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Többnapos rendezvénysorozattal 
tisztelegtek városunkban az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójának emléke előtt.
A „Makói Táj Kép” képzőművészeti kiál-
lítás és a városi és térségi vers- és próza-
mondó verseny eredményhirdetése és díj-
kiosztása is az ünnepi rendezvények ré-
sze volt Makón. Március idusán istentisz-
teletek, ünnepi műsor valamint játszóház, 
Nemzeti termékek vására és Karthago 
nagykoncert várta az ünneplőket.
A március 15-i programsorozat első ren-
dezvényeként került sor a „Makói táj-kép” 
kiállítás megnyitójára a Polgármesteri Hi-
vatal aulájában. A Városház Galéria kiírá-
sára 188 pályamunka érkezett, a pályázat-
ra általános és középiskolások is adtak be 
alkotásokat.

„Kimondottan tájkép témában írtuk ki a 
pályázatot, amellyel úgy tűnik jól meg 
tudtuk szólítani a makói iskolás korosz-
tályt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 
beérkezett munkák korábbinál magasabb 
száma és minősége” – mondta el Karsai Il-
dikó, a Városház Galéria vezetője. A kiál-
lítás április 3-ig tekinthető meg a Polgár-
mesteri Hivatal földszintjén.
1997 óta rendezik meg a Városi és Térsé-
gi Vers- és Prózamondó Versenyt Makón. 
A szavalóversenyre összesen 133 diák je-
lentkezett Makóról és a térségből. A ha-
gyományokhoz híven a március 15-i ün-
nepségsorozathoz kötődve adták át a dí-
jakat a Hagymaházban. Az okleveleket 

és könyvjutalmakat Farkas Éva Erzsé-
bet, a város polgármestere adta át az ifjú 
tehetségeknek.
A városi megemlékezésen a térség ország-
gyűlési képviselője, Lázár János minisz-
terelnökséget vezető miniszter rótta le 
tiszteletét a ’48-as szabadságharc makói 
hősei előtt, az előtt a több mint 520 hős 
előtt, akik Kossuth Lajos hívó szavára 
1848–49-ben életüket áldozták vagy szol-
gálatukkal segítették a haza ügyét. „A ma-
gyar nemzet minden nagy pillanata és di-
cső korszaka akkor következett be, ami-
kor vissza mertünk beszélni a történe-
lemnek, amelyet mások szántak nekünk. 
Amikor nem a félelmeink és a rossz be-
idegződéseink, hanem a céljaink és a ma-
gunkba vetett hitünk határozta meg tet-
teinket. 1848 a makói honvédek áldozata, 
ennek a teremtő dacnak, ennek a rebellis 
magatartásnak a legszebb megnyilvánulá-
sa volt.” – mondta el ünnepi beszédében 
Lázár János, országgyűlési képviselő.
Farkas Éva Erzsébet, Makó város polgár-
mestere is méltatta hőseinket: „A márci-
usi ifjak voltak a legelsők, akik tenni mer-
tek a hazáért, és ők emelték fel először a 
cselekvés zászlaját. Azóta tudjuk a való-
di forradalom nem egyetlen délutánból 
állt, mint ahogy a választás sem egyetlen 
kampányból áll, hanem a haza, a telepü-
lés fáradhatatlan folyamatos szolgálatá-
ból. Tisztelet és megbecsülés a Bátraknak! 
Igen, a Bátraknak, akik mertek hinni a vál-
tozásban, mertek hinni a régi helyett az új 

megvalósításában, és mertek tenni együtt, 
egységben a változásért!” – hangzott el a 
város első emberének köszöntőjében.

Az ünnepi műsor térzenével kezdődött a 
Makói Magán Zeneiskola Fúvószenekará-
nak előadásában, a ’48-as katonadalokat a 
dr. Mihálka György Városi Vegyeskar adta 
elő. A Kossuth szobor koszorúzását köve-
tően a Forgatós néptáncegyüttes „Szabad-
ság, Szerelem” című műsorát tekinthették 
meg az ünneplők. A makói akat egész nap 
rendezvények várták, a Széchenyi téren 
játszóház, roller és paripa kölcsönző ör-
vendeztette a gyermekeket, míg szüleik a 
Nemzeti termékek vásárában nézelődhet-
tek. Az ünnepi napot a Karthago együttes 
nagykoncertje zárta.

RENDEZVÉNYSOROZATTAL 
EMLÉKEZETT MAKÓ 1848 HŐSEIRE
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TÖBB MINT HÁROMSZÁZAN 
JUTNAK MUNKÁHOZ MAKÓN

A 2015. évi Start Mintaprogramnak 
köszönhetően március 1-jétől 280 
főt foglalkoztat Makó városa. A ha-
gyományos közfoglalkoztatás kere-
tein belül még további 83 makói jut 
munkához.
A Magyar kormány kiemelt programjai kö-
zé tartozik a közfoglalkoztatottak munka-
programja. „Az idei program március 1-én 
indul hosszú távú közfoglalkoztatás kere-
tében, napi nyolc órában és 2016. febru-
ár 29-ig tart.” – tájékoztatta szerkesztősé-
günket Budai László, a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Makói Já-
rási Hivatal Munkaügyi Ki-
rendeltségének vezetője.
Az idei évi mintaprogram 
öt elemből áll: az illegá-
lis hulladéklerakás felszá-
molása, a belvízvédelem, a 
közúthálózat karbantar-

tása mellett helyi sajátosságok és a me-
zőgazdaság területén is dolgozhatnak a 
közfoglalkoztatottak.

„A mezőgazdasági program teljesen új 
elem, melynek keretében egy-egy hektá-
ron burgonyát és petrezselyemgyökeret 
fogunk termelni, melynek terméseit az 
ENI fogja felhasználni a gyermekétkezte-
tésben” – tudtuk meg Nagy Nándortól, a 
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjétől. Emellett egy fóliasátor ke-
rül kialakításra a Kelemen László utcai ter-
málkút mellett, ahol az egynyári virágokat 

termesztik. A helyi sajátosságok program 
keretein belül az Aradi utcai önkormány-
zati területen egy 200 négyzetméteres 
műhely fog épülni, ahol járdalapot, térkö-
vet és a belvízelvezetéshez szükséges ele-
meket fognak gyártani.
A hagyományos közfoglalkoztatás is to-
vább folytatódik, 83 fő kap lehetőséget iro-
dai munkára, illetve a közterületek tiszta-
ságának fenntartására.
A Start Mintaprogramba bekerülőket Ma-
kó város önkormányzata is támogatja. 

„Abban is segítséget nyújtottunk a közfog-
lalkoztatottaknak, hogy kétezer forinttal 
megemeltük az alapilletményüket. Ez egy 
keretösszeg, melynek differenciálásáról a 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője dönt-
het.” – mondta Farkas Éva Erzsébet, Makó 
polgármestere, aki maga is megtekintette 
a Start Mintaprogram keretében zajló bel-
víz elvezetési munkálatokat.

MEGKEZDŐDÖTT 
A MAKÓI KÓRHÁZ FELÚJÍTÁSA
Hivatalosan is elindult a makói és 
vásárhelyi tagkórházak összesen 
2,7 milliárd forintos rekonstrukci-
ója. A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kór-
ház tömbkórházzá való átalakításá-
val kapcsolatos hosszú előkészületi 
munkálatok után februárban tényle-
gesen elkezdődött a kivitelezés.

„Makó és térségének lakói a legoptimáli-
sabb egészségügyi ellátást kapják majd a 
két tagkórház, a hódmezővásárhelyi és 
a makói felújítása után. A két intézmény 
struktúráját úgy alakítják át, hogy a költ-
séghatékonyabb gazdálkodás mellett 

magas színvonalon szolgálják ki a betege-
ket” – mondta el a projektnyitón Farkas 
Éva Erzsébet Makó polgármestere.
Dr. Kallai Árpád a Csongrád Megyei Egész-
ségellátó Központ Hódmezővásárhely–
Makó főigazgatója elmondta, a fejlesztés 
következtében az intenzív osztály új kör-
nyezetbe kerül, korszerűbb eszközökkel 
felszerelve. A másik fontos elem a radio-
lógiai osztály teljes felújítása. A tüdőgon-
dozó is ide költözik, mert a mostani, külső 
épületben lévő helyszínen már nem meg-
oldható a modern betegellátás.
A főigazgató a lakosok türelmét kéri a 

felújítások ideje alatt, hiszen mammográ-
fiai és CT-vizsgálatra egyelőre Hódmezővá-
sárhelyre kell menniük a makói kórház be-
tegeinek, valamint számos egyéb szakren-
delést sem a megszokott helyén találnak. 
A város vezetője kitért arra, hogy a ma-
kói kórház felújítása során több rendelő is 
máshová költözött. A legfontosabb válto-
zás, hogy márciustól a Hollósy Kornélia ut-
cában lévő Közhivatalok Házában rendel-
nek a háziorvosok és a védőnők. A jelenleg 
külön helyen működő véradót a központi 
tömb földszintjén alakítják majd ki.
A makói kórház mintegy 800 millió forint-
ból újul meg, a projektet már 2013 augusz-
tusában elkezdték, a munkálatok azonban 
nemrég indultak. A tervek szerint október 
végére készülnek el a kivitelezéssel.
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VERŐFÉNYES NAPSÜTÉSBEN FÜRDŐZTEK 
A HAGYMATIKUMBAN A NYUGDÍJASOK

Nyugdíjas napot tartottak a Hagy-
matikumban, a rendezvényre több 
százan érkeztek, nemcsak Makór-
ól, hanem a Dél-Alföldről és a szom-
szédos Románia nyugdíjasai is váro-
sunkban vendégeskedtek.
Az idősek kipróbálhatták a fürdő szolgál-
tatásait, és a korai tavasznak köszönhető-
en nemcsak a vízben, de a napfényben is 
fürdőztek. A rendezvénynek már nagy ha-
gyománya van, hiszen minden évben több 
ilyen napot tartanak, amikor kiemelt fi-
gyelmet kapnak a szépkorúak. „Fontos ez 
a nap számunkra is, hiszen ilyenkor job-
ban oda tudunk figyelni a nyugdíjasok-
ra, akiknek lehetőségük van arra, hogy ki-
próbáljanak minden olyan szolgáltatást, 
amit a fürdő biztosít számukra” – mond-
ta Scheitzner Beáta, a Makói Gyógyfürdő 
Kft. ügyvezetője. 
A zenés programok mellett szárazföl-
di és vízi tornán, iszap- és masszázskeze-
lésen vehettek részt a fürdőbe látogató 

vendégek, valamint itt volt a Magyar Vö-
röskereszt makói csoportja is, amely egész-
ségügyi méréseket végzett. Barna Istvánné, 
aki egyébként is rendszeres vendége a für-
dőnek, elmondta, leginkább a programok 

miatt érkeztek. Elsősorban a masszírozást 
és a wellness részleget próbálta ki. A Hagy-
matikum nemcsak a Nyugdíjas nap speci-
ális programjaival szeretné a fürdőbe von-
zani az idős korosztályt, március elsejé-
től április végéig él a Nyugdíjas Bérlet ak-
ció, melyet 6500 forintért vásárolhatnak 
meg az idősek, akik hétköznapokon vehe-
tik igénybe a fürdő szolgáltatásait.

AEROBIC DIÁKOLIMPIA 
DÖNTŐ VOLT MAKÓN

Makón rendezték meg az Aero-
bic Diákolimpia Kelet-Magyaror-
szági döntőjét. A versenyre ren-
getegen neveztek az ország kele-
ti nagyvárosaiból.

A hatévesektől kezdve egészen a középis-
kolai végzősökig minden korcsoport par-
kettra lépett szombaton az Aerobic Diák-
olimpia Kelet-Magyarországi Döntőjén. 
Farkas Éva Erzsébet polgármester, majd 
Márton Imre, a Budo Klub alelnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, majd elkezdőd-
tek a produkciók. A megyét csak a rende-
ző makóiak képviselték, ők mindannyian 
továbbjutottak az országos döntőbe.

Eredmények: 
Up4 Challange: 3. hely: Debreczeni 
Anita–Szeges Debóra–Deszki Csilla–Tá-
bori Fanni–Sípos Kata–Pintér Ronett
Up3 trió: 1. hely: Csapó Laura–Gabnai 

Rozi–Némethi Zsófi
Up3 csapat: 2. hely: Csapó Laura–Gab-
nai Rozi–Németi Zsófi–Gyenge Regina–
Debreczeni Dalma–Szabó Kitti
Up2 trió: 3. hely: Prági Maja–Boros 
Boglárka–Balogh Molli
Up2 páros: 5. hely: Balogh Molli–Prá-
gai Maja
Up2 egyéni: 7. Balogh Molli
Up2 egyéni: 8. Prágai Maja
Up1 egyéni: 7. Frankó Melinda
Felnőtt egyéni: 5. Dobos Dóra
Up1 páros: 5. Frankó Melinda–Dobos 
Dóra

Makó város vezetése számára kie-
melten fontos a civil és sportszer-
vezetek támogatása. A makói sport-
egyesületek 2015-ben 13,8 millió fo-
rinot kapnak.
Makó város önkormányzata 31 sportegye-
sület figyelmét hívta fel, hogy nyújtsák 
be igényüket pályázat formájában, ebből 
21 klub élt a lehetőséggel.

„Valamennyi egyesületet támogatunk, aki 
benyújtotta igényét. Senkit nem akarunk 
a partvonalon kívül hagyni, ezért nem 
utasítottunk el senkit.” – mondta spor-
tos nyelven fogalmazva Czirbus Gábor 
alpolgármester.
Az idei költségvetés összeállításánál össze-
sen 20 millió forintos költségkeretet ter-
vezett be a makói önkormányzat a civil- és 
sportegyesületek támogatására. Ebből 13,8 
millió jut a sportszervezeteknek. Kérésük 
alapján ők maguk dönthették el, hogy mire 

szeretnének költeni. Ez az összeg több mint 
a korábbi években volt. A város kiemelten 
támogatja azokat a sportágakat, amelyek 
jelentős utánpótlásbázissal rendelkeznek, 
így a kézilabdát, labdarúgást és a budo klu-
bot. A városvezetés célja, hogy a gyermeke-
ket a sportra, az egészséges életmódra szok-
tassák. Akadt olyan sportegyesület, mely 
nem anyagi támogatást kért, hanem helyi-
ségbérleti díjcsökkentést vagy éppen a hor-
gásztó partrészének rendbetartását.
A makói sportélet központja az Erdei Já-
nos sportcsarnok, amelynek kihasználtsá-
ga majdnem százszázalékos. Délelőtt isko-
lások veszik birtokba testnevelés óra ke-
retében, délután az egyesületek és baráti 

társaságok sportolhatnak benne. „A csar-
nok bizonyos részei viszont felújításra szo-
rulnak, hiszen erre az elmúlt 15 évben 
nem igazán költöttek. Szükséges lenne a 
tető felújítása, a világítást is modernizálni 
szeretnénk.” – tudtuk meg Márton Imré-
től, a Makó Városi Kulturális- és Közműve-
lődési Nonprofit Kft. sportért felelős ügy-
vezetőjétől. A tető felújítása a tervek sze-
rint nyáron kezdődhet el. Addig is külön-
böző kedvezményeket kínál a sportolni 
vágyóknak a sportcsarnok. A konditerem 
március 1-jétől reggel fél héttől tart nyitva, 
amelynek szolgáltatásait a Makó kártyával 
rendelkezők 50%-os kedvezménnyel vehe-
tik igénybe.

14 MILLIÓ FORINT A MAKÓI 
SPORTEGYESÜLETEKNEK
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ÚJABB VERSENYSIKEREK 
A MAGÁN ZENEISKOLÁBAN

A szentesi XXV. Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozón 
2015. március 4-én a Magán Zeneiskola hangszeres növen-
dékei kitűnő eredményekkel öregbítették városunk jóhírét. 
A zsűri a verseny 101 résztvevője közül csak a legkiemelke-
dőbb produkciókat értékelte.

Növendékeink:
CSAPÓ BOGLÁRKA (SZIGNUM) – fuvola–KIVÁLÓ,
SZABÓ HANNA (Návay Lajos Ált. Isk., Földeák) 

– fuvola – KIVÁLÓ,
SZABÓ SÁRA (JAG) – fuvola – JÓ,
CSONKA FANNI (MÁI Almási Tagint.) – fuvola – JÓ,
FARKAS ESZTER (Kálvin téri Ref. Ált. Isk.) – furulya – JÓ,
FÁBIÁN GERGŐ ÁBEL (SZIGNUM) – tuba – JÓ minő-
sítést kaptak.
Felkészítő tanáraik: Csikotáné Erdei Eleonóra, Surján Noémi 
és Papp Miklós voltak.
A zsűri több éves rendkívül színvonalas felkészítő munkájá-
ért Csikotáné Erdei Eleonóra tanárnőt Tanári Különdíj-
jal, Horváth Andrea kiváló zongorakísérői közreműködé-
sét pedig Korrepetitori Különdíjjal jutalmazta.
Dr. Csikota József a Magán Zeneiskola igazgatója szívből 
gratulál a növendékeknek és felkészítő tanáraiknak a szép 
eredményekhez, szorgalmas munkájukhoz, lelkiismeretes 
hozzáállásukhoz, és köszönetét fejezi ki a mindenkori segí-
tőkész szülői támogatásért.

FELHÍVÁS!
ISTÓK MARGIT EMLÉKHÉT

2015. május 19–22. Makó
Istók Margit zongoratanárnő a makói állami zeneiskola első 
tanárainak egyike. Margit néni nekünk makóiaknak, zenét 
szerető embereknek példakép. Az ő életútja egyszerre mu-
tatja meg az ember esendőségét és nagyszerűségét, hogy kel-
lő elszántsággal és akaraterővel milyen nagyszerű dolgokat 
lehet véghezvinni az életben.
Margit néni szelleme ma is közöttünk él, így nem csak ezen a 
napon emlékezünk rá. A művészeti iskola mindennapi mun-
káját meghatározza az általa felállított értékrend, a minőség, 
a zenei igényesség. 2015-ben lesz 20 éve, hogy Istók Mar-
git, a makói születésű neves zongora pedagógus nincs kö-
zöttünk. Intézményünk e kerek évforduló alkalmából Margit 
nénire emlékezve művészeti emlékhetet szervez.
Kérjük azokat, akik szívükbe zárták kedves zongoratanáru-
kat és szívesen részesei lennének az emlékhét megszerve-
zésének, támogassák ötletünket! Akiknek birtokukban van 
fénykép vagy újságcikk Margit néniről, a zeneiskolai életről, 
szíveskedjenek eljuttatni az intézményünkbe! Várjuk azok-
nak a volt tanítványok írásait, visszaemlékezéseit is, akik 
megosztanák élményeiket, emlékeiket Margit nénivel kap-
csolatban. Terveink között szerepel egy kiállítás megnyitása, 
majd később egy emlékkönyvecske kiadása Margit néniről.

Előre is köszönjük segítségüket!
Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

SIKERESEN SZEREPELTEK 
A MAKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA NÖVENDÉKEI 
SZABADKÁN ÉS SZENTESEN

A művészeti iskola növendékei és pedagó-
gusai számára a február és a március a meg-
mérettetésről, versenyekről szól. Két ko-
moly versenyre neveztek ebben az évben 
is intézményünk fafúvós tanszakon tanító 
pedagógusai és tanulói. Az egyik a szabad-
kai FEMUS Nemzetközi Fafúvós Verseny, 
melyet az Electe Egyesület, és a Szabadkai 
Zeneiskola szervez immár hosszú évek óta. 
A FEMUS egy nemzetközi jellegű zenemű-
vészeti fesztivál, mely népszerű az alap és 
középfokon tanuló növendék és tanáraik 

körében, számosan 
neveznek külföld-
ről és hazánkból.  A 
nemzetközi zsűri 
tagjai az idén Ma-
tej Zupan klarinét-
művész, Puskás Le-

vente szaxofonművész és Joze Kotar kla-
rinétművész voltak. A háromnapos verse-
nyen több mint 80 fafúvós mérte össze a 
tudását.
Nagy sikerrel szerepeltek a verse-
nyen növendékeink:
Szigeti Réka arany I. (klarinét) – a legma-
gasabb pontszámot az ő produkciója kap-
ta, így a vasárnapi gálaműsoron is fellépett, 
felkészítő tanára: Poór Ágnes.
Galgóczki Zoltán ezüst II. (klarinét), felké-
szítő tanára: Nagy Árpád

Szigeti Emese ezüst II. (fuvola), felkészí-
tő pedagógusa: Kovács Klára, zongorán kí-
sért Benkő Zoltán.
A zenészeknek csak néhány napjuk volt az 
regenerálódásra, március 4-én ismét verse-
nyen kellett bizonyítsák rátermettségüket.
A szentesi Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola által szervezett XXV. Csongrád 
Megyei Kortárszenei Találkozón Csongrád 
megye zenészpalántái mérték össze tudá-
sukat többféle  hangszeren.
Eredmények:
Szigeti Réka - klarinét - kiváló minősítést 
kapott. (Felkészítő tanára Poór Ágnes)
Galgóczki Zoltán - klarinét - jó minősítést 
kapott. (Felkészítő tanára Nagy Árpád)
(Zongorán kísért: Benkő Zoltán.)

Szívből gratulálunk a növendékeinknek 
és felkészítő tanáraiknak!
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Pályázati felhívás a Best of Makó tu-
risztikai védjegy elnyerésére. Makó 
Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a turisztikai, illetve vendég-
látó ipari szektor szereplői részére 
a Best of Makó védjegy elnyerésére 
azzal a céllal, hogy:

•  egyrészről: a legkiemelkedőbb színvo-
nalú, megbízható minőséget garantáló 
helyi szolgáltatók munkáját elismerés-
ben és minőségvédelemben részesítse;

•  másrészről: az itt élők és a városba láto-
gató turisták számára kiváló, minőségi-
leg kifogástalan termékeket és szolgál-
tatásokat garantálhasson.

Makó gazdaságának egyik legfontosabb 
eleme a Hagymatikum Fürdő, és ezzel 
együtt a turizmus mint iparág. Az önkor-
mányzatnak alapfeladata, hogy segítse a 
turisztikában aktív szerepet vállaló szol-
gáltatói szektor minőségi és mennyiségi 
fejlődését, számukra minőségi védelmet 
nyújtson, emellett a városi turizmus jó 
hírnevét védve és hosszú távú céljait se-
gítve a Makóra látogató vendégek számá-
ra meghatározza a garantáltan kiváló mi-
nőségű szolgáltatásokat nyújtó üzletek, 
vállalkozások körét. Makó Város Önkor-
mányzata ezért alapította meg a Best of 
Makó névjegyet, amely független minő-
sítési rendszerként évről évre megújul-
va állandó, magas színvonalat, megbízha-
tó minőséget garantálja helyi szolgáltató 
szektorban.

A Best of Makó védjegy tartalma:
A pályázat nyertese matricát tehet ki 
(12 cm átmérőjű egyoldalas üvegmatri-
ca, a gyűrűn, amely körülveszi az alapfor-
mát, a kategória kerül felírásra), amely a 
vendégek számára is igazolja, hogy az üz-
let színvonalas, munkáját a város közös-
sége is támogatja. A nyertesek minden sa-
ját reklámfelületükön, anyagaikon, szaba-
don használhatják a Best of Makó logót az 
adott évben.

A pályázók köre:
Best of Makó védjegyre makói illetőségű 
vállalkozások és vállalkozók, vendéglátó 
ipari egységek és szolgáltatók pályázhat-
nak az alábbi kategóriákban:

• Szálláshelyek;
• Vendéglátás;
• Szabadidős szolgáltatások;

BEST OF MAKÓ VERSENYKIÍRÁS 2015
• Kereskedelem;
• Egyéb szolgáltatások;

A pályázat elbírálása:
A Best of Makó védjegyet minden évben 
független zsűri ítéli oda a kiváló, megbíz-
ható minőséget garantáló pályázók részé-
re. A pályázatok elbírálása során kiemelt 
szempontot jelent:

•  a vendég- és szolgáltatás-központú 
szemlélet;

•  a vendégbarát magatartás;
•  a szolgáltatás környezete, illetve az üz-

let minősége;
•  az előállított, illetve forgalmazott ter-

mékek, valamint a nyújtott szolgáltatá-
sok minősége;

melyekről a zsűri tagjai személyesen győ-
ződnek meg.

A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
Pályázni az alábbi webcímen el-
érhető kitöltött, aláírt és pecsét-
tel ellátott adatlappal lehet: http://
new.mako.hu/h i r /k ieme l t -h i rek/
best-of-mak--versenyki-r-s-2015/
A pályázati adatlapok elektronikus for-
mában az abraham.magdolna@mako.hu 
email címre küldhetők el, vagy személye-
sen a makói Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságban adhatók le: Makó, Széchenyi tér 22.

A pályázat benyújtási határideje:
2015. április 5.

További információ:
Ábrahám Magdolna (62) 511-865,
abraham.magdolna@mako.hu
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HIRDETMÉNY
Magyarország Köztársasági elnöke a bíró-
ságok ülnökeinek megválasztása időpontját 

– a 98/2015. (II.11.) KE határozatával – 2015. 
március 7. és 2015. április 30. közé eső idő-
tartamra tűzte ki. Tekintettel arra, hogy a je-
lenlegi bírósági ülnökök megbízatása az új 
ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével 
jár le, a Makói Járásbíróságra ülnököket le-
het jelölni. A 2011. évi CLXXII. törvény 216. § 
(3) bekezdése alapján az Országos Bírósági 
Hivatal a Makói Járásbíróságra választható 
ülnökök számát összesen 12 főben határoz-
ta meg, ebből 1 főt a Makói Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat, további 1 főt pedig a Makói 
Román Nemzetiségi Önkormányzat választ 
meg. A jelölést 2015. március 31-ig a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzői Irodájára (6900 Ma-
kó, Széchenyi tér 22. fsz. 37. szoba) lehet be-
jelenteni a hivatal munkaideje alatt folyama-
tosan. A hirdetmények, a bírósági ülnökké 
jelölés nyomtatványa, valamint a jelölés el-
fogadásáról szóló nyilatkozat nyomtatványa 
átvehető a Jegyzői Irodán, illetve mind letölt-
hető a www.mako.hu honlapról.

PÁLYÁZAT
A Makói Polgármesteri Hivatal 

pályázatot ír ki
1 fő belső ellenőr,
1 fő műszaki csoportvezető
1 fő anyakönyvvezető, hatósági 
ügyintéző álláshelyek betöltésére.

A részletes pályázati kiírások a 
www.mako.hu és a 

https://kozigallas.gov.hu 
oldalakon tekinthetők meg.

TÁJÉKOZTATÓ
Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 2015. 
március 5. napján lépett hatályba. A hatály-
ba lépett jogszabály sok esetben új, illetőleg 
módosított előírásokat tartalmaz a szabad-
téri égetésekkel, a betakarítási munkálatok-
kal és az azokat megelőző gépszemlékkel, 
valamint a szabadtéri rendezvényekkel kap-
csolatban. A Csongrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya ál-
tal – fent említett jogszabály ismertetése 
érdekében – elkészített tájékoztató anyag 
megtekinthető a www.mako.hu oldalon.

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertá-
rak sorrendje a következő: március 16–
22-ig a Medicina Gyógyszertár (Kálvin 
u.24.), március 23–29-ig a Kígyó Gyógy-
szertár (Széchenyi tér 8.), március 30–áp-
rilis 5-ig a Korzó Gyógyszertár (Széchenyi 
tér 25.) tart ügyeletet. Az ügyeleti szol-
gálat hétfőtől péntekig 19–22 óra között, 
ünnepnapokon 9-től 20 óráig tart. Szom-
baton 13–20, vasárnap 9–19 óra között 
van ügyelet. Szombaton és vasárnap az 
úgynevezett készenlét ideje alatt (gya-
korlatilag éjszaka) indokolt esetben a 
(0630) 276-0085-ös számon lehet gyógy-
szert kérni. Szombat délelőtt nyitva van: 
Apaffy, Arany Kereszt, Kígyó és Pingvin 
(utóbbi 13 óráig). Az ügyeleti időben az 
ügyeletet adó patikákat célszerű és aján-
lott felkeresni.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Gyermekorvosok hétközi délutáni össze-
vont rendelése: 2015. március hónap (14–16 
óráig) Hétfő: Dr. Kiss Ivánka (Kálvin u. 24.), Kedd: 
Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), Szerda: Dr. Szal-
kanovics Bernadett (Hollósy K. u. 2/a.), Csütör-
tök: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.), Pén-
tek: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.)
Orvosi ügyelet: felnőtt – hétköznap 16–8 
óráig; szombaton és munkaszüneti napokon: 
0–24 óráig a Vorhand rabbi tér 3. szám alatt 
(Telefon: (62) 433-104). gyermek – szombaton 
és munkaszüneti napokon 8-16 óráig a Kórház 
u. 23. szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 
16–8 óráig a Kórház gyermekosztályán. (Tele-
fon: (62) 511-151).

ORVOSI ÜGYELET

MŰSORAJÁNLÓ

www.makoivtv.hu      makovtv@vnet.hu

március 20. 18.15:

KARTHAGO koncert
március 26. 18.15:

Húsvéti TÁRSALGÓ 
nyereményekkel

március 25. 9.00:

Élőben jelentkezünk Makó Város 
képviselő-testületi üléséről

CÉGINFORMÁCIÓK
A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 8–12, 
csütörtökön 14–18 óra között tart cégképviseletet 
a Démász Liget utcai telephelyén. Az EDF Dé-
mász Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–18 óra 
között ügyfelez a Liget utcai telephelyén. Az Invi-
tel Zrt. minden hónap második péntekjén tart cég-
képviseleti alkalmat a makói ESC Számítástechnika 
Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.). A T-Home 
minden munkanap és szombaton nyitvatartási idő-
ben fogad a Szegedi u. 8/C szám alatt (tel: 213-055). 
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 12.30–15, csütörtö-
kön 7–19 óra között fogad ügyfeleket a Lonovics 
sugárút 24. alatt. A Makói Kommunális Non-
profit Kft. Makó, Návay Lajos tér 5–7. ügyfélfoga-
dási idő: hétfő–kedd: 8–16, szerda: 7–19, csütörtök: 
8–16, péntek: 8–12 óra. Ebédidő: 12–13-ig. Telefon: 
(0662) 212-837. Ügyelet: (0630) 403-6267. A gyep-
mester hétköznap 7–15 óra között: (0620) 552-
9577. Kéményseprési és Távhő Iroda: Makó, 
Návay Lajos tér 5-7. ügyfélfogadási idő: szerdán 
7–19 óráig, Telefon: (0662) 212-837. A DIGI TV 
(megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kér-
dések, kérések): Makó, Kossuth utca 62/a szám. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 
8–16.30, péntek: 8–14 óra. Telefon: (0670) 312-7739.

FOGÁSZATI ÜGYELET
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben, hétvé-
gén szombaton és vasárnap a Kórház-Rendelő intézet 
fogorvosi rendelőjében délelőtt 8–11 óra között.
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Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 5550/33/A/31 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben 

 
MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 9-11. SZÁM ALATTI, 

193 m² ALAPTERÜLETŰ
ÜZLETHELYISÉG bérlet útján történő hasznosítására.

1./A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. MÁRCIUS 19. 16:00.
 
2./A pályázat beadásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Innovációs 
és Városfejlesztési Iroda – Vagyon-
csoport (Makó, Széchenyi tér 22. 
szárnyépület I. 122. szoba).

3./A pályázat tárgyalás helyéről és 
idejéről a pályázóknak értesítést 
küldünk.
4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hiva-
tal Innovációs és Városfejleszté-
si Iroda – Vagyoncsoport (Ma-
kó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
I. 122. szoba).

Pályázni csak pályázati anyaggal le-
het, amely tartalmazza a kiírás rész-
letes feltételeit és az ingatlan leg-
fontosabb jellemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a Hivatal a pályázóval.

 
Makói Polgármesteri Hivatal In-

novációs és Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület I. emelet 122. szoba, 

Telefon: (62) 511-821

Makó Város Önkormányzata  
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 2/A/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 
 

MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 8. SZÁM ALATTI, 
47 m² ALAPTERÜLETŰ

ÜZLETHELYISÉG bérlet útján történő hasznosítására.

1./A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. MÁRCIUS 19. 16:00.
 
2./A pályázat beadásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Innovációs 
és Városfejlesztési Iroda – Vagyon-
csoport (Makó, Széchenyi tér 22. 
szárnyépület I. 122. szoba).

3./A pályázat tárgyalás helyéről és 
idejéről a pályázóknak értesítést 
küldünk.
4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hiva-
tal Innovációs és Városfejleszté-
si Iroda – Vagyoncsoport (Ma-
kó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
I. 122. szoba).

Pályázni csak pályázati anyaggal le-
het, amely tartalmazza a kiírás rész-
letes feltételeit és az ingatlan leg-
fontosabb jellemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a Hivatal a pályázóval.

 
Makói Polgármesteri Hivatal In-

novációs és Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület I. emelet 122. szoba, 

Telefon: (62) 511-821

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 7/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 

MAKÓ, JÓZSEF ATTILA 2. SZÁM ALATTI, 
146 m² ALAPTERÜLETŰ

ÜZLETHELYISÉG bérlet útján történő hasznosítására.

1./A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. MÁRCIUS 19. 16:00.
 
2./A pályázat beadásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Innovációs 
és Városfejlesztési Iroda – Vagyon-
csoport (Makó, Széchenyi tér 22. 
szárnyépület I. 122. szoba).

3./A pályázat tárgyalás helyéről és 
idejéről a pályázóknak értesítést 
küldünk.
4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hiva-
tal Innovációs és Városfejleszté-
si Iroda – Vagyoncsoport (Ma-
kó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
I. 122. szoba).

Pályázni csak pályázati anyaggal le-
het, amely tartalmazza a kiírás rész-
letes feltételeit és az ingatlan leg-
fontosabb jellemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a Hivatal a pályázóval.

 
Makói Polgármesteri Hivatal In-

novációs és Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület I. emelet 122. szoba, 

Telefon: (62) 511-821

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 19–23 között 

– 3 munkanapon át (csütörtök, péntek, hétfő) – 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal  Makói Járási Hivatal 

Járási Földhivatalában az ügyfélfogadás technikai okokból szünetel!
A TAKARNET rendszeren, így az integrált Kormányablakokban is a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Földhivatalai elérhetőek maradnak ezen idő 
alatt is a 2015. március 18-i közhiteles állapotnak megfelelő adatokkal. Az 
első ügyfélfogadási nap a hivatalban 2015. március 24-én keddi napon lesz. 
A leállás a Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatalát nem érinti.

Szíves megértésüket köszönjük!

Értesítjük a lakosságot, hogy 
intézményünk neve és címe 

megváltozott:

Makói Egyesített Népjóléti 
Intézmény

6900 Makó, Béke utca 9.
Telefon: (62) 213-420

A házi segítségnyújtás, a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás és a 

szociális étkezés igénylése is ezen 
a telephelyen érhető el.

Makói ENI

Értesítjük a lakosságot, 
hogy a

Kórház utcai 
Védőnői Szolgálat

új címe: 
6900 Makó, 

Hollóssy Kornélia utca 2/a.
Telefon: (62) 511-873

Makói ENI
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ANYAKÖNYVI HÍREK 10–11. HÉT

SZÜLETÉS:
Bördös Elizabet Emma 2015.02.25.
szülei:Bördös Róbert és Angyal Hajnalka

HALÁLESET:
Dr.Szalai Ferenc Jánosné
Faragó Terézia Mária
Bakai Józsefné Baka Rozália
Kártyás László Andrásné Mák Anna Ilona
Zubán Istvánné Biró Erzsébet

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MINDENKIT MEGILLET!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2015. március 25-
én, szerdán 10–14 óra között Makón a József Attila Városi Könyvtárban (Deák F. u. 2.) tart 
ingyenes ügyfélfogadást mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, 
más véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ér.
Az érdeklődők a (0630) 275-2520-as telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu címen előre is 
kérhetnek időpontot.

MEGHÍVÓ AGRÁRFÓRUMRA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete 
és a települési agrárgazdasági bizottság tisztelettel meghívja Önt 

tájékoztató rendezvényére.
Helyszíne: 

6900 Makó, Rákóczi utca 24.
Időpontja:

2015. március 26. (csütörtök), 14 óra
Napirendi pontok:

1. Zöldítés, kis gazdaságok egyszerűsített támogatása
Előadó: 

Vecseri Csaba NAK Csongrád Megyei Fő falugazdász
2. Pályázati lehetőségek 2015. évben

Előadó: 
Nagy Gáborné NAK Csongrád Megyei Vidékfejlesztési referens

3. Tájékoztató az EKÁER rendszerről
Előadó: 

Magyar Gábor Ferenc NAK Csongrád Megyei Kabinetvezető
4. Nitrát érzékeny területek

Előadó: 
a NAK Csongrád Megyei Szervezetének Falugazdásza

5. Tájékoztató a NAK tevékenységéről
Előadó: 

Kispál Ferenc a NAK Csongrád Megyei Elnöke

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:
Kispál Ferenc sk. NAK – Csongrád Megyei elnök

Csongrád Megyei Szervezete

„ARCOK, KEZEK”
Fotópályázat Makón és a dél-alföldi régióban élő fotósok részére

2015. Barcsay Jenő Kossuth-díjas festőművész, a magyar művészeti anatómia Mesterének 
születésének 115. évfordulója.

Ebből az alkalomból Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a makói Városház Galéria fotópályázatot hirdet Makón és a dél-alföldi régióban élő fotó-

sok részére. A fotópályázat témája: „Arcok, kezek”

A makói Városház Galéria 15 éve működik. Az eltelt időszakban az évente meghirdetett fo-
tópályázatok sikeres és magas színvonalú anyagát tekinthették meg az érdeklődők. Szá-
mos tehetséges fotós indulásának lehettünk tanúi. Napjainkra már hagyománnyá vált a fo-
tósok körében e pályázaton való részvétel. 2015-ben is szeretettel várjuk a pályamunkákat.

Pályázati feltételek:
A beadható pályamunkák száma maximum 5 db. A pályázatra beküldött fotók fekete-fehér 
és színes munkák egyaránt lehetnek. Méret: minimum: 21×15 cm, maximum: 50×70 cm. A 
fotók hátoldalán kérjük, hogy olvashatóan a következő adatokat tüntessék fel: a fotó cí-
me, alkotó neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, a készítés ideje, mérete. Hiányos ada-
tok esetén a beküldött munkákat nem fogadjuk be a pályázatra. A fotókat keretezni, ka-
sírozni nem kell!
A pályázati anyag beérkezésének határideje: 2015. április 30. (csütörtök) 16 óra.
A beküldés helye: Makó Polgármesteri Hivatal, porta (Úri utcai bejárat) 6900 Makó, Szé-
chenyi tér 22. Kapcsolat: Karsai Ildikó művészeti referens, Városház Galéria vezetője Tel.: 
(62) 511-869, üzenet: (62) 511-800 email: karsai.ildiko@mako.hu, www.mako.hu/aktualis
A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli. A zsűri elnöke: Dömötör Mihály fotóművész. A 
zsűri döntése alapján történik a kiállítási anyag válogatása, valamint a díjak odaítélése. Ün-
nepélyes kiállítás megnyitó, díjátadó: 2015. május 7. (csütörtök), 16 óra. Helyszín: Városház 
Galéria Polgármesteri Hivatal, földszinti aula 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A kiállítás meg-
tekinthető: 2015. június 8-ig.

A pályázatra beadott munkák a kiállítás zárását követően, 2015. június 9-től június 30-ig át-
vehetők a Polgármesteri hivatal portáján (Makó, Úri utcai bejárat). Az át nem vett pályázati 
anyagokért a későbbiekben felelősséget nem tudunk vállalni.

MAKÓI „HÚSVÉTOLÓ”
2015. április 4-én, szombaton a Korona előtti téren Ma-
kó Város Önkormányzata közös, családi programra hív-
ja a makói polgárokat. A népi hagyományok bemuta-
tásáról, a táncról a Maros Táncegyüttes gondoskodik. 
A gyermeknek, családoknak a napját játszóház, tojás-
vadászat és -patkolás valamint állatsimogató színesíti 
majd. Az egyházak képviselői húsvéti kalácsáldást tar-
tanak. A makói főtéren gyermekek munkáival színesített 
tojásfát is láthatnak a kedves érdeklődők. 


