
2014. november 14. XVII. évfolyam 44. szám

A  m A kó i  ö n ko r m á n y z At  i n f o r m ác i ó s  h e t i l A p j A

Makó város hírei

MAKÓI HÍREK

mint az ismeretes, a régi bérlő bér-
leti szerződése november 1-jén 
lejárt. A helyi rendelet alapján a 

testület ezt a szerződést öt évvel meghosz-
szabbíthatta volna, ha 60 havi részletben 
vagy egyösszegben előre rendezi a helyiség 
egy éves bérleti díját, azaz 1,2 millió forin-
tot. A volt bérlő korábban összesen közel 
11,5 millió forint kintlévőséget halmozott 
fel az általa bérelt 826 négyzetméteres 
helyiség közüzemi díjaiból. erre két alka-
lommal kötött a bérlő és az önkormányzat 
részletfizetési megállapodást – hiszen kö-
zös célunk volt, hogy az étterem a makóiak 
és vendégeink megelégedésére működjön. 
A kintlévőségről a vagyongazdálkodási 

iroda rendszeresen egyenlegközléssel tájé-
koztatta a bérlőket.

áprilisban több mint 9 millió forint 
kintlévőség rendezéséről állapodott meg 
500 ezer forintos havi törlesztőrészlettel a 
város a bérlővel, ezt júliusban újabb meg-
állapodás, immár 100 ezer forintos havi 
törlesztőrészlettel követte. A volt bérlő 
csak részben tett eleget a részletfizetési 
megállapodásban foglaltaknak – ez a hely-
zet, azaz a kintlévőség újabb növekedése 
oda vezetett, hogy adóssága egy összegben 
való megfizetése vált esedékessé szeptem-
berben – erről írásos értesítést is kapott.

A város polgármestere, farkas Éva er-
zsébet a választások után személyesen 

egyeztetett a kialakult helyzetről a bér-
lővel – hiszen továbbra is abban voltunk 
érdekeltek, hogy az adósság rendezése 
mellett a főtéri étterem nyitva tartson. A 
volt bérlő sem a tárgyaláson elhangzottak 
írásos emlékeztetőjét, sem a korábbi fize-
tési felszólításokat nem vette át a postán. 
Az üzletet a bérleti szerződés lejártakor, 
november 3-án leltárral minden további 
nélkül visszaadta az önkormányzatnak.

mindezek után az önkormányzat kény-
telen a felhalmozott adósságot peres úton 
behajtani a volt bérlőtől. emellett a kép-
viselő-testület a helyi rendeletnek megfe-
lelően pályázatot ír ki a korona földszinti 
helyiségeinek hasznosítására. még egyez-
tetés alatt áll, hogy hogyan valósíthatóak 
meg a korona Éttermet érintő novemberi 
és decemberi programok. 

Bízunk abban, hogy a kiváló helyen lévő 
üzlethelyiség felkelti a vendéglátással fog-
lalkozó, elsősorban helyi cégek érdeklődé-
sét, és nem sokáig marad kihasználatlanul 
a gyönyörű műemléki épület a város szí-
vében.

hol jelentsem a makói közvilágítás hibáját?
Makón a meghibásodott közvilágítási lámpatesteket a SISTRADE Kft. javítja. A közvilágítási hibát elsősorban az erre létrehozott 
weboldalon lehet bejelenteni. Ennek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

 Amennyiben nincs lehetősége az internet alapú hibabejelentőt használni, a cég kéri, szíveskedjenek pontos utcanévvel és lehető-
ség szerint házszámmal megjelölni a hiba helyét. A weboldalon túli elérhetőségek: emailben: polar@polar-studio.hu vagy telefonon: 
06-76-480-370

miért ürült ki a korona étterem?
A Korona Étterem volt bérlőjével az önkormányzat mindvégig a megegyezésre, az üzlet 
további működtetésére, ezzel egyidejűleg pedig a felhalmozódott kintlévőség rendezésére 
törekedett. Sajnálatos, de elsősorban nem a város hibája, hogy ez a történet végül az 
étterem időleges bezárásával, és a kintlévőség bírósági úton történő behajtásával kell, 
hogy záruljon – mondta el november 6-i sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor, Makó város 
alpolgármestere.

Az Alföldvíz zrt. közleménye szerint a fagy kiengedésekor el-
folyt vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható 
vízmérőt a jogszabályok szerint a felhasználónak kell megfizet-
nie, hiszen a vízmérőakna a felhasználó kezelésében van. A cég 
néhány jó tanácssal segít, hogy ezt a helyzetet elkerüljük.

nagyon fontos, hogy a vízmérő akna tetejét fedje be fóliával, 
hogy ne fújhasson be a szél a réseken keresztül az aknába. ez-
után borítsa be a vízmérőaknát valamilyen hőszigetelésre al-
kalmas anyaggal (pl.: hungarocell, nikecell, polifom, nádpalló). 

A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, 
ahol a vizet nem használják rendszeresen. Abban az esetben, 
ha a vízmérő talajvízzel érintett aknában, vagy fagyveszélyes 
helyiségben van, magát a mérőt és a szabadon lévő csöveket is 
ajánlatos hőszigetelő anyaggal körbetekerni úgy, hogy a vízmérő 
számlapja szabadon maradjon.

ha az ingatlan udvarán kifolyó van, annak víztelenítő föld-
alatti csapját az első fagy bekövetkezése előtt el kell zárni. A 
földalatti csap rendes elzárását ellenőrizhetjük a vízmérőn is.

Védekezzünk a fagy ellen: szükséges óvintézkedések
A hideg idő, majd a tél beálltával menetrendszerűen érkező probléma a vízmérők, a vízvezetékek szétfagyása. A tartós hideg komoly 
károkat okozhat az aknákban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben. Ezek a tavasszal jelentkező rendkívül bosszantó, fölösleges 
többletterhek egyszerű, gondos felkészüléssel elkerülhetőek. 



2014. november 14.MAKÓI HÍREK

Makó város hírei
2

Előző lapszámunk cikkénEk folytatása

Az egészség a legfontosabb

A makói ember számára is az egészség jelenti a biztonság 
alapját. Ezért olyan várost akarunk, ahol a legmagasabb szín-
vonalú egészségügyi ellátást és méltó körülményeket kapnak 
az itt élők.

folytatjuk és folyamatosan bővítjük a megelőzési prog-•	
ramokat. Az egészséges makóért programot a kórházzal 
együttműködve kiterjesztjük, hogy minden makóihoz 
eljusson.
ifjú orvosaink megtartásához kedvezményes lakásokat •	
és lakhatást biztosítunk, illetve ösztöndíjjal egészítjük ki 
bérüket.
kezdeményezni fogjuk, hogy minden közintézményben •	
és orvosi rendelőben életmentő pontok, újraélesztő ké-
szülékek kerüljenek elhelyezésre.
A jövőben minden városi rendelőt felújítunk. ezekkel a •	
modern egészségközpontokkal a makóiak a lehető leg-
jobb orvosi ellátásban részesülhetnek. Az elkövetkező 
öt évben 250 millió forintot áldozunk az egészségügyi 
centrumokra. modernizációs programot hajtunk végre, 
eszközök beszerzését fogjuk támogatni.
Az önkormányzati szociális szférában dolgozó munka-•	
társaknál folyamatos, kiszámítható bérnövekedést fo-
gunk garantálni. 2017-re 10 ezer forintos emelést hajtunk 
végre.
Akadálymentesítést hajtunk végre a város több pontján •	
és intézményeiben. 

Makovecz programot indítunk

Makó neve egybeforrt a világhírű építőművész nevével, 
Makovecz Imrével. Sok tett és sok energia kellett ahhoz, hogy 
ez az érték létrejöjjön. Ezt az örökséget kötelességünk ápolni. 
A fürdő fenntartási költsége mégis nagy terhet ró egész Makó-
ra, ezért kezdeményezzük a magyar kormánynál, hogy az éves 
140 millió forintos önkormányzati hozzájárulást az állam 10 
évre vállalja át tőlünk.

elindítjuk a makovecz programot.•	
támogatjuk a makovecz Uszoda megépítését.•	
megépítjük a makovecz könyvtárat. A makovecz prog-•	
ram segítségével világhírűvé tehetjük városunkat. ennek 
lehetőségét gyorsan meg fogjuk teremteni.
makó gyógyturisztikai lehetőségeinek növelése érde-•	
kében a fürdő szolgáltatásainak bővítésére helyezzük a 
hangsúlyt, azaz gyógyászati és pihenő elemekkel bővít-
jük a fürdőt.

Makó 2014 – városi rezsicsökkentés

Olyan önkormányzatot kívánunk városunkban, amely a 
makóiaknak adni tud és támogatni képes a polgárait, olyan 
önkormányzatot szeretnénk, amely a makóiak igényeiből in-
dul ki és biztosítja a feltételeket a polgárok mindennapi bol-
dogulásához. Ennek érdekében már ősztől többlépcsős városi 
rezsicsökkentésbe kezdünk.

A logisztikai és értékteremtő beruházásokat akár 50%-os •	
adókedvezménnyel is támogatjuk.
A makói kistermelőknek többé nem kell fizetniük hely-•	
pénzt a piacon.
A gazdák által fizetett mezőőri járulékot 50%-kal csök-•	
kentjük.
A városi tulajdonban lévő sportlétesítményeket makó •	
kártyával 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A makói sportegyesületek ingyen vehetik igénybe a vá-•	
rosi sportcsarnokot.
Az idősek a makó kártya használatával ingyenesen láto-•	
gathatják a kulturális intézményeket.
70 éves kor felett mindenki, illetve a 65 év feletti egyedül-•	
álló idősek számára ingyenes lesz a szemétszállítás.
A 14 év alattiak 50%-os kedvezményt kapnak a mozijegy •	
árából.
Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díját •	
csökkentjük.

VégE

makó Város önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019
Farkas Éva Erzsébet polgármester az alakuló ülésen osztotta ki képviselőtársainak az itt olvasható dokumentumot, mely a polgár-
mesteri programot tartalmazza némiképpen kibővített formában és előzménye a következő testületi üléseink egyikén tárgyalandó  
Gazdasági Programnak, melyet az alakuló ülést követő 6 hónapon belől kell a képviselő-testületnek megalkotnia.

megújul a skanzen
Forgó Géza, a makói József Attila Múzeum és Városi Könyvtár 
vezetője arról tájékoztatta a helyieket, hogy ötmillió forintos mi-
nisztériumi támogatásból megújul a makói József Attila Múze-
um udvarán található skanzen.

Az épületet már rendbe hozták, kifestették, a tető cserepeit 
kicserélték, hamarosan eredeti apátfalvi paraszti szobával is 
bővítik a skanzent – tudatta forgó Géza intézményvezető. A 
skanzen egyébként a múzeum egyik legnépszerűbb, a régi ko-
rok mindennapi életét emberközeli módon felelevenítő része.

időszakos vízhiány
Makón lövedékes hálózattisztítási munkák miatt időszakos nyo-
máscsökkenés és vízhiány várható november 17–21-én 8–16 óra 
között az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint.

Az érintett terület: kossuth u., csanád vezér tér, Dobó u., Ba-
ross u., síp u., eötvös u., Deák f. u. Bolygó u., sírkert u., Vásárhe-
lyi u., liliom u., jázmin u., orgona u., ibolya u., szép u., pipacs u., 
hóvirág u., rigó u., sas u., nyúl u., róka u., fülemüle u., Ardics 
u., józsef A. u., petőfi park, teleki l. u., páva u., szegedi u., mikes 
kelemen u., révai u., Gilicze u., fűrész u. és állomás tér.
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hosszított ügyfélszolgálat  
a makói Városházán
Minden nap – a hivatal rendes működési idején túl – egészen 
este 7 óráig nyitva tartó ügyfélszolgálat érhető el novembertől 
a Polgármesteri Hivatal Úri utcai bejáratánál található portán. 
Az ügyfélfogadás rendje nem változott, az ügyintézőket hétfőn és 
pénteken 7:30–12 óráig, szerdán 7:30-17:30 óráig érhetik el.

polgármesteri fogadóóra
Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsébet november 30-ig – 
mindig az adott körzet képviselőjével együtt – sorra felkeresi 
a makói választókerületeket. Legközelebb a következő hely-
színen és időpontban várja a makóiakat polgármesteri foga-
dóórája keretében:

2014. •	 november 18-án, kedden 16–18 óra között  
marosvári Attila képviselővel a KLIK Pulitzer Kollégi-
um ebédlőjében.
2014. •	 november 24-én, hétfőn 16–18 óra között toldi 
jános képviselővel a  KLIK Pulitzer Kollégium ebéd-
lőjében.

tájékoztató az elektronikai  
hulladék és a gumiabroncsok  
makói akciós begyűjtéséről
Makó Város Önkormányzatának kezdeményezésére a vaskúti 
FBH-NP Nonprofit KFT átfogó szelektív hulladékgyűjtési akciót 
szervez Makó város belterületén elektromos és elektronikai hul-
ladék és gumiabroncs begyűjtésére.  

A szervezett szelektív gyűjtés időpontja: november 15. szom-
bat 7:00–15:00. elektromos és elektronikai hulladék és gumiab-
roncs gyűjtése gyűjtőpontokon történik. A gyűjtőpontok hely-
színe:

Gerizdes városrész (kelemen l. u. – harmat u. sarok 1. 
ABc) 
állomás tér 2. 
honvéd városrész (Vásártér)3. 
hollósy kornélia u.  4. 
Vásárhelyi u. – síp u. sarok 5. 
Váradi u. – Vásárhelyi u. sarok 6. 

A gyűjtőpontokon a lakosság és intézmények leadhatják a 
háztartásában összegyűlt háztartási nagygépeket, kisgépeket, 
informatikai és távközlési berendezéseket, szórakoztató elektro-
nikát, elektromos és elektronikus barkácsgépeket, szerszámokat, 
gumiabroncsokat. egy gyűjtőponton 2 darab konténer kerül 
kihelyezésre, az egyikbe az elektronikai hulladékot, másikba a 
gumiabroncsot fogjuk gyűjteni.

A hulladékgyűjtési akcióban várjuk a lakosság és az intézmé-
nyek megjelenését. intézmények esetén selejtezési listát is szíves-
kedjenek mellékelni a leadandó berendezésekről, amennyiben 
a későbbiekben erről jelentést kell készíteniük. Az elektronikai 
hulladékot a felső-Bácskai hulladékgazdálkodási kft. bontó 
üzemébe szállítjuk el, ahol a hulladékot szakszerűen előkezeljük. 
A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél nagyobb mértékben 
hasznosuljanak, illetve a környezetre, emberre veszélyt jelentő 
anyagokat ellenőrzött körülmények között kezeljük. tegyünk 
együtt környezetünk tisztaságáért!

feldolgozócsarnokot avattak 
a makói zöldségcentrumban
A cég a 900 négyzetméteres, 210 millióba kerülő csarnok árának 
felét pályázati támogatásként kapta. Az ünnepségen november 
7-én részt vett Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere is.

A zöldségcentrum több száz őstermelőnek és családi gazda-
ságnak biztosít jövedelmet terményeik felvásárlásával, emellett 
50 dolgozónak ad kenyeret. A cég telephelyén november 7-én 
adták át az új feldolgozócsarnokot. ezt krizsán tiborról, a köz-
elmúltban elhunyt kollégájukról neveztek el. A Bodrogi Bau 
kft. által épített csarnokot Basa zoltán a cég egyik tulajdonosa, 
czirbus Gábor alpolgármester és a kivitelező vállalkozás tulaj-
donosa, Bodrogi ferenc avatták fel. Az új csarnokba, mely mel-
lett szilárd burkolatú út is készült, kerül majd át heteken belül a 
zöldségfélék tisztítása, válogatása, csomagolása. A régit raktár-
ként használják majd tovább. A valamivel több mint 1,1 milliárd 
forint árbevételű makói cég elsősorban hagymát csomagol és 
szállít nagyáruházaknak, részben az osztrák és a német piacra.

A szennyvízcsatornázási  
társulás közleménye
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás a törvényi 
előírásoknak megfelelően minden esetben határidőre és mara-
déktalanul kifizette a kivitelezéshez kapcsolódó számlákat. Az 
alvállalkozók, illetve a beszállítók igényeinek kielégítése útjában 
pénzügyi okok nem állhatnak.

A záró szakaszába lépett szennyvízberuházás utolsó fázisaként 
befejeződött a próbaüzem és az eddigi tapasztalatok alapján a 
kiépített műszaki berendezések megfelelően üzemelnek. A beru-
házás finanszírozása, a támogatások lehívása a törvényi előírások 
szerint valósult meg, csakúgy, mint a kivitelezői számlák kifizeté-
se. A társulás minden esetben – amennyiben a műszaki feltételek 
maradéktalanul teljesültek – a jogszabályoknak megfelelően, ha-
táridőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek mind a kivitelezés-
ért felelős makó oek konzorcium, mind pedig az alvállalkozók 

tekintetében. ebből fakadóan elszámolási késedelem, forráshiány 
nem állhat vállalkozói számla kifizetése hátterében. 

A társulás elvárja, hogy a kivitelezői oldal is olyan fegyelme-
zettséggel és alapossággal teljesítse fizetési kötelezettségeit, mint 
ahogyan azt a társulás tette a számlák kifizetésekor. Az érintett 
lakosság alapvető érdeke, hogy a beruházás kifogástalan műsza-
ki minőségben valósuljon meg, hosszú távon szolgálva az itt élők 
életminőségét, valamint a helyi gazdasági élet szereplőit egyaránt. 

A társulás örömmel értesült arról, hogy a kivitelezésért felelős 
konzorcium maradéktalanul helyt kíván állni a valós teljesítmé-
nyen alapuló jogos követelésekért.
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GyóGyszertári üGyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: november 16-ig medicina 
Gyógyszertár (kálvin u. 24.), november 17–23. 
között pingvin patika (Deák f. utca 4.). Az ügye-
leti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra között, 
ünnepnapon 9-től 20 óráig tart. szombaton 13–
20, vasárnap 9–19 óra között van ügyelet. szom-
baton és vasárnap az úgynevezett készenlét ideje 
alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt esetben a 
+36-30-276-0085-ös számon lehet gyógyszert 
kérni szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
kereszt, kígyó és pingvin (utóbbi 13 óráig). Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat célsze-
rű és ajánlott felkeresni.

foGászAti üGyelet
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben no-
vember 15–16-án, azaz a szombaton és vasárnap 
a kórház-rendelőintézet fogorvosi rendelőjében 
délelőtt 8–11 óra között.

orVosi üGyelet

felnőtt: hétköznap 16–8 óráig; szombat, va-
sár- és ünnepnap: 8–8 óráig a Vorhand rabbi tér 
3. szám alatt (tel: 433-104). Gyermek: hétköz-
nap 14–16 óráig a rendelőintézet rendelőjében 
16–8 óráig a gyerekosztályon, szombat, vasár- és 
ünnepnap 8–16 óráig a kórház u. 2. szám alatti 
gyermekorvosi rendelőben, 16–8 óráig a kórház 
gyermekosztályán (tel: 511-151). 

cÉGinformációk

A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 8–12, csütörtökön 
14–18 óra között tart cégképviseletet a Démász liget utcai 
telephelyén. EDF Démász ZRt. szerdán 8–12, csütörtökön 
14–18 óra között ügyfelez a liget utcai telephelyén. Invitel 
ZRt. minden hónap második péntekjén tart cégképvi-
seleti alkalmat a makói esc számítástechnika kft.-nél 
(makó, csanád vezér tér 4.). T-Home minden munkanap 
és szombaton nyitvatartási időben fogad a szegedi u. 8/c 
szám alatt (tel: 213-055). Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
ügyfélfogadása: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óráig 
a tinódi u. 8/a. szám alatt. ALFÖLDVÍZ Regionális Vízi-
közmű-szolgáltató Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 1230–15, 
csütörtökön 7–19 óra között fogad ügyfeleket a lonovics 
sugárút 24. alatt. Makói Kommunális Nonprofit Kft.  
makó, návay lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: hétfő – 
kedd: 8 – 16, szerda: 7 – 19, csütörtök: 8 – 16, péntek: 8 
– 12 óra. ebédidő: 12–13-ig. (tel.: 62/212-837) ügyelet: 
06-30/403-6267. Gyepmester hétköznap 7–15 óra között: 
06-20-552-9577. Kéményseprési és Távhő Iroda: makó, 
návay lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7-19 óráig 
(tel: 62/212-837). DIGI TV (megrendeléssel, üzemelte-
téssel kapcsolatos kérdések, kérések): makó, kossuth utca 
62/a szám. ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütör-
tök: 8–16:30, péntek: 8–14 óra. telefon: 06-70-312-7739.

aktuális moziműsor:  
WWW.makoimozi.Hu  

a műsorVáltoztatás jogát a makói 
mozi és a filmforgalmazók  

fEnntartják!

ingyenes lakossági  
hallásszűrő napok makón!

A hallásszűrés helyszíne: hartai-
halláscentrum, hunyadi u. 9. Időpontok: 
november 14., péntek 10–18 óra között, no-
vember 15., szombat 9-12 óra között. Beje-
lentkezés nem szükséges, a vizsgálatok érke-
zési sorrendben történnek!

szárazföldi gyógytornák 
a hagymatikumban

Tartásjavító- és lúdtalp torna gye-
rekeknek. A foglalkozások célja: já-
tékos gyakorlatokkal a láb izmainak 
megerősítése; egyensúlyfejlesztés; a 
lábboltozatok emelése; tartásjavítás, 
törzsizom megerősítése. A szolgálta-
tás hatása: boltozatok emelése, helyes 
testtartás elsajátítása. A torna idő-
pontja: péntek 17:30.

Asszony torna szerdánként 17 órá-
tól. Ajánlott 45 éves kor felett, főként 
az idősebb korosztály részére. A tor-
na áll: légző gyakorlatok, egész test 
átmozgatása, az ízületeket kímélve, 
keringésfokozás, erősítés, nyújtás, 
egyensúlyfejlesztés. hatása: jobb köz-
érzet, kevesebb mozgásszervi fájda-
lom, helyesebb testtartás, mobilisabb 
ízületek.

Intim torna szerdánként 18 órá-
tól. Akár már 15-16 éves kortól, felső 
korhatár nélkül. A foglalkozás célja: 
a medencefenék izomzatának a meg-
erősítése, a medence helyes beállítása, 
a törzsizmok erősítése, lazító gyakor-
latok. hatás: gátizmok megerősöd-
nek, záróizmok ereje nő, inkontinens 
panaszok csökkenek, aranyeres, szék-
rekedéses problémák mérséklődnek, 
menstruációs görcsök gyengülnek.

Tartásjavító torna péntekenként 
18.15-től elsősorban felnőtteknek 
főleg irodai munkát végzőknek: a 
helyes testtartás elsajátítása, gerinc-
kímélő életmód megtanulása, ge-
rincmobilizálás, törzsizmok erősítése, 
nyújtása, egész test átmozgatása (ízü-
leteket kímélve), egyensúlyfejlesztés. 
hatás: jobb tartás, kevesebb hát-és 
derékfájdalom. A tornák ára 500 ft/
alkalom – 10 alkalmas bérlet 5000 ft. 
A szolgáltatás fürdőbelépő megvásár-
lása nélkül is igénybe vehető!

nyílt napok a 
makói iskolákban
JAG Nyílt napok

A makói józsef Attila Gimnázium nyílt 
napot tart az általános iskola 8. osztályos ta-
nulóinak november 18-án 8 órától, majd az 
általános iskola negyedik osztályos tanulói-
nak november 29-én 9.30-tól. A nyílt napon 
az érdeklődők a bemutató órák keretében 
ízelítőt kaphatnak az iskolában folyó mun-
káról, majd tájékoztatást adunk az intéz-
ménybe való jelentkezés feltételeiről, vala-
mint az ingyenes felvételi előkészítő órákról.  
Várják a gimnázium iránt érdeklődő tanuló-
kat és szüleiket. A nyílt nappal kapcsolatos 
információk az iskola honlapján, a www.jag.
mako.hu oldalon megtalálhatók.

Nyílt nap a KERI-ben

Az iskola bemutatása mellett ismertetik a 
szakmákat is:

kereskedő•	
eladó•	
pénzügyi-számviteli ügyintéző•	
ügyviteli titkár•	
logisztikai ügyintéző•	
turisztikai szervező, értékesítő•	

Várják szeretettel az érdeklődőket a makói 
návay lajos szakképző iskola és kollégium-
ban november 12-én, szerdán 15 órakor. 
infó: keri.mako.hu; tel.: 62/510-917.

álláslehetőség
makó Város jegyzője állást hirdet álta-

lános referens (civil referens feladatkör,  
kulturális feladatok) munkakörbe. Bővebb 
információ: a www.mako.hu honlapon ol-
vasható.


