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KORKÉP
BORDÁNY. A LOGO - Mobil
országos roadshow ma
Bordányba érkezik. A szakmai
bemutató 14 órakor kezdődik a
faluház parkjában (rossz idő
eseten a faluház
színháztermében). Köszöntőt
mond Vajda Árpád, a Dél-alföldi
Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Iroda vezetője, majd előadások
következnek. 17 órakor
kezdődik a Homokháti Kistérség
ifjúságsegítőinek programindító
megbeszélése.
DESZK. Ma negyed nyolc és
negyed kilenc között
nagylaboratóriumi vizsgálat lesz
dr. Balla Beáta háziorvos
rendelőjében. Szemészeti
vizsgálatot tartanak 14-től 17
óráig az Idősek napközi
otthonában. Vizsgál: dr. Drexler
Donát. 10 és 15 óra között
kipróbálhatják a
termo-akupresszúrás
masszázságyat dr. Balla Beáta
rendelőjében. Óránként egy
jelentkezőt tudnak fogadni. Ne
feledjük nagyanyáink
bölcsességeit! címmel Tasnádi
Beáta mikrobiológus tart
előadást 17 órától a
polgármesteri hivatal
házasságkötő termében.
DOMASZÉK. A
képviselő-testület csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2007. évi
fordulójához. A hatályos helyi
rendelet és a pályázati kiírások a
polgármesteri hivatal és a
teleház hirdetőtábláján
olvashatók. A pályázati csomag
hozzáférhető a teleházban és a
www.domaszek.hu honlapon. A
pályázatok a Domaszéki
Téleházban november 2-áig
adhatók le.
FORRÁSKÚT. Tűzzománc
szakkör indul a művelődési
házban. Az ezzel kapcsolatos
megbeszélést csütörtökön 18
órától tartják a művelődési
házban. Minden érdeklődőt vár
Kovács Mónika, a szakkör
vezetője.
MÓRAHALOM. A horvátországi
Zaton város fúvószenekara és a
Mórahalmi Alapfokú Művészeti
Iskola fúvószenekara tartott
közös koncertet október 13-án
az Aranyszöm
Rendezvényházban. A
Dubrovnik melletti kisváros
zenekara most először lépett fel
Magyarországon, és a
mórahalmi együttes meghívását
egy zatoni koncertre való
felkéréssel viszonozták. A
horvátországi fúvósokat Dra
Laskaé, a mórahalmi együttest
pedig Vastag István vezényelte.
- Uniós támogatást nyert
energiahatékonysági tanulmány
elkészítésére az önkormányzat.
Az önkormányzat kezelésében
lévő közintézmények
energiafelhasználási struktúráját
ellenőrzik, és azt vizsgálják,
hogyan csökkenthető az
energiafelhasználás és az
energiaköltség.
ZSOMBÓ. Folytatódik az
egészséghét a településen. Ma
8 és 12 óra között
nőgyógyászati rákszűrést
végez dr. Sikovanyecz János a
gyermekorvosi rendelőben. 14
órakor kezdődik dr. Lóczi
Gerda gyakorlati bemutatója a
háztartási balesetek
ellátásáról. 15 és 17.30 között
csontritkulásszűrés
(osteoporosisl lesz a
művelődési házban. Urológiai
rákszűrést dr. Szalay István
végez a felnőttorvosi
rendelőben 15.30 és 18 óra
között. 17 órakor a véradókat
köszöntik a művelődési
házban. 18 órakor Etka jógát
tartanak a művelődési
házban.
- A Zsombói Esték sorozatban
Vigyázat, kezdő vagyok című
könyvét ajánlja az olvasóknak
Fejes Ernő ma 19 órától a
művelődési ház egyes klubjában.
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A Radnóti normál gimnáziumi osztályába több mint 18-szoros volt a túljelentkezés

A népszerű középiskolai képzések
Csongrád megyében több mint hatezer középiskolai férőhely várja
a nyolcadikosokat. Idén a szegedi Radnóti Miklós gimnázium
normál osztályába volt a legnagyobb a túljelentkezés. A gimnáziumok népszerűségétől néhány százalékkal maradnak el a
szakközépiskolák, a szakiskolák viszont kevésbé keresettek.
Az ötvennégy Csongrád megyei
középiskola közül a szegedi Radnóti Miklós gimnázium normál,
négy évfolyamos osztályába volt
a legnagyobb túljelentkezés. A tizenhét helyre 316-an jelentkeztek, ami több mint tizennyolcszoros túljelentkezést jelent. A
Deák gimnázium sem panaszkodhat, hiszen a hatvanhat helyre 709-en adták be felvételi lapjukat. A gimnáziumok legnépszerűbb osztálytípusainak ranglistáján az első négy helyen szegedi iskola áll, és csak a lista ötödik helyére kerülhetett be a szentesi Horváth Mihály Gimnázium. Egy kivétellel mindenhol a
normál osztályok a legnépszerűbbek. Egyedül csak a Tömörkény gimnázium angolosztálya
tudott ebbe az ötös fogatba bekerülni. Feltűnő lehet, hogy Szeged
egyik legmenőbb középiskolája
nincs a rangsorban. Ez annak
tudható be, hogy az egyetemi
gyakorló gimnáziumban normál
osztály nem indult az idén. Eb-

ben a középiskolában általában
4-6-szoros volt a különböző szakokon a túljelentkezés. Tehát a
Ságváriban sem panaszkodhatnak.
A középiskolák között minden
évben óriási a harc az általános
iskolát végzett tanulókért. Egyes
középfokú intézményeknek lét
kérdés, hogy legyen tanulójuk,
mások viszont nem győzik viszszautasítani a jelentkezőket.
A szakközépiskolák között
azok az intézmények a legnépszerűbbek, ahol informatikát - a
szegedi Vedres és Gábor Dénes vagy vendéglátó-ipari és idegenforgalmi ismereteket - szegedi
Krúdy - oktatnak. Annak, hogy a
szegedi Móra Ferenc Szakközépiskola vezeti ezt a listát, az az
oka, hogy indítanak egy olyan
osztályt is, ahol több szak tanulóit vonják össze. Ha összevetjük
a gimnáziumokat és a szakközépiskolákat, kiderül: a gimnáziumok a népszerűbbek. A gimnáziumokba erre a tanévre a diákok

A LEGNÉPSZERŰBB KÖZÉPISKOLÁS

KERETSZAMOK

OSZTÁLYOK, SZAKOK CSONGRÁD MEGYÉBEN

Gimnázium, osztálytipus, Szakközépiskola, szak,
túljelentkezés
túljelentkezés

Szakiskola,
szakcsoport,
túljelentkezés

1 Radnóti Miklós

I. Móra Ferenc

1. Krúdy Gyula

(Szeged), normál,
18,6-szoros

(Szeged), általános,
II,3-szoros

(Szeged), vendéglátóipari, 9,7-szeres

(Szeged), normál,
14,4-szeres

(Szeged), vendéglátó
ipari, 9,5-szeres

(Szeged) gépész,
6,6-szoros

3. Deák Ferenc

3. Vedres István

3. Csonka János

(Szeged), normál,
10,7-szeres

4. Tömörkény István

(Szeged), informatikus,
8,8-szoros

4. Gábor Dénes

(Szeged), közlekedési,
3,7-szeres

(Szeged), angol,
9,8-szoros

(Szeged), informatikus,
7,5-szeres

(Hmv.-hely), vendéglátó-ipari, 3,6-szoros

(Szentes), normál,
8,8-szoros

(Szeged), általános,
6,5-szeres

(Szeged), egészségügyi, 3,3-szoros

2. Széchenyi István

5. Horváth Mihály

2. Krúdy Gyula

5. Tápai Antal

Forrás: DM-gyöjtés
42 százaléka jelentkezett, míg
szakközépiskolába a tanulók 38
százaléka adta be jelentkezési
lapját.
Pálfalvi Zsolt, az OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
vezetője szerint ez nem meglepetés, hiszen a rendszerváltás óta a

A közútkezelő mindössze százezret tud költeni a nagykörútra

2. Móra Ferenc

4. Corvin Mátyás

S. Kossuth Zsuzsanna

DM-grafika
fent említett arány tapasztalható.
A '80-as évek végén a gimnáziumokba a tanulók 20-25 százaléka
jelentkezett, és nagyon sokan a
nyolc osztály elvégzése után már
szakmát tanultak. Jelenleg szakiskolába a tanulók mindössze 20
százaléka
jelentkezik.
Ennek

H$ A dél-alföldi régióban - Csongrád,
Bács-Kiskun és Békés megyében a középiskolákba összesen 28
ezer 60 tanulót tudnak felvenni. A
három megye közül Csongrád megyében a legkevesebb - 6491 - a
középiskolás hely. Békés megye
7147, mig Bács-Kiskun 14 ezer
422 tizennégy éves diákot tud fogadni.
egyik oka, hogy a szülők és a diákok nem akarnak tizennégy évesen szakmát választani, mert nem
tudják, hogy milyen szakmában
tudnak majd elhelyezkedni. Az
adatokból is látszik, hogy míg a
gimnáziumokba tízszeres és e feletti a túljelentkezés, addig a szakiskolákba átlagban háromszoros.
Természetesen vannak sztárszakmák: ilyen a vendéglátóipar és idegenforgalom. A szegedi Krúdy kétéves szakiskolájába ugyanolyan
sokan - több mint kilencszeres
volt a túljelentkezés - adták be felvételi igényüket, mint a négyéves
szakközépiskolai
képzésre.
Ugyanígy az átlagnál kétszer többen jelentkeztek a szegedi Móra
gépész szakmacsoportjába is.
CS. G. L.

A milliárdos Varga Gusztáv is részt vett az akcióban

Öt új aknafedőt tesztelnek Topmenedzserek

szedték a szemetet

Két céghez, a vízműhöz és a közútkezelőhöz
tartozik a rengeteg megsüllyedt csatornafedél
javítása a szegedi nagykörúton. Megkérdeztük,
melyikük, és miért cpp azt az ötöt javítja, ami
most végre elkészül.
- Nem dodzsem! Ne cikázzon! - rivallt rám az oktatóm tizenöt éve, mikor vezetni tanultam, és egyre rutinosabban félrerántottam a kormányt egy-egy
úthiba láttán. Igaz, nem volt a mi kisvárosunkban
a szegedihez fogható nagykörút. Mert ha ezt az én
oktatóm látta volna, szlalomozni tanított volna inkább. A minap a Kálvária sugárútról kanyarodtam
ki a Londoni körútra. Az aknatetők és az esővízrácsok mind annyira a kocsikerék nyomvonalán vannak, hogy egy merő zötyögés a külső sávban menni. Előttem termetes kamionok imbolyogtak, kerülgettek, életveszélyesen átcsapódva a belső sávba.
Mögöttem busz fékezett, mert kerülni nem mert,
de biztos, ami biztos, lassan kecmergett át a mélyedéseken. Mire a Szilién sugárútig értem, megszületett bennem az elhatározás: megszámolom az aknafedőket.
Nem hittem a szememnek; az aknafedelek, az
esővizet elvezető rácsok és a kicsi szögletes fémtetők versenyében 41 fémcsapdával a Londoni körút
belváros felöli oldala vezet. És nem is itt a legelképesztőbb a helyzet. A Mars térnél méretes aszfalthullámok sodorják el a figyelmetlen vezetőt, de mihelyst a Párizsi körút 40 akadályához ér, kezdi értékeim a maga mögött hagyott szakaszt. Itt a fedők és
tetők bemélyedtek, veszélyes gödröket képeztek a
burkolatban. Ehhez képest elhanyagolható a Brüszszeli körút 26 és a Római 10 csatornafedele.
Ezért volt hétfőn üdítő látvány a Brüsszeli körúti
sávlezárás. Nem fenyegeti többé veszély a lengéscsillapítót, a dísztárcsákat, végre javítanak - gondolhattuk. Az aknafedeleket felügyelő Szegedi Vízmű Zrt. szűkszavú válaszából csak az derült ki,
A l l A M I ES VÁROSI
A Közútkezelő adatai szerint idén a Szegeden átvezető
állami főutak karbantartására 25 millió forintot költhetnek. (Elsődleges feladatuk a települések közötti utak
kezelése, karbantartása.) A város önkormányzata - a
csatornázás utáni útépítéseken kívül - több mint 400
millió forintot költött az utcák javítására az idén.

Negyven zsák szemetet szedett össze Szegeden tegnap két óra
leforgása alatt egy lelkes társaság, köztük a Szilánk cégcsoport
vezetője, Varga Gusztáv, aki nemrégiben lapunkban a milliárdosok
listáján is szerepelt.

Ma elkészül az öt kiválasztott csatornafedő,
amelyet tesztelnek

Fotó: Segesvári Csaba

amit mi is láttunk: egyelőre öt fedlapot javítanak.
Új a technológia, még csak ezután tesztelik. A
nagykörutat kezelő Magyar Közút Kht. megyei
igazgatósága sem biztatott: Kárász fózsef osztályvezető elmondta, az öt csatornatetőt a vízmüvei közös közúti felmérés során a legrosszabbak közül választották ki. Övék az aszfaltmunka, ami közel
százezer forintba kerül. Idén hasonló helyreállításra nem költöttek, a vízmű saját forrásból javíttatta
az aknatetőket. Ha a javítás sikerül, folytatják máshol is.
DOMBAI TÜNDE

Kétszáz művész kétezer alkotása látható országszerte

A festészet napja Szegeden is
Országszerte Szent Lukács, a festők védőszentjének napján, azaz
ma tartják a magyar festészet
napját. A rendezvénysorozatot öt
évvel ezelőtt szervezte meg először az ezzel a céllal létrehozott
azonos nevű alapítvány azért,
hogy felhívják a figyelmet a vizuális kultúra fontosságára. A szervezők azt is szeretnék elérni,
hogy az alkotóművészek „szekértáborai" közeledjenek egy-

máshoz. Az egyhetessé bővült
rendezvényen országszerte kétszáz művész több mint kétezer
alkotása tekinthető meg.
A programok sorához csatlakozott Szeged is: ma délután 5 órakor Wehner Tibor Munkácsy-díjas művészettörténész nyitja meg
Nádas Alexandra grafikus-festőművész, Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész és Szabó
György szobrászművész közös

kiállítását. A tárlat november
12-éig tekinthető meg a tanárképző főiskola rajz tanszékének
Brüsszeli körúti Fischer Termében. A festészet napján is láthatók a szegedi Bartók Béla Művelődési Központban Szemán Béla
festményei, a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban pedig hétfőn
nyílt meg Ördög Zoltán festőművész kiállítása, amely október
25-éig látogatható.

Három tucat ember hajlongott
tegnap délután Szegeden, az árvízi emlékmű és a Novotel közötti partszakaszon, kezükben
fekete műanyagzsákkal. Szemetet gyűjtöttek, mert elegük lett
abból, hogy a Tisza-part belvárosi szakasza szemetes.
A kezdeményezés a Szilánk
cégcsoport kommunikációs vezetőjéé, Sipos Aurélé volt, aki
úgy gondolta, bárki rá tud szánni egy-két órát arra, hogy megszépüljön a Tisza-part. N e m
kellett messzire mennie, amikor partnert keresett, mert az
Oskolás Intézet Kit. már többször szervezett ilyen akciót,
igaz, diákokkal. Az az Oskolás
Intézet, amely kidolgozta a Tisza főutca című projektet, az
elkövetkező időszak nagy turistacsalogató látványosságát. Iskolákat pedig nem volt nehéz
találni a szemétszedéshez, de
most célzatosan több tanár
jött, mint a diák, úgy a Waldorfból, mint a MIOK-tól.
Schilsong János, az Oskolás Intézet vezetője azt mondta, meg
akarták mutatni, ha „valaki ezt

KET BABA
KÖZÖTT ELVÉSZ
A vízen és a parton az uszadék és a szemét eltávolítása
az Atikövizig dolga, míg a rakpartot a környezetgazdálkodási kht. takarítja. A kht. tegnap
teherautót küldött a zsákokért.

rendszeresen megtenné", nem
lenne szükség ilyen akciókra.

99 Ha „valaki ezt
rendszeresen
megtenné",
nem lenne
szükség ilyen
akciókra
Schilsong János
A csapat a Belvárosi híd lábánál
találkozott és rögtön ketté is vált.
A Novotel felé hajlongva közelítő,
kesztyűs, zsákot szorongató férfiak közül a leggyorsabban Varga
Gusztáv, a Szilánk cégvezetője
mozgott. Az a topmenedzser, aki
nemrégiben a milliárdos vagyonnal rendelkezők régiós listájára is
feliratkozott. Varga elmondta, városvédő magánemberként vett
részt az akcióban. A nyáron családjával, kollégáival többször lement a vízpartra, és szomorúan
konstatálta, hogy a Tisza-part
nem éppen a város dísze.
A Waldorf filozófiájának alapja,
hogy a gyerekeket a város- és környezetvédelemre tanítsa. Természetes volt, hogy a hívó szóra
azonnal jönnek - mondta Hevesi
Mihály igazgató. A felsőfokú szakképzéssel foglalkozó MIOK-tól a
tagiskola két vezetője, Kovács
Gergó Veronika igazgató és helyettese, Kendik Renáta úgy fogalmazott: ez egy életszerű helyzet, ezért
magukkal hozták a diákokat is.
F.K.
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ÉRTÉKSZÁLLÍTÓ
munkakörbe keres vagyonőri igazolvánnyal
és feddhetetlen előélettel rendelkező
munkatársakat budapesti munkahelyre,
alkalmazotti jogviszonyba,
kiemelt bérezéssel, szállással.
Érdeklődni: Oé (20) 474-0534

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő
munkatársat szakkereskedelemben
szerzett gyakorlattal
S Z E G E D I munkahelyre felveszünk.
Jelentkezés munkabérigény megjelölésével
az alábbi elérhelőségeken:
tax: 23-372-768.
e-mail: hodil@mégatherm.hu,
Megatherm KII..
2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 135.
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