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Változó felvételik 
Levonta a következtetéseket az 
Oktatási Minisztérium a fel-
vételi eljárásból, és változtat. A 
nyelvvizsgákkal megszerezhető 
többlet pontok ugyanis túlzott 
előnyt biztosítottak. A rendelet 
várhatóan október második fe-
lében jelenik meg. 

Változik a felvételi eljárás a kö-
vetkező években, miután az Ok-
tatási Minisztérium a 2005. évi 
felvételik után levonta a követ-
keztetéseket. Az idei év tapaszta-
lata alapján a legfeljebb két 
nyelvvizsga alapján megszerez-
hető maximum 20 többletpont 
túlzott előnyt biztosított a két 
nyelvvizsgával rendelkezőknek. 
Ezért jövőre és 2007-ben a nyelv-
tudásért - a tervezet szerint - 15 
többlet pontot lehetne szerezni. 
A tárca tervei szerint ennek át-
meneti alkalmazására azért len-
ne szükség, hogy a felvételizők, 
akik korábban már jelentős szel-
lemi és anyagi ráfordítással meg-
szerezték a nyelvvizsga-bizonyít-
ványokat, azokat érvényesíteni 
is tudják a felvételin. A javaslat 
alapján 2008-tól ezt a határt 10 
pontra szállítanák le. 

A nyelvvizsgáért kapható több-
letpontok száma nem változna: 
középfokú C típusúért 7, míg a 
felsőfokúért 10 pont járna a fel-
vételin. 

Továbbá 2006-tól csak azért az 
emelt szintű érettségiért adható 
többletpont, amelyből az úgyne-
vezett szerzett pontokat számít-
ják. Ez a módosítás kiküszöböli 
azt a legtöbbet bírált lehetőséget, 
hogy különböző érettségi ered-
mények alapján lehessen össze-
vonni pontokat. 

A minőség védelme érdekében 
a minisztérium az alapképzés-
ben 78 pontban, a felsőfokú 
szakképzésben pedig 72 pontban 
kívánja meghatározni a jogsza-
bályi minimumot. Ezzel a meg-
oldással nincs szükség az érettsé-
gi eredmények és a felvételi szer-
zett pontok átszámítási tábláza-
tának módosítására. A rendelet 
megjelenését egyes szakemberek 
szeptember elejére várták: így a 
diákok és a tanárok már tanév 
kezdéskor tudták volna a „játék-
szabályokat". A felvételi eljárás 
módosítása talán október máso-
dik felében várható. 

C S . G . L. 

Bátyi Tamás Schrödertől, Blairtől és a svéd királytól is kapott levelet 

Hírességek dedikált fotóit 
gyűjti a szegedi gimnazista 

Gerhard Schröder, Tony Blair, valamint a 
rendszerváltás u táni magyar ál lamfők és 
minisz tere lnökök dedikált fotói is szere-
pelnek a szegedi Bátyi Tamás gyűjtemé-
nyében. A Ságvári g imnáz ium 15 éves di-
ákja, aki tör ténész, jogász vagy közgaz-
dász lesz, legközelebb Fidel Cas t rónak és 
George W. Bushnak küld autogramkérő 
levelet. 

Bátyi Tamás autogramgyűjtő szenvedélye öt 
évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy 
olasz-magyar válogatott meccs után a buda-
pesti Fradi étteremben találkozott Albert Fló-
riánnal, Nóvák Dezsővel és Ebedli Zoltánnal. 
Az akkor tízéves kisdiák tőlük kapta az első 
nagy becsben tartott aláírásokat. 

Ezer nyelven 
Futballrajongó lévén eleinte a híres játéko-

sokra koncentrált, majd ahogy megszerette a 
történelmet, érdekelni kezdte a politika is. 
Leveleket küldött hazai és külföldi államfők-
nek, miniszterelnököknek, pártelnököknek, 
minisztereknek. Bemutatkozásként mindig 
megírta magáról, hogy szegedi diák és hobbi-
ja az autogramgyűjtés. Maga is meglepődött, 
hogy a neves személyiségek többsége milyen 
készségesen válaszolt. 

- A legprecízebbek, leggyorsabbak a né-
met politikusok voltak, akikkel a budapes-
ti német nagykövetség segítségével vettem 
fel a kapcsolatot. Az exkancellár, Helmut 
Kohl és a jelenlegi, Gerhard Schröder is 
másfél héten belül elküldte a dedikált fotó-
ját. Kohl ráadásul névre szóló, személyes 
ajánlással. Udvariasságból mindig az illető 
politikus anyanyelvén írom a levelemet, 

már egy egész kis csapat segít ebben. Bizto-
san ennek is köszönhetem, hogy még a 
svéd királyi családtól is kaptam választ. 
Nagyon örültem a brit miniszterelnök, 
Tony Blair fotójának is. A szlovák kor-
mányfőnek, Mikulás Dzurindának Felvidé-
ken élő rokonaink segítettek megírni a le-
velet, amit e-mailben és postán többször is 
elküldtem, mire végül választ kaptam -
meséli Tarján városrészi ot thonában Bátyi 
Tamás, aki azt is elárulja: a következő leve-
leit Fidel Castrónak, George W. Bushnak, 
Jose Luis Zapatero spanyol miniszterel-
nöknek és Lech Walesának postázza. 

Hazai paletta 
Szinte a teljes hazai politikusi élgárda 

„trófeájával" rendelkezik már. Antall József 
és Boross Péter kivételével a rendszerváltás 
utáni összes magyar miniszterelnök és 
mind a három köztársasági elnök dedikált 
fotója megtalálható a gyűjteményében, ahol 
Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is béké-
sen megfér egymás mellett. 

A legértékesebbnek azt tartja, amikor le-
velet is küldenek a fotóval. Például a Ma-
gyar Nemzeti Bank elnökétől, Járai Zsig-
mondtól jókívánságokat kapott, Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti érsek pedig 
Isten áldását kérte az egész családjára. Meg-
döbbent viszont azon a levélen, amit a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mának titkárságvezetője volt kedves mellé-
kelni főnöke, Bozóki András dedikált fotójá-
hoz. „Jelen levelemben csatolva megküldöm 
Önnek a kért fényképet, hogy gyűjteményét 
ezzel gyarapíthassa. Egyúttal felhívom a fi-
gyelmét arra, hogy a Miniszter úr aláírásá-

nak jogosulatlan felhasználását a törvény 
bünteti." Lamperth Mónika fotójával a szi-
gorúnak gondolt Belügyminisztériumból 
kedvesebb választ kapott: „Az elkövetke-
zendő nyárra szép időt, jó pihenést és bal-
esetmentes kerékpározást kívánok." Holló 
András, az Alkotmánybíróság elnöke saját 
kezűleg írta meg válaszlevelét, Ader János 
viszont alá sem írta a fotóját, csak egy sze-
mélytelen, nyomtatott szignós fotót küldött 
magáról. 

Unokái is látni fogják 
- Mivel nagyon érdekel a történelem, a 

legjobban kedvenc történészem, a Szeged-
ről indult Romsics Ignác akadémikus vála-
szának örültem, aki a fotón kívül küldött 
néhány Rubicon-számot is a dedikált cik-
keivel - mondja Tamás, aki jelenleg 9. osz-
tályos a Ságvári g imnáziumban, így bőven 
van még ideje eldönteni, hogy történész, 
közgazdász vagy jogász legyen-e. Autog-
ramgyűjteménye egyelőre százkilencven 
darabból áll, politikusokon kívül népszerű 
színészek, zenészek például Kállai Ferenc, 
Törőcsik Mari, Bárdy György és Eszenyi 
Enikő, a Neoton Família és a KFT együttes 
is szerepel benne. 

Külföldön is nagy divat autogramokra 
vadászni, vannak olyan internetes portá-
lok, ahol licitálni is lehet a különleges rit-
kaságokra. Beethoven aláírása nemrégiben 
több tízezer euróért talált gazdára. 

Tamás nem akar a szerzeményeivel üzle-
telni. Olyan gyűjteményt szeretne létre-
hozni, amit majdan büszkén megmutat-
hat gyermekeinek, unokáinak is. 

H O L L Ó S I Z S O L T 

Gyorsjátékőrület: naponta 180-szor sorsolnak 

Novemberben indul a rapidó 
Ú j számsorsjátékot vezet be a Szerencsejáték Rt. november vé-
gétől. A nyerési esély nagyobb lesz, hiszen naponta 180-szor 
sorsolnak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egyelőre csak gyorsjátéknak 
nevezi a Szerencsejáték Rt. azt 
az új játékát, amit november 

végén ismerhet meg testközel-
ből a lakosság. A külföldön ra-
pidóra keresztelt számsorsjáték 
lényege, hogy a részt vevők na-
ponta 180 alkalommal játsz-

hatják meg számaikat. A szel-
vény 150 forintba kerül. Ezek a 
lottózókon kívül éttermekben 
is kaphatók lesznek. Megtud-
tuk: ötszáz terminált telepít el-
ső körben a Szerencsejáték Rt. 
Ezáltal a jövő évtől a vendéglá-
tó-helyiségben is figyelemmel 
kísérhető a sorsolás. 

Szakmai 
nap 
A Szilánk csoport pénteken szak-
mai napot rendez Pulz utcai köz-
pontjában, amelynek címe: 
edzettüveg- és szerelvénymegol-
dások a modern építészetben. 
Meglepetésprogramként üvegbe-
építés-bemutatót tartanak a 
helyszínen. 

Elhunyt 
Vörös László 

Vörös László te-
metése október 
8-án, szombaton 
12 órakor lesz a 
Bács-Kiskun me-
gyei Mélykút kál-

Vörös László t izenegy évig volt a Tisza- varia temetőjé-
t á j főszerkesztője Fotó: Gyenes Kálmán ben. 

Kibővült választékhal 

Tony Blair és Gerhard Schröder is elküldte dedikált fotóját Bátyi Tamásnak Fotó: Gyenes Kálmán 

Életének 71. évében elhunyt 
Vörös László irodalomtörté-
nész, egyetemi docens, a Ti-
szatáj egykori főszerkesztője. 

Vörös László Mélykúton 
született 1934-ben. Kiskun-
halason érettségizett, majd 
1962-ben a szegedi egyete-
men szerzett magyar-törté-
nelem szakos középiskolai ta-
nári oklevelet. Diploma után 
az egyetem újkori magyar iro-
dalomtörténeti tanszékére 
került oktatónak, ahol nem-
csak irodalomtörténetet, ha-
nem verstant, esztétikát, mű-
fajelméletet is tanított. Már 
ekkor publikált a Tiszatájban, 
amelynek egyetemi oktató-
munkája mellett 1967-től ro-
vatvezetője, 1975-től 1986-ig 
főszerkesztője volt. 1986 nya-
rán Annus Józseffel és Olasz 
Sándorral együtt őt is levál-
tották a betiltott lap éléről. 
Az 1989-es rehabilitáció után 
1989-től 1997-ig a Tiszatáj 
szerkesztőbizottságának el-
nöke, majd a Tiszatáj Alapít-

vány kuratóriumának tagja 
volt. Közel kétszáz tanulmá-
nya, kritikája jelent meg. 
1996 és 2000 között a Duna 
Televíziót felügyelő Hungária 
•Televízió Közalapítvány kura-
tóriumi elnökségének tagja 
volt. Tavaly tavasszal látott 
napvilágot a Szigorúan ellen-
őrzött mondatok című köny-
ve. Tizenkét éven keresztül 
készítette feljegyzéseit a köz-
ponti főszerkesztői értekezle-
teken - ezekre építve mutat ta 
be kötetében a korszak politi-
kai légkörét. írása több mint 
visszaemlékezés, személyes 
élménybeszámoló - nemcsak 
azok számára tanulságos ol-
vasmány, akik átélték a kádá-
ri puha diktatúra éveit, ha-
nem haszonnal forgathatják 
azok is, akiket érdekelnek a 
hetvenes-nyolcvanas évek 
kultúrpolitikai történései. 

Vörös Lászlót tavaly decem-
berben, 70. születésnapján ba-
rátai és tisztelői egy róla szóló 
kiadvánnyal köszöntötték, 

amelyből kivilág-
lott embersége és 
tisztessége. Már-
ciusban a Szegedi 
Nemzeti Szín-
házban ünnepel-
ték, amikor átvet-
te a Szegedért 
Alapítvány társa-
dalmi és állam-
polgári kuratóriu-
mának díját. 

H . Z S . 
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