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Tulajdonosváltás után fejlesztések a makói középiskolában 

Százmilliós beruházást 
tervez a Juhász Gyula 
Kívül-belül megújulhat az idén 
egyházi tulajdonba került ma-
kói Juhász Gyula szakközépis-
kola. Az új fenntartó szerve-
zésében a város legrosszabb ál-
lapotban lévő középfokú tan-
intézménye hamarosan új épü-
letszárnnyal és már idén egy 
teljesen megújult számítógépes 
kabinettel bővülhet. 

Már szeptember óta tervezi a 
makói Juhász Gyula Szakközép-
iskola és Gimnázium új tulajdo-
nosa és fenntartója, hogy felújít-
ja, sőt bővíti az intézményt. A re-
formátus egyház tulajdonába ke-
rült épületben működik egyéb-
ként a város legrosszabb műsza-
ki állapotban lévő középiskolája, 
hiszen korábban az önkormány-
zati keretből régóta nem jutott az 
omladozó vakolat kijavítására 
sem. 

A makói belvárosi református 
egyházközség vezetője, Kondrát 
Zoltán lelkész elmondta: az év-
nyitó körül már megfogalmazó-
dott benne, a gondolat, hogy új 
épületszárnnyal és számítógépes 
kabinettel is bővítsék a tanintéz-
ményt. 

- Sokan tartottak tőle, hogy 
negatív változásokkal jár majd, 
hogy egyházi tulajdonba kerül az 
iskola, éppen ennek az ellenke-
zőjét bizonyítja, hogy terveink 

között jelentős fejlesztések sze-
repelnek, amelyek természete-
sen az oktatás minőségét hiva-
tottak javítani, s ezáltal célunk 
az iskola presztízsének emelése 
is. A konkrét beruházások közül 
elsőként egy informatikai fej-
lesztésre kerül sor, ennek kereté-
ben valószínűleg már ez év végé-
ig egy húsz számítógépből álló 
kabinetben tanulhatják diákja-
ink az informatikát - mondta 
Kondrát Zoltán. 

Megtudtuk: az iskola kompu-
terei már rendkívül elavultnak 
minősülnek, így nagy előrelépést 
jelent az informatika-oktatásban 
az új beruházás, amelynek kere-
tében, csaknem tízmillió forint 
értékben a legmodernebb számí-
tógépek segítik majd a pedagógi-
ai munkát. A számítógépek kö-
zött természetesen hálózatot lé-
tesítenek és mindegyikük alkal-
mas lesz a világháló használatára 
is. 

Horváth Évától, az iskola 
igazgatójától megtudtuk, hogy 
a fejlesztések következő üte-
meként új épületszárnnyal bő-
vülne a tanintézmény. A fej-
lesztésről még mindössze ta-
nulmányterv készült, ennek 
megfelelően az új szárny az 
udvarban létesülne és öt, eset-
leg hat új tantermet is kiala-
kíthatnának az épület-kiegé-

szítésben. Ez kiegészülne egy 
emelet-ráépítéssel és aulát is 
kialakítanának az épületben. 
A bővítéssel együtt sor kerülne 
a homlokzat rekonstrukciójára 
is. A tervezett beruházás így 
százmilliós nagyságrendű fej-
lesztést jelentene, ám erre 
még nincs forrása az iskolá-
nak. 

Az anyagiakat pályázati úton 
és egyházi segítséggel együtt te-
remtenék elő. Kondrát Zoltán ki-
emelte: az elképzelések megvaló-
sításához támogatást ígért Salgó 
László országos rendőrfőkapi-
tány és Búzás Péter, Makó pol-
gármestere is, akiknek ezúton is 
köszöni a segítséget. A beruhá-
zás kezdetével kapcsolatos konk-
rét elképzelésekről az iskola ve-
zetői a források egy részének biz-
tosítását követően adnak tájé-
koztatást. 

A fejlesztési lehetőségekről és 
az iskola jelenlegi munkájáról 
egyébként november 19-én, 15 
órától tájékozódhatnak az iskola 
iránt érdeklődő diákok, szülők. 
A nyitott kapuk rendezvénysoro-
zat keretében az iskolában folyó 
egészségügyi és rendvédelmi ok-
tatással kapcsolatos bemutatók 
mellett az iskola tanárai részle-
tes információt adnak az érdek-
lődőknek. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Elégedettségi vizsgálat a vásárhelyi kórházban 

Sokan csalódtak hivatásukban 
A vásárhelyi kórház dolgozói-
nak csupán ötöde helyezkedne 
el újra az egészségügyben, ha 
most kellene pályát választania. 

A 779 dolgozóból 281 töltötte ki 
és adta le a vásárhelyi Erzsébet 
Kórház-Rendelőintézet által ki-
adott elégedettségi vizsgálat kér-
dőívét. A kórház és a rendelőinté-
zet, valamint a kakasszéki gyógy-
intézet munkatársaihoz eljutta-
tott kérdéscsokorra a legtöbben -
57 százalék - ez utóbbi, rehabili-
tációs részlegben válaszoltak. 

- A közlékenységi kedv tükrözi, 
hogy a dolgozók nem bíztak a 
névtelenségben, attól féltek, vála-
szaik következményekkel járnak 

- véli dr. Hamvas Ödön. A kórház 
főigazgatója szerint mindez jelzi, 
hogy a munkatársak nem hiszik 
el: észrevételeik változást ered-
ményezhetnek munkahelyükön. 

Az első alkalommal elvégzett 
elégedettségi vizsgálatot, melyet a 
minőségbiztosítási rendszer is 
kötelezővé tesz, a jövőben évente 
szeretnék megismételni - tudtuk 
meg Bodrogi Sándornétól, az in-
tézmény minőségbiztosítási igaz-
gatójától. Reméli azonban, hogy a 
későbbiekben a munkatársaknak 
nagyobb lesz a bizalmuk. 

A közvélemény-kutatás szerint 
a válaszolók 62 százaléka szeret 
a vásárhelyi kórházban dolgozni, 
míg 17 százalék vélte úgy: bár 

kedveli a munkáját, ha tehetné, 
a munkahelyi környezet és a kol-
legiális viszony miatt megválna 
az intézménytől. Persze a legtöb-
ben - 79 százalék - az alacsony 
havi járandóságra panaszkodtak, 
a keresetük egyáltalán nem nyújt 
megfelelő anyagi biztonságot. 

De az is kiderült, hogy sokan 
nem csak ez utóbbival elégedetle-
nek, hanem az erkölcsi elismerés-
sel is. Bizony magában a szakmá-
ban is csalódtak jó néhányan, s 
csak mintegy 19 százalék állította 
biztosan, hogy újból az egészség-
ügyi pályát választaná hivatásá-
nak, bár 34 százalék a „valószínű-
leg igen" mellett voksolt. 

S.T.A. 

Lehár Ferenc népszerű darabját, A víg özvegyet a 
nyáron a Dóni téren mutatták be. A produkciót 
most adaptálták az operett természetesebb kö-
zegébe, a nagyszínház színpadára. 

Angyal Mária látványos, teljesen hagyományos ope-
rettprodukciót rendezett a nyáron, amelyben az örök-
zöld melódiák játszottak főszerepet. Ehhez a koncep-
cióhoz ragaszkodtak a tuningolt, renovált nagyszín-
házi verzióban is. Összesűrítették Csík György üveg-
szerű oszlopsorokból, széles lépcsőből felépített prak-
tikus díszletét, amely valahogy mutatósabbnak, nagy-
szabásúbbnak, elegánsabbnak hat a kőszínházban, 
mint a szabadtéri végtelen színpadán. Felfrissítették 
kissé a jelmezeket is, legalábbis a címszereplő extrava-
gánsabb, izgalmasabb ruhákat kapott. 

A vasárnap délutáni előadáson Glavari Hannát 
Dér Krisztina alakította, aki királynői jelenség a 
színpadon.- Bár talán túlzottan is visszafogottan 
játszik, a kényes szólamot roppant muzikálisan, fi-
noman énekelte, szép sikert aratott a Vilja-dallal is. 
Danilovity Danilo szerepében nem hőstenor, ha-
nem Andrejcsik István volt a partnere, ami csak el-
ső hallásra tűnik furcsa megoldásnak, ám az opera-
együttes baritonistája olyan elegánsan, természe-
tes intelligenciával játszik és olyan stílusosan éne-

kel, hogy ez igazából fel sem tűnik. A fiatal Kóbor 
Tamás ígéretes tenorista, édesen, muzikálisan éne-
kelte Rosillon szólamát. Jó ötlet volt, hogy a nép-
szerű slágerrel, a Vágyom egy nő utánnal becsem-
pészték a harmadik felvonás Maxim-jelenetébe is. 
Vastaps volt a jutalma. Vajda Júlia igazi Jolly Joker a 
társulatban, bármilyen szerepet bíznak is rá, min-
dig kihozza magából a maximumot; a tűzrőlpat-
tant, kikapós Valencienne-t is főszereplóvé tette. A 
legjobb poénokat Nyegus szerepében Rácz Tibor 
sütötte el, akinek kisujjában van a műfaj minden 
apró mesterfogása; paródiába hajló játékával sok-
szor megnevettette a közönséget. Ferenc Józsefét 
idéző, karikaturisztikus arcszőrzettel Janik László 
keltette életre Zeta Mirkót. A kisebb szerepekben 
Kiszely Zoltán, Kovács H. István, Fekete Gizi, Do-
bos Kati, Borovics Tamás, Posta Lajos és Csomor 
Ágnes álltak helyt. A Maxim-képben az Apacsle-
gény dallal Csengeri Ottília idézte fel a mulatók vi-
lágát. 

Kardos Gábor dirigálta a színház zenekarát, 
amely stílusosan, élvezettel szólaltatta meg Lehár 
könnyed, fülbemászó muzsikáját. A publikum lát-
hatóan élvezte az előadást, többször is a függöny 
elé tapsolta a szereplőgárdát. 

H.ZS. 

Lehár operettje a szegedi nagyszínházban is siker 

Renoválták A víg özvegyet 

Janik László (Zeta Mirko) és Vajda Júlia (Valencienne). Fotó: Miskolczi Róbert 

M 0 M PHOENIX 
A hamburgi Phoenix Konszern 

a világ több telephelyén gyártja 

a legmodernebb technológiával készült gumitermékeket. 

A makói leányvállalata - hűtő-, fűtőtömlők gyártásával 

az európai autóipar beszállítója - , 

a Gumiművek Phoenix Hungária Kft. számára, 

minőségbiztosítási területre 
MUNKATÁRSAT 

keresünk. 
Követelmények 

- Felsőfokú németnyelv-tudás 
- Középfokú iskolai végzettség 
- Kiváló kommunikációs képesség, csapatorientáltság 
- Gyors problémamegoldó képesség, terhelhetőség 
- Precizitás, megbízhatóság 
- PC-ismeretek 

Alkalmazásnál előnyt jelent: 
- SAP ismerete 
- Minőségügyi területen szerzett gyakorlat 

Feladatok: 
- Vevőkkel, hamburgi kollégákkal való kapcsolattartás, 

reklamációk ügyintézése 
- Minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentációk 

naprakész, folyamatos nyilvántartása 
- Adminisztrációs munkák végzése 

Részletes, fényképpel ellátott önéletrajzot, pályázatot (magyar és 
német nyelven) a bizonyítványok fénymásolatával a következő 
címre várjuk 2003. november 30-ig. 

Gumimüvek PHOENIX Hungária Kft. 
6900 Makó, Pf. 82. Tel.: 62/511-764 
E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com 
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DÉLMAGYARORSZÁGicégregiSZter - hogy legyen Választása! 

Érdekli egy jő MEGOLDÁS? 

mailto:janosne.vancsik@phoenix-ag.com

