ák, köztük 2 ezer 310 szegedi. 
Reggel 7 órakor már kiskosztü-
mökben és öltönyökben igyekez-
tek az az iskolákba, hogy ott egy-
mást erősítették a várakozás 
utolsó perceiben. Idén már elma-
radt az évtizedek óta ismert ritu-
álé: nem a televízióban mondták 
be a tételeket. Pontban 8 órakor 
az érettségizők megkapták a fel-
adatlapokat, amelyen négy órán 
át dolgozhattak. 

A középszintű érettségi első 
órájában a Mindentudás Egyete-
mén elhangzott, környezetvéde-
lemről szóló előadás szövegéhez 
kapcsolódó kérdéseket kellett 
megválaszolni, majd 3 óra állt a 
diákok rendelkezésére, hogy esz-
szét írjanak. Női sorsok az iroda-
lomban, Mikszáth Szegény Gélyi 
János lovai című művének értel-
mezése a lelki folyamatból kiin-
dulva, vagy Kosztolányi Beírtak 
engem mindenféle Könyvbe és 
József Attila Levegőt! című versé-
nek összevetése az egyén fenye-
getettsége és kiszolgáltatottsága 
alapján - ezekből lehetett válasz-
tani. 

Az emelt szintű magyar érettsé-
gi egyetlen feladatlapjának első 
felében József Attila Karóval jöttél 
című versével kapcsolatos kérdé-
sekre kellett válaszolni, ezekhez 
ismerni kellett a költő egész élet-
művét. Ezt követően Vörösmar-
tytól a Gutenberg-albumba című 

Fotó: Karnok Csaba 

tak a diákok, mindegyikről sokat 
lehet írni. Talán az első részben 
kicsit sok a kérdés. Feszített tem-
póban kell dolgozniuk, hogy 
mindre legyen idejük - mondta. 

Idén a végzős középiskolások 
mellett kiegészítő és ismétlő 
érettségi vizsgát tehettek azok, 
akik korábbi eredményüket akar-
ták feljavítani, hiszen idén már a 
vitt pontok alapján veszik fel a 
diákokat a felsőiskolákba. Bódi 
Hajnalka három éve maturált. 

- Szokatlan volt az új érettségi 
vizsga, de nem találtam nehéz-
nek - mondta. - Letöltöttem né-
hány próbaérettségit, úgyhogy 
nem ért meglepetés. Ha jól sike-
rült, az új jegyemet számítják 
majd be, ha meg nem, marad a 
régi eredményem, de legalább 
megmérettem magam az új 
rendszerben. 

TÍMÁR KRISZTA 

épület előtt biztonsági okokból, 
csak külön engedéllyel szabad 
várakozni. A tilalmat a hét végén 
sem oldhatják föl, ezért jogos 
volt az autó elszállíttatása. 

- A rendőr nem mérlegelhet: ha 
szabálytalanságot lát, intézkednie 
kell- mondta Kónya Zsolt rendőr 
főhadnagy, a városi kapitányság 
közlekedésrendészeti osztályve-
zetője. A kötelezettség alól még 
olyan rendkívüli esemény idején 
sincs kibúvó, mint a ballagás: a 
közlekedési szabályokat ezen a 
napon is be kell tartani. 

Az intézkedő rendőr azonban 
mérlegelhet: maga döntheti el, 
hogy figyelmeztet, helyszíni bír-
ságot szab ki, vagy följelenti a 
szabálytalankodót. Az osztályve-
zető szerint olyan eseményekre, 
amelyek várhatóan nagy forgal-
mat, így sok autót vonzanak, cél-
szerűbb törhegközlekedési jár-
művel utazni. - A Radnóti gim-
názium közelében ott a parkoló-
ház, amelyben elhelyezhették 
volna a kocsikat - jegyezte meg 
Kónya Zsolt. A rendőrség tapasz-
talata szerint sok autós inkább 
megkockáztatja a szabálytalan-
ságot, mintsem távolabb, de sza-
bályosan parkoljon. 

NY. P. 

A 9-es troli a Mars térnél, a zebrán gázolta el a 61 éves nőt, akit a 
mentők kórházba szállítottak Fotó: Gyenes Kálmán 

Szegeden, a Mars téri gyalo-
gos-átkelőhelyen gázolt el egy 
61 éves nőt tegnap nem sokkal 
háromnegyed négy előtt egy tro-
libusz. Az asszony a Mikszáth 
Kálmán utcáról indult a túl-
oldalra. Az asszonyt a kórházba 
szállítás után megműtötték. 

A sofőr a balesetet követően 
azonnal értesítette az SZKT 
diszpécserét, aki hívta a mentő-
ket és a rendőrséget. Az SZKT 
helyszínre érkező forgalomirá-
nyítási osztályvezetője, Papp 
Zsolt - mivel a rendőrségi vizsgá-
lat még tartott - nem kívánt nyi-
latkozni, annyit azonban elmon-

dott, hogy a troli sofőrje több 
éves gépjárművezetői gyakorlat-
tal rendelkezik, tudomása sze-
rint korábban nem volt balesete. 
Szemtanúk szerint az asszony a 
lámpa piros jelzése ellenére in-
dult el a zebrán. A nőt a mentők 
kórházba szállították, a bal láb-
fejének ujjpercei sérültek meg. A 
baleset miatt a Mars téren és 
környékén mintegy két órára be-
dugult a forgalom, a járműveket 
a polgárőrök irányították. A 
helyszínelés idején az SZKT há-
rom autóbusza szállította az uta-
sokat a Bartók Béla tér és a Vidra 
utca között. 

NY. É. 


