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Önbecsülésből is újraírják a középszintű tételsort 

Több mint ezren még matekoznak 
A szegedi érettségi felelősök tájékoztatása 
szerint 1370-en, a maturálók több mint fele 
írja újra a középszintű matematikaérett-
ségit május 28-án. Az iskolák között nagyok 
a különbségek: majdnem mindenki, 96 szá-
zalék ismétel például a Kőrösy szakkö-
zépiskolában, az év végi osztályzatukkal 
pedig a Tisza Lajos szakközépiskolában elé-
gedtek meg a legtöbben. 

A minisztérium érvénytelenítette a május 
10-i középszintű matematikaérettségit. 
Azoknak a diákoknak, akik meg akarják is-
mételni május 28-án a középszintű vizsgát, 
szerdán délután négy óráig kellett nyilatkoz-
ni erről. A többiek érettségi bizonyítványába 
az év végi osztályzat kerül. Az iskoláknak 
csütörtökön délután négy óráig kellett lead-
niuk a listát az Országos Közoktatási Értéke-
lési és Vizsgaközpontnak, ahol összesítik az 
adatokat. 

A szegedi középiskolák érettségi felelősei-
től kapott információk szerint a 2480 mate-
matikából középszinten érettségiző 55 szá-
zaléka, azaz 1370 diák vállalta, hogy újra 
próbálkozik. A többiek megelégednek az év 

LEGEK 
Matekból középszinten május 10-én a legtöbben 
- 241-en - a Tisza Lajos Könnyűipari Szakkö-
zépiskolában, a legkevesebben, 15-en a Fodor 
József Élelmiszeripariban vizsgáztak. Az ismét-
lésre legtöbben a Radnótiban és a Körösyben -
130-an - , a legkevesebben a Tápaiban - négyen 
- készülnek. Az év végi jegyeket legtöbben a Ti-
szában (200-an), legkevesebben a Vasváriban 
(hárman) fogadták el. 

végi jegyükkel. Az intézményeket több cso-
portba lehet sorolni. A Csonkában (54 száza-
lék - a továbbiakban a zárójelben tett számok 
az arányt jelentik), az Eötvösben (53), a De-
ákban (54), a Fodorban (46), a Széchenyiben 
(57), a Tömörkényben (59) a városi átlag kö-
rüli az újraírok aránya. A Gábor Dénesben 
(67) kicsivel meghaladja az átlagot a feladat-
megoldók száma a jövő szombaton. A Karoli-
nában (45) valamivel kevesebben írnak az át-
lagnál. 

A Hanságiban (31), a Tiszában (17), a Mó-
rában (21), a Krúdyban (37), a Kossuthban 
(26), a Tápaiban (14) inkább nem vállalják a 
végzősök a rizikót. Kirívó a Tápai Antal 
Szakközépiskola és Szakiskola, ahol a 27 
érettségiző közül mindössze négyen döntöt-
tek úgy, hogy újra próbálkoznak. Süveg József 
igazgató elmondta, a gyerekeket a hercehurca 
megviselte, s úgy gondolják, hogy elég volt a 
bizonytalanságból, ezért a biztos év végi je-
gyet választották. 

- Az iskolánk humán beállítottságú, ami a 
kérelmeken is meglátszik. Néhányan viszont 
önbecsülésből jelentkeztek - jelentette ki 
Horváth Attila, a Kossuth Zsuzsanna Szak-
középiskola tagozatvezetője. 

A két szegedi közgazdasági szakközépisko-
lában, a Körösyben (96) és a Vasváriban (95), 
valamint a műszaki beállítottságú Dériben 
(90) szinte mindenki még egyszer nekivesel-
kedik a matektételeknek. 

- Általában azok a diákok adtak be kérel-
met, akik továbbtanulnak és a felvételi pont-
számításhoz kell a matematika érettségi jegy. 
Olyanok is vannak, akik előrelátók, és úgy 
gondolják, ha most nincs is szükség a matek 
érettségi jegyre, a későbbiekben jól jöhet -

M E G Y E I Ú J R Á Z O K 
— Vásárhelyen a hat városi fenntartású 
• középiskola 476 diákja közül több mint 

kétszázan jelezték, hogy újraírják a ma-
tekérettségit. A legtöbben, összesen 
75-en a Kossuth Zsuzsa Műszaki Szak- , 
középiskolában és Gimnáziumban, míg 
a legkevesebben, csupán 9-en a Kalmár 
Zsigmond Ipari Szakközépiskolában és 
Szakiskolában állnak neki az új tételsor 
megoldásának. Szentesen a diákoknak 
több mint fele, 446-ból 256 végzős írja 
újra a matekérettségit. Csongrádon 
mintegy száz diák, az érintettek 40 szá-
zaléka ül ismét a padba jövő szomba-
ton. A negyedikesek zöme a Makón mű-
ködő gimnáziumokban és szakközépis-
kolákban Is vállalkozik a vizsga megis-
métlésére. Például a József Attila Gim-
názium 82 érettségizője közül félszázán 
a továbbtanulásukhoz szükséges az is-
métlés, s így döntött az Erdei Ferenc 
Szakközépiskola érintett tanulóinak 
többsége is. 

mondta Lakatos Lerenc, a Déri Miksa Ipari 
Szakközépiskola igazgatója. 

A piarista (72), a Vedres (73) és a Kiss (75) 
középszinten érettségizőinek a háromnegye-
de töri majd a fejét jövő szombaton is. A két 
szegedi vezető gimnázium közül a Ságvári-
ban az érintettek 81 százaléka, a Radnótiban 
65 százaléka írja újra a középszintű matek 
érettségit. 

CS. G. L. 

Már csak az államfő aláírása 
hiányzik ahhoz, hogy Sándor-
falva községből város legyen. 
Lamperth Mónika belügymi-
niszter tegnap délután szignál-
ta a javaslatot. 

Darázs Sándor polgármestert teg-
nap negyedórával azután keres-
tük meg, hogy értesült a hírről: 
Sándorfalva hamarosan város 
lesz. A község első emberét Botka 
László, Szeged polgármestere tá-
jékoztatta arról, hogy a belügymi-
niszter pozitívan bírálta el a ké-
relmet. A 8198 lakosú település, 
amely tavaly ünnepelte fennállá-

sának 125. évfordulóját, 2004-
ben is pályázott a városi címre, 
akkor sikertelenül. Abban, hbgy 
most elnyerték, Darázs Sándor 
szerint nagy szerepe volt az ok-
mányirodának, mely május else-
je óta Sándorfalva, Szatymaz és 
Dóc lakosságát is kiszolgálja. 

A polgármester elmondta, a vá-
rossá nyilvánítástól a község mik-
rokörzeti szerepének erősödését 
várják, a lakosság számára több 
közösségi szolgáltatást tudnak 
majd nyújtani, és a pályázati lehe-
tőségek is nagyobbak lesznek. A 
helynév nem változik, a várost is 
Sándorfalvának hivják majd. 

A település lakói közül tegnap 
sokan hitetlenkedve fogadták a 
bírt, de á legtöbben örültek a vál-
tozásnak, és a várható előnyöket 
sorolták. A tízéves Simecki Dá-
vid szerint bevásárlóközpont és 
egy nagyobb buszpályaudvar já-
rulna hozzá a városias jelleghez, 
Bihaly Gyuláné és Kószó Gyulá-
né pedig csatornahálózatot és az 
egész településre kiterjedő köz-
úthálózatot remél. 

- Lehet, hogy a június 11-i falu-
napot már városként ünnepeljük -
vetette fel Szabados Tamás, aki 
szerint ezentúl sokkal több lehető-
sége lesz a településnek, pályázhat, 

és látványosan fejlődhet. Ő is ki-
emelte a csatorna- és úthálózat je-
lentőségét, a névvel kapcsolatban 
pedig elmondta, kár volna megvál-
toztatni a Sándorfalva elnevezést. 

Voltak azonban kevésbé opti-
mista vélemények is. Egy közép-
korú úr úgy fogalmazott, a falu-
nak még sokat kell fejlődnie a vá-
rosi címhez, de ő évek óta nem 
tapasztal előrelépést. Egy házas-
pár pedig közölte, csak akkor 
tudnak teljes szívből örülni a vál-
tozásnak, ha a várossá nyilvání-
tással nem drágul meg Sándor-
falván az élet. 

GONDA ZSUZSANNA 

Most már csak az időjárás legyen kegyes hozzánk, esővel fenyege-
tő komor felhőket ne sodorjon fölénk a szél. Szeged igazán megér-
demelné, hogy a város napján, amit május 21-én ünnepel Csong-
rád megye székhelye, minimum hétágra süssön a nap. Már csak 
azért is, mert sok egyéb mellett napfényéről is elhíresült e csoda-
szép település. 

No meg aztán itt vagyunk mi, Szeged polgárai, akik megszok-
tuk már, a Tisza fővárosa színpompás fesztiváloknak ad otthont. 
Lz a fesztiválszezon pedig - feledve téli hideget, fagyot - éppen a 
Szeged-napi rendezvénysorozattal rajtol. Áttekintve a programot, 
egyértelmű, az ünnep szervezői igencsak kiérdemlik a jeles osz-
tályzatot. Hiszen immár tizenegyedik alkalommal csalják a Szé-
chenyi téri platánok alá az ország egyik legrangosabb borfesztivál-
jára a finom nedű szerelmeseit, akik aztán zenével, tánccal, jól-
eső poharazgatással töltik idejüket, miközben a megfáradt ágakra 
csavarodnak a lacikonyhákból illanó illatok. 

Ám nem csupán a város főterét tölti meg a vigadalom. Idén is 
költhetjük pénzűnket a hídi vásáron, ahol kapható lesz minden, 
mi szemnek is, szájnak is ingere, s persze nem hiányozhatnak 
egy efféle forgatagból a koncertek serű. Nem nehéz megjósolni, a 
szombat .esti tűzijátékra igencsak telt házas lesz a rakpart, mint 
ahogy a nemzetiségi folklórtalálkozón is dübörög majd a Dugo-
nics térre látogatók tapsa. 

Hogy Szeged napján megjutalmazzák azokat, kik oly sokat tet-
tek a városért ? Ez már természetes. Az viszont külön öröm, hogy 
erre a felújított Kisszínházban kerülhet sor, mint ahogy ez ad ott-
hont az ünnepi közgyűlésnek is. És hogy egy különleges program-
ról se feledkezzünk meg: ma este pedagógusok százai adnak ün-
nepi hangversenyt a városháza előtt - fáklyás felvonulásuk után. 
Akinek pedig ekkora kínálattól sem ül mosoly az arcára, az indul-
jon utcai futáson, üljön be az ifjúsági házba nótaestre, vagy csak 
andalogjon a párjával Tiszának partján, s ámuldozzon, hogyan is 
bukdácsol a napfény a folyó hullámain. 

Közben ne takargassa büszkeségét, hiszen az ország egyik legszebb 
városában él, amely megérdemli a gondoskodást, lakói szeretetét. 
Gondoljon illő alázattal IV. Béla királyunkra, ki várossá tette Szege-
det, és mondja el a városba érkező idegennek: azért éppen május 
21-én ünnepelünk, mert 1719. május 21-én nyerte el Szeged városa 
másodszorra a szabad királyi városi címet. Hogy miért fontos ez' 
Mert az ünneplés kellős közepén sem feledkezhetünk meg arról: a 
kitüntető cím kínálta lehetőséggel őseink élni tudtak, az ország meg-
határozó településévé tették Szegedet. Mi más is lehetne dolgunk e 
világban, mint még szebbé varázsolni a ránk örökül hagyott várost. 

Adóroham a postákon 
A személyi jövedelemadó bevallá- állnak majd a postákon. A megyé-
sokpostáraadásánakésazszjabe- ben meghosszabbított nyitva tar-
fizetésének a határideje az idén: tást egyedül a szegedi Széchenyi 
május 20. Információink szerint téri „nagyposta" rendelt el, itt este 
akárcsak a korábbi években, ami- 8-ig fogadják az ügyfeleket (lóvé-
kor március 20-áig kellett teljesí- telt képeznek a Tesco és a Cora 
teniük az adózóknak kötelezettsé- postahivatalai, ahol normál hét-
geiket, ezúttal is a magánszemé- köznapokon is 9-kor zárnak). Az 
lyek több mint fele az utolsó pilla- APEH Csongrád Megyei Igazgató-
natra halasztotta a munkát. Emi- ságának ügyfélszolgálatai is to-
att ma valószínűleg hosszú sorok vább, 18 óráig tartanak nyitva. 

Természetes gazdálkodás 
A természet közeli gazdálkodást, a természeti értékek hatékony vé-
delmét segíti elő a Tisza alpár-bokrosi árterületén a Kiskunsági Nem-
zeti Park európai uniós támogatással megvalósuló programja. A park 
ennek révén a Natura 2000 hálózathoz tartozó földterületeket vásá-
rolhat az alpár-bokrosi térségben. 

Opel Corsa Fantasy extrákkal, akár 438 000 Ft megtakarítással! 
Képzelje el, hogy autója minden fontos, a kényelmét és biztonságát szolgáló extrá-
val rendelkezik. Képzelje el az Opel Corsa Fantasy-t, amelynek fantáziadús extrái; 
vezetőoldali légzsák szervokormány első elektromos ablakemelők távirányítású 
központi zór állítható magasságú vezetőülés állitható kormányoszlop A8S. 
Ez nálunk a valóság. 
Új Astra és Vectra vásárlása esetén 100 cm'-es 2 személyes robogót adunk ajándékba.* 
További kedvezményes hitellehetőségek. 
*A2 ajánlat 2005. május 6. és június 15. között, illetve a készlet erejéig érvényes. 
Opel Corsa fogyasztás (vegyes): 4,4-6.3 l/100km. CO. kibocsátás (vegyes): 119-149 g/km. 
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A képen látható autó Illusztráció. 

Opel Alfa Autóház 
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács.). utca J49/A. 

Tel.: (62) 241-885. (62) 246-568, Fax: (62) 242-939 
i n fo@al faau tohaz .hu 

A legtöbben örülnek a változásnak 

A júniusi falunapra 
város lehet Sándorfalva 

Darázs Sándor tegnap délután tudta meg a hírt Fotó: Karnak Csaba 

Szeged 
mosolya 
BÁTYI ZOLTÁN 
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