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Kamera, rács, biztonsági őr vigyázza a tételeket - Május 5-én kezdődnek a vizsgák 

Öt és fél ezren érettségiznek a megyében 
Országosan százhúszezren, a megyében majd-
nem öt és fél ezren érettségiznek májusban. Az 
emelt szintű vizsgák közül a biológia és a magyar 
volt idén a legnépszerűbb a régióban. A tételek -
amit a nagy napig szigorúan őriznek - már 
megérkeztek Szegedre. 

Országosan százhúszezer diák vesz részt az idei 
érettségi vizsgákon, amelyek május 5-én a nemze-
tiségi nyelv és irodalom tantárggyal indulnak. A di-
ákok vizsgáinak túlnyomó része középszintű, csu-
pán kevesebb mint hét százaléknyi az emelt szintű 
megmérettetések aránya. 

Megszigorították az érettségi vizsgák biztonsági 
intézkedéseit, hogy a tavalyihoz hasonló esetek ne 

lordulhassanak elő. Minden szinten és minden 
tárgyból több egyenértékű feladatsort készítettek a 
szakemberek, az „éleset" sorsolással választják 
majd ki közülük. A feladatlapok csomagolását az 
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 
(OKÉV| logisztikai osztálya megfelelő biztonsági 
berendezésekkel felszerelt épületben végzi, a cso-
magolás és tárolás idejére pedig 24 órás őrség ga-
rantálja a biztonságot. A tételeket leplombált cso-
magterű gépjárművekkel szállítják a körzetköz-
ponti jegyzőkhöz, az iskolákba csak a vizsganap 
reggelén kerülnek. A biztonsági tasakokat - ame-
lyekben a tételek lesznek - , csak fél órával a vizsga-
kezdés előtt bonthatják föl a tanárok egy három ta-
gú tantestületi bizottság előtt, ami mindezt jegyző-

könyvezi. Dokumentálják a nyomtatási folyamato-
kat, sőt még a selejteket is. A tételcsomag felbontá-
sáig annak tartalma szolgálati titkot képez, amely-
nek idő előtti kibontása, továbbítása, terjesztése 
legalább egyéves szabadságvesztéssel járó bűncse-
lekmény. 

Pálfalvi Zsolt, az OKÉV Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóságának vezetője elmondta: Csongrád me-
gyében 5487 tanuló tesz érettségi vizsgát idén má-
jusban, 1391-en emelt szinten maturálnak. Szege-
den 3333 diákot várnak az érettségire, 921 -en leg-
alább egy tárgyból emelt szintű érettségit tesznek. 
A korábban végzettek közül a régióban összesen 
825 az érettségizők száma, kilencven százalékuk 
emelt szinten maturál. Idén az emelt szintű érett-

ségik közül a legnépszerűbbnek a biológia és a ma-
gyar nyelv és irodalom bizonyult regionális szin-
ten: ezekből a tantárgyakból egyenként több mint 
nyolcszáz vizsga lesz a Dél-Alföldön. 

Kardos János, a polgármesteri hivatal oktatási 
irodájának vezetője elmondta: a tételeket már csü-
törtökön megkapták, és felhasználásukig a jogsza-
bályban előírt módon tárolják. Mennyiségük miatt 
a tételcsomagok nem férnek el egy páncélszekrény-
ben, így kamerával és ráccsal megerősített külön 
helyiségben őrzik, és biztonsági őr vigyáz rájuk. 

A vizsgák megszervezése és lebonyolítása orszá-
gosan összesen mintegy két és fél milliárd forintba 
kerül. 

T. R. 

A tévés és a gyermekházi jubileumot mesemondó fesztivállal köszöntik Szegeden 

Kíváncsi királykisasszony és mások 

A szentesi Hajdú Alexandra produkcióján a zsűri is jól szórakozott Fotó: Frank Yvette 

Megkezdődött a mesemondó 
fesztivál, melyre több mint száz 
kisgyermek nevezett be. A teg-
napi válogatón természetesen a 
szülők voltak a legizgatottab-
bak, pedig a tét a versenyzők 
számára nagy: a legjobbak a te-
levízióban is elmondhatják ked-
venc történetüket. 

Izgatott gyerekek és még izga-
tottabb szülők gyülekeztek teg-
nap délután a Százszorszép 
Gyermekházban Megkezdő-
dött ugyanis a szegedi televízió-
zás 20, illetve a gyermekház 50 
éves jubileuma alkalmából 
szervezett mesemondó feszti-
vál, melyre több mint 120 óvo-
dás, valamint alsó és felső tago-
zatos diák nevezett be. Az elő-
válogatót több teremben egy 
időben tartották, de még így is 
akadt, aki csak kora este került 
a zsűri elé. 

Az előtérben ünneplőbe, de 
legalábbis csinos ruhába öltözte-

tett kicsik rohangáltak, látható-
an nem érezték át annyira a ver-
seny izgalmát, mint a szüleik. Az 
alig négyéves Böszörményi Tün-
de le is feküdt egy székre, még a 
kezében lévő Micimaekós kifestő 
sem tudta lekötni. - Azt hiszem, 
hazaviszem aludni egy kicsit 
- mosolygott az édesanyja, 
Andrea, aki a helyszínen tudta 
meg, hogy csak órák múlva ke-
rülnek sorra. A legfiatalabb je-
lenlévőt a városi televízió mun-
katársaival együtt szerettük vol-
na szóra bírni, ám Tünde tünte-
tőleg néma maradt. - Pedig tudja 
a mesét - kezdett aggódni az 
édesanya, aki csak remélhette, 
hogy a színpadon majd előbújik 
a kislányból a szereplési vágy. 

A többi gyerek viszont készsé-
gesen nyilatkozott. - így legalább 
biztosan benne leszel a tévében -
viccelődött a fiával az egyik 
anyuka. A sok ünneplős gyerek 
közül a legcsinosabbnak Fejős 
Mátét találtuk. A negyedikes kis-

fiú öltönyben érkezett a váloga-
tóra. - Kicsit izgulok - mondta a 
szegvári Forray Máté Altalános 
Iskola diákja, aki egy Mátyás ki-
rály történettel készült. - Inkább 
a humoros meséket szeretem. 
Ilyeneket néha még most is a ke-
zembe veszek. 

Közben a termekben egymás 
után álltak a zsűri elé a gyerekek, 
többségük állatmesékkel. Volt, 
aki szoknyáját húzogatva, szinte 
bemagolt leckeként darálta el 
meséjét, de szép számmal akad-
tak igazi tehetségek is. Például a 
szentesi Hajdú Alexandra, aki a 
Kíváncsi királykisasszony című 
történettel egész hallgatóságát 
elvarázsolta. A cserfes, szőke kis-
lány profiként játszott a szere-
pekkel, produkcióján még a zsűri 
is nagyon jól szórakozott. 

- Mindig beleélem magam, kü-
lönben nem tudnám elmesélni -
magyarázta már a produkció 
után a tízéves kislány, aki egy 
hétvégén tanulta meg az ötolda-

las történetet. - Pedig vannak 
benne nehéz szavak, mint példá-
ul: fáradhatatlan. Alig tudom ki-
mondani - nevetett, majd ro-
hant, hogy elmesélje barátnői-
nek élményeit. 

TÍMÁR KRISZTA 

TEVEBEN A LEGJOBBAK 
A tegnapi előválogató után minden 
Korcsoportból öt versenyzőt vá-
laszt ki a zsűri. Figyelembe veszik, 
mennyire illik a gyerekek szemé-
lyiségéhez az elmondott történet, 
tudja-e a szöveget, szépen be-
szél-e, és tartja-e közönségével a 
szemkontaktust. A legjobbak a te-
levízióban is elmondhatják majd 
meséjüket. Produkcióikat május 
elejétől, hétköznapokon 19 éra 25 
perctől sugározza a vtv. A ver-
senyzőkre bárki szavazhat, egy 
szakmai zsűri is értékeli éket, és 
hirdetnek majd egy abszolút győz-
test is. Az értékes díjakat gyer-
meknapon adják át. 

Felolvasóest, heavató-színházi előadások, lódziak vendégjátéka az évadvég kínálatában 

Balkánember és a Hamupipőke 
Összesen negyvennégy előadást tartanak 
májusban és június elején a szegedi teátrum 
három játszóhelyén. A nagyszínházban a 
szezon végén indul a felújítás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

H. Barta Lajos Balkánember című drámáját 
adják elő május 2-án, kedden eSte 8 órakor az 
SZTE aulájában a színház és az egyetem fel-
olvasószínházi sorozatában. A produkció 
narrátora és rendezője Galkó Bence, a sze-
replők: Székhelyi főzsef, Rácz Tibor, Bokor 
Noémi, Fekete Gizi és Sinka Károly. Jövő 
kedden és szerdán a Szentivánéji álom rend-
hagyó bcavatósztnházi előadására várja a kö-
zépiskolásokat a Szegedi Kortárs Balett. 

Ugyancsak beavatószínházi produkció a má-
jus 11 -étől a kisszínházban látható Hamupi-
pőke. A Rossini-darab keresztmetszetét To-
ronyköy Attila rendezi, akinek meggyőződé-
se, hogy a fiatalok számára „emészthető" for-
mában kell színre vinni és vonzóvá tenni az 
operákat. A Hamupipőkében Szerekován Já-
nos. Bátki Fazekas Zoltán, Cseh Antal, Rácz 
Rita és Simon Krisztina mellett Andrejcsik 
István énekel, aki Alidoro szerepében az elő-
adás narrátora is egyben. Május 17-én az ön-
kormányzattal együttműködve árvízi gála-
estre várják a nagyszínházba a védekezésben 
dolgozókat. 

Az ifjúság betegségei című Ferdinánd 
Bruckner-drámával vendégszerepel május 
29-én és 30-án a kisszínházban a lódzi Teatr 

Nowy társulata, viszonozva a szegediek len-
gyelországi vendégjátékát. Június 3-án Pan-
non freskó című produkcióját játssza a Ma-
gyar Állami Népi Együttes a nagyszínházban. 
Székhelyi József reményei szerint a látványos 
táncvízióval fellépő együttes a jövőben is lát-
ható lesz a szegedi színházban. A színigazga-
tó tegnapi sajtótájékoztatóján azt is elmond-
ta: az évad végén kezdődik a nagyszínház fel-
újítása. A rekonstrukció óta eltelt húsz évben 
lestrapálódott színpadi deszkázatot és gépé-
szetet kicserélik, illetve megjavítják, új füg-
gönyt is kap a színház, festenek és a kárpito-
kat is frissítik. A munkálatokat augusztus 
20-ára be kell fejezniük, mert akkor kezdőd-
nek a következő évad első bemutatójának 
próbái. 

Simándy-énekverseny 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tiidományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kara és 
Szeged város önkormányzata ötödik alkalommal rendezi meg 
ezen a hét végén az Országos Simándy József-énekverseny döntő-
jét. A zeneművészeti kar Fricsay hangversenytermében tegnap 
délután az alap- és középfokú oktatásban részt vevők versenyével 
kezdődött a nyilvános viadal, ma délelőtt 10 órától a főiskolai, 
délután 3 órától az egyetemi hallgatók mérik össze tudásukat, te-
hetségüket. A verseny rangját növeli, hogy a neves művészekből 
álló szakmai zsűri elnöki tisztét a világhírű opera-énekesnő, Mar-
ton Éva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető 
professzora tölti be. A zsűri tiszteletbeli elnöke Simándy József 
özvegye, Jutka asszony. A döntő nyilvános eredményhirdetését 
vasárnap 10 órától tart ják a Fricsay Teremben, amit a díjnyertesek 
gálahangversenye követ. 

A vásárhelyi Bethlen tanárának sikeres pályázata 

Térképre vitte 
a tételeket 
Térképeken szemlé l t e t t e a 
tö r téne lem éret tségi tétele-
ket, t ema t iká t dolgozott ki 
hozzá juk , s ezzel egy pályáza-
ton országos második helyet 
ért el S imonné Bereczki Sára, 
a vásárhelyi Bethlen Gábor 
Református G i m n á z i u m ma-
gyar - tö r téne lem szakos ta-
nára . 

Második helyezést ért el Si-
monné Bereczki Sára, a vásár-
helyi Bethlen Gábor Reformá-
tus Gimnázium magyar-törté-
nelem szakos tanára a Cartog-
raphia Rt. és a Lázár Diák Tér-
képészeti Alapítvány Az atlasz-
és a térképkultúra helyzete és 
jelentősége a középiskolákban 
a kétszintű érettségi bevezeté-
sével című pályázatán. A 75 
ezer forint értékű díjjal az isko-
lának három olyan térképet 
nyert, amely még hiányzott a 
Bethlen gazdag és értékes gyűj-
teményéből. 

- Inspiráló volt számomra a 
pályázat témája - mondta la-
punknak Simonné Bereczki Sá-
ra - , s már készen voltak a 
szemléltető feladataim is, hi-
szen ezeket a tanítás során már 
eredménnyel használtam. Nem 
találtam fel semmi újat, csak 
összegeztem a tizennyolc esz-
tendei tanítás során felgyülem-
lett tapasztalataimat, támasz-
kodva a gimnázium gazdag 

könyvtárának, s térképgyűjte-
ményének anyagára. 

Hozzátette, különös viszony-
ban áll a térképekkel, hiszen 
nagyszüleitől is azt kapott aján-
dékba egykor, majd olyan tanárai 
voltak, s példaként a gimnázium 
legendás alakját, Rosztóczy Er-
nőt említette, akik megszerettet-
ték vele a térképeket. 

A tanárnő munkája a bíráló-
bizottság értékelése szerint 
koncepciózus, színvonalas, 
korszerű pedagógiai elvekre 
épülő, ugyan a kétszintű érett-
ségihez készült, de messze túl-
muta t azon. Rávilágít a közép-
iskolába kerülő diákok ala-
csony térképkultúrájára, gyen-
ge térképolvasási ismereteire. 
Ennek ellensúlyozására az 
érettségire való felkészüléshez 
a középiskolai történelmi at-
laszra támaszkodó, összefo-
gott, átgondolt, a társadalmi, 
gazdasági, kulturális folyama-
tokat lefedő tematikát dolgo-
zott ki. 

- Nem csinál tam egyebet, 
min t hogy feldolgoztam azo-
kat az iskolai okta tásban hiva-
talosan forgalomban lévő tér-
képeket és atlaszokat, amelyek 
már bevihetők az érettségire. 
Azaz kidolgoztam a térképek-
hez tartozó érettségi tételeket 
- összegezte Simonné Bereczki 
Sára. 

KOROM ANDRÁS 

Simonné Bereczki Sára tanárnő és egyik diákja a nyercménytérké-
pekkef Fotó: Tésik Attila 


