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KORKÉP 

BAKS. A község 
önkormányzati 
képviselő-testülete szerdán 13 
órakor ülésezik a 
polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. 
Napirenden szerepel a 
polgármester beszámolója a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb 
intézkedésekről. Balogh 
Lajosné polgármester 
beszámol az önkormányzat 
2005. évi költségvetési 
gazdálkodásának időarányos 
helyzetéről, majd 
bejelentések, interpellációk 
következnek. 

DOMASZÉK. A Minden 
Megoldható Egyesület 
Hastánc klubja péntekenként 
este fél héttől fél nyolcig a 
Szegedi Ifjúsági Házban várja 
a hastáncolni vágyókat. Bárki 
bekapcsolódhat, aki elmúlt 16 
éves. 
- Ötéves a domaszéki teleház. 
A születésnapra tekintettel 
karácsonyig tartó 
nagyszabású akciót indítanak, 
a részletekről a teleházban 
érdeklődhetnek. 

FORRÁSKÚT. Szombaton 
rendezik a XII. forráskúti 
falunapot a sportpályán. Fél 
kilenckor ünnepi szentmisét 
tartanak a templomban, 
melyen megemlékeznek a II. 
világháború hősi halottairól. 
Tíz órakor kezdődik az „Ali 
Star" labdarúgó mérkőzés a 
Forráskút SE és a Baranya 
megyei Bogád FC csapatai 
között. Fodor Imre 
polgármester 11 óra 40 
perckor köszönti a 
vendégeket, majd Vincze 
László országgyűlési képviselő 
megnyitja a falunapot és 
átadják a díszpolgári címet. 
Délelőtt horgászversenyre 
várják az érdeklődőket a 
Horgász tónál. A sportpályán 
12-kor a Domix muzsikál, a 
sátorban ebédre várják a 
látogatókat. Fél háromkor 
kezdődik a tűzoltó bemutató 
és az önkéntes tűzoltó 
egyesületek versenye. Ez után 
este hat óráig ugrálóvár, 
játékok és vásár várja a 
falunapra látogatókat. A 
színpadon háromkor a 
Hupikék Törpikékct 
láthatják, majd a forráskúti 
előadó csoportok műsora 
következik. Fellép többek közt 
az Őszirózsa Népdalkör, a 
Ficánka óvodás tánccsoport, 
az általános iskola színjátszó 
csoportja, és a FIKUSZ. Hat 
órától Mulatós Misi, majd a 
Zsomboys együttes 
szórakoztatja a közönséget. 
Nyolc órától a Crystal, majd a 
Neo Tones koncertezik. A 
falunapot tűzijáték és utcabál 
zárja, zenél a Zsomboys. 

MÓRAHALOM. Ma, szombaton 
és vasárnap az Erzsébet 
Gyógyfürdőbe a mórahalmi 
lakosok számára - a lakcím 
kártya felmutatásával - ingyenes 
a belépés. 
- Augusztusban a nagyszéksósi 
iskolának 43 fiatal vendége 
volt. A 8 -14 éves gyerekek, a 
Ferencváros utánpótláscsapata, 
egy hétig edzőtáborozott 
Mórahalmon, és 11-én 
edzőmérkőzést játszottak a 
helyi utánpótláscsapattal. 

SZATYMAZ. Segítséget, 
támogatókat keres a 
Mozgáskorlátozottak 
Szatymazi Egyesülete, mert 
nélkülözhetetlenné vált a 
tanyán élő rokkantak 
ellátásához egy mikrobusz 
vásárlása. Egy felajánlás 
eredményeképpen fél áron 
juthatnának egy Barkas 
személyszállítóhoz, de a 
vételárhoz még 190 ezer forint 
hiányzik, ezért kérik, aki tudna 
segíteni, keresse meg Gera 
Annát, a szervezet elnökét a 
20-935-2896- os 
telefonszámon. 

Sok kilencedikes diák nem tud írni, olvasni 

Egyesek pótvizsgáznak 
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A Széchenyi gimnázium folyosóján egymásért szorítottak a diákok Fotó: Frank Yvette 

A tanárok nem szeretnek buk-
tatni, de ha a diák nem tanul, 
megteszik. Egyelőre a közép-
iskolákban még pótvizsgáznak 
a tanulók - élhetnek az utolsó 
eséllyel. Az iskolák szaktanárai 
eldönthetik, hogy milyen fel-
adatsorokat állítanak össze. A 
megkérdezett igazgatók szerint 
a tizennégy évesek nehezen ér-
tik a szövegeket, és főként ebből 
adódnak a problémák. 

A középiskolák zsibongói már 
most, egy héttel a tanévkezdés 
előtt naponta néhány órára be-
népesülnek: a pótvizsgázókra 
még néhány kínos óra vár. Az 
iskolák szaktanárai eldönthet-
ték, hogy milyen feladatsorokat 
állítanak össze. Általában írás-
ban és szóban is vizsgáznak 
azok a diákok, akik év közben 
hanyagolták a tanulást. Tegnap 
délelőtt a Széchenyi István 
Gimnáziumban és Szakközép-
iskolában több tanteremben is 

írásbeliztek a diákok. Volt aki 
megadta a módját és ünneplőbe 
öltözött, mások laza pólóban és 
farmerben jelentek meg. Az öl-
tözék azonban nem, de a tudás 
annál inkább számít. K. Laci el-
árulta, hogy kémiából és angol-
ból „tapsolták vissza", mert 
nem igazán tanult év közben, 
inkább a sportolásra fordította 
minden idejét. Belátta, ez nem 
lehet indok és megfogadta, ha 
sikerül a pótvizsga, akkor jövő-
re rákapcsol. 

- Úgy érzem, a kémiafeladatok 
közül elég sokat sikerült megol-
danom. A nyáron, ha nem is túl 
sokat, de gyakoroltam - mondta 
a kiskunhalasi srác, aki elárulta, 
hogy angolból magántanárhoz 
járt, ami a szüleinek tízezer fo-
rintjába került. Egy másik tanuló 
édesanyja viszont ennél sokkal 
többet fordított lánya nyári kor-
repetálására. Elmondta: július-
ban és augusztusban minden 
nap reggel nyolctól tízig tanár 

PÓTVIZSGÁZÓK A SZEGEDI 
KÖZÉPISKOLÁKBAN 

iskola 
létszáma pótvizsgázók 

létszám és a 
pótvizsgázók 

aránya (%) 

Radnóti 
gimnázium 745 3 0,4 

Körösy 
szakköz. 583 15 2,5 

Széchenyi 
gimnázium 576 23 4 

Vasvári 
szakköz. 415 27 6 

Krúdy 
szakköz. 961 89 9 

Tápai 
szakköz. 944 84 9 

Déry 
szakköz. 591 70 12 

Forrás: DM gyújtós D M - g r a f í k a 

alapvető tudás 
Az iskolák igazgatói kijelentették, 
hogy a pótvizsgákon nem az a cél, 
hogy a diákokat megbuktassák. 
Olyan feladatokat kapnak, ame-
lyek alapvető ismeretanyaggal 
könnyen megoldhatók. Ha valaki 
kicsit is tanult, kettest biztosan 
kap. Általában a pótvizsgázók tíz 
százaléka ismétel évet. 

foglalkozott a lányával, hogy ne 
keljen évet ismételnie. 

- Hatvanezer forintot fizet-
tünk a tanárnak, ami igen meg-
terhelte a családi kasszát -
mondta a hölgy. 

Az iskolában nemcsak azok a 
tanulók jelentek meg, akiknek 
valamelyik tárgyból pótvizsgáz-
niuk kell. Sokkal többen voltak 
azok a diákok, akik csak szurkol-
ni jöttek. 

Eitler József igazgató szerint a 
pótvizsgázók száma semmivel 
sem több, mint a korábbi évek-
ben. Ezt a megkérdezett többi is-
kolavezető is megerősítette. La-
katos Ferenc, a Déri Miksa Ipari 
Szakközépiskola igazgatója vi-
szont kifejtette: általában baj van 
a kilencedikesek szövegértésével, 
gondot okoz nagyon sok tizen-
négy éves diáknál az írás és olva-
sás. 

- Labilis a gyerekek tudása, 
nem tudnak beszélni és fogal-
mazni. Látszik, hogy nincs elég 
idejük az általános iskolában a 
gyakorlásra. Ezért pedig nem a 
kollégák a hibásak, hanem az ok-
tatási kormányzat - vélekedett 
az igazgató, aki hozzátette: en-
nek ellenére nem teszik alacso-
nyabbra a mércét. 

A Tápai Antal Szakközép- és 
Szakiskola igazgató helyettese, 
Feketű Béla azt vette észre, hogy 
a gyerekeknek nincs jövőképük, 
hiányzik a motiváltság és már az 
általános iskolából kudarcél-
ménnyel érkeznek. A vélemé-
nyek szerint a középiskolás taná-
rok nem győznek felzárkóztató 
foglalkozásokat tartani, hogy az 
elsősök megfeleljenek a középis-
kolás szintnek. 

CS. G. L. 

Regiórában 
a szabadtéri 
slágerek 
A körzeti tévéstúdiók közös összeállításával jelent-
kezik a Regióra című magazinműsor ma 13 órakor 
az mtv-n. A balatoni nyár és az aládúcolt perecesi 
házak lakóinak viszontagságai mellett a dél-alföldi 
régióból jó hírekkel. Az egyik téma: a közadomány 
megmentette a Szeged-alsóvárosi templom papri-
kaharangját. A másik: sláger műfajok és sikeres 
előadások az idei szabadtéri játékokon. 

Biotermelők 
Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egészséges táplálkozás, biotermékek és minősíté-
sük rendszere, környezetkímélő gazdálkodás. 
Mindezekről tart kerekasztal-beszélgetést Szege-
den, a Százszorszép Gyermekházban ma délután 
3-tól a Dél-alföldi Biokultúra Egyesület hódmező-
vásárhelyi csoportja. A helyszínen szakemberek, 
gyakorló biotermesztők válaszolnak a kérdésekre, 
és biotermék-bemutató is lesz. 

Panek Sándor: Az én Nagy Könyvem 

A grund örök 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Panek Sándor, lapunk interne-
tes portáljának szerkesztője Molnár Ferenc 
A Pál utcai fiúk című regényéről beszél. 

„Felnőtt fejjel is el-elszorul a torkom az olvasása közben. A haza 
és a szabadság gyönyörű metaforájaként megélhető grund iránt 
táplált érzések olyan világot tárnak fel, amelyben nincs idézőjel-
be téve a bátorság, az összetartás és az önfeláldozás. Tulajdon-
képpen mindaz, ami a hazaszeretetet 19. századi eszményeink 
révén valóságossá teszi. 

Azt hiszem, ennek a könyvnek saját sorsa van, amely nemze-
dékenként újra ismétlődik. A világ szerteszét esik és újraformá-
lódik körülöttünk, az eszményeink viszonylagosak lesznek vagy 
kisajátítják, de ez a könyv kikezdhetetlenül továbbörökíti azt, 
ami az ifjú lélekben még tiszta és kényszer nélküli, a közös sza-
badságot. Amikor kamaszként kezembe adták Molnár Ferenc 
regényét, némi titkolózás is övezte az olvasmányt, hiszen ez Er-
délyben történt, ahol A Pál utcai fiúk, mint 'a magyar militariz-
must hirdető' könyv tilos volt az iskolákban. Biztos vagyok ben-
ne, hogy rajtam kívül még sok kamaszszív kereste meg grund-

ját. Az idő eltelt, a világ válto-
zott, de A Pál utcai búk sem-
mit sem vesztett erejéből. 
Nemrég mesélte egy tanárnő, 
aki az egyik szegedi általános 
iskolában házi olvasmányként 
tanította a könyvet, hogy a 
gyerekek között rövidesen 
szervezkedés indult meg, ami-
nek következtében hamarosan 
grundot alapítottak a Ti-
sza-parton, és Pál utcai fiúkat 
játszottak. Nem Harry Pottert 
játszottak, hanem Nemecse-
ket, Bokát, Csónakost, és Áts 
Ferit, s mindenekelőtt a grun-
dot és a szabadságot. 

MOLNÁR FERENC 

APÁM1TCAI 

A katonák helytálltak a fővárosban 

Életet mentettek 
a szentesi hídépítők 

Sebők szakaszvezető, Kiss tizedes, Brezovai szakaszvezető, Deb-
reczeni törzsőrmester és Seress százados. Kitüntetésre számít-
hatnak Fotó: Riró Dániel 

Négy ember életét mentette 
meg öt szentesi katona augusz-
tus 20-án a Dunán. A süllyedő 
csónakhoz igyekvő mentőha-
jókba emelték a fuldoklókat, 
akik között volt egy kislány is. A 
dandárparancsnok megdicsérte 
a katonáit, akik kitüntetésre is 
számíthatnak. 

Egy süllyedő kis fehér csónakra let-
tek figyelmesek a szentesi katonák 
a parlament közelében, a Dunán. 
Augusztus huszadikán éppen befe-
jezték a pontonszigetek építését a 
háborgó és áradó vizén, amikor Ve-
ress fózsef százados rádión kapott 
üzenetet a budai oldalon arról, 
hogy a pesti oldalon süllyed egy ci-
vil csónak. A Dunán fél- és egymé-
teres hullámok között közelítették 
meg mentőhajókkal a vízbe esett 
embereket. Veress százados egy nőt 
a karjánál fogva emelt ki a folyóból, 
katonatársai mentettek ki egy mel-
lényt is viselő kislányt, valamint 
két férfit. A viszontagságos időjárás 
mellett a civil hajó elsüllyedését 
műszaki hiba is okozta, valamint a 
szakszerűtlen kikötés: a hajó veze-
tője nem az orr-, hanem a farrész-
nél próbálta meg a ladikot lehorgo-

nyozni. A pesti oldalról a katonák a 
budai oldalra vitték a vízből kimen -
tett embereket, hogy orvos vizsgál-
ja meg őket. Mindannyian épség-
ben túlélték a veszélyt, mely más-
képpen is végződbetett volna. 

Kiss Attila tizedest, Sebők Ist-
ván és Brezovai Csaba szakaszve-
zetőt, Debreczeni László törzsőr-
mestert, valamint Seress József 
századost Kovács István dandár-
tábornok szóbeli dicséretben ré-
szesítette, a szentesi hídépítő 
zászlóalj tagjai várhatóan magas 
rangú kitüntetést is kapnak. 

Az életmentés előtt természe-
tesen maradéktalanul és hibátla-
nul elvégezték a nemzeti ünne-
pen rájuk hárult feladatot: a 
másfélszáz szentesi műszaki ka-
tona hat pontonszigetet épített a 

» Dunán, melyek a műrepülő be-
mutatóra emelt felfújható kapuk 
alapjául szolgáltak. A pontono-
kat szállító szerelvények a minap 
visszaérkeztek a szentesi vasút-
állomásra, a feladat sikeres vég-
rehajtása után várhatóan a kö-
vetkező esztendőben is részt 
vesznek a hídépítők az államala-
pítás ünnepén. 

B. G. 


