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HÍREK
KÖLTÉSZET NAPJA

DÍJÁTADÓVAL ÉS BUDAPEST BÁR KONCERTTEL

Makó városa idén rendhagyó mó-
don emlékezett meg József Attilá-
ról a Költészet Napján. Április 11-én 
a költő születésnapján a koszorú-
zás mellett a Medáliák díj átadásá-
ra is sor került, a rendezvényt a régi 

kávéházi hangulatot idézve a Buda-
pest Bár koncertje zárta.
Idén két helyszínen zajlott a megemléke-
zés a fiatalon elhunyt költőre, aki több szá-
lon is kötődik a városhoz. Elsőként a József 
Attila Gimnázium előtti szobrot koszorúz-
ta meg Farkas Éva Erzsébet polgármester, 
a Makói Medáliák idei díjazottja, a Medá-
liák kuratóriumának tagjai, valamint a köl-
tő nevét viselő gimnázium, illetve könyv-
tár vezetői és az este fellépő Budapest Bár 
együttes tagjai. Ezt követően került sor az 
emlékezés virágainak elhelyezésére a JAG 
oldalánál lévő flaszter domborműnél.
A remek tavaszi időt kihasználva a Koro-
na előtti színpadon folytatódtak a progra-
mok, ahol sor került a Medáliák díj átadá-
sára. Ezzel a díjjal Makó városa 2005 óta 

mindig egy fi-
atal kortárs 
költőt tüntet 
ki. A díjat idén 
a vajdasági 
Antalovics Pé-
ter első köte-
tes író kapta. 

„Nagyon örül-
tem az elisme-
résnek, külö-
nösen azért mert vajdasági költőként Ma-
gyarországon kaphattam díjat, amely által 
többen megismerhetnek. Kötetem címe 
az Örökszoba, amely belső világot tagla-
ló, önmarcangoló szövegekből áll.” – tud-
tuk meg a fiatal 22 éves írótól.

(Folytatás a 3. oldalon)

TOJÁSFA, TÁNC ÉS KALÁCS 
A MAKÓI HÚSVÉTOLÓN

Még soha sem volt Makón olyan 
húsvéti rendezvény, mint amilyet 
az idén tartottak a város főterén. 
Népi játékokkal, kézműves foglal-
kozással várták a családokat az 
egyedi tojásfa köré. Makó Város 
Önkormányzata a szervezés közép-
pontjaként a népi és a keresztény 
hagyományok együttes megjelení-
tését tűzte ki céljául.

Valódi közösségi ünnep lett az idén Ma-
kón a húsvét. Az egész napos rendezvény 
nyitányaként Gilinger Ildikó a Dr. Mihál-
ka György Városi Vegyeskar karnagya kö-
szöntőjében az ünnepvárásról, a közös 
felkészülésről és az igazi értékek fontos-
ságáról beszélt. Ezt követően a Római 
Katolikus Egyház részéről Pálfai Zoltán 

plébános, Újvárosi 
Református Egyház 
részéről Kotormán 
István lelkész-igaz-
gató, az Evangéli-
kus Egyház részéről 
Szlaukó Orsolya lel-
kész, Görög katoli-
kus Egyház részéről 
pedig Bíró István 
parókus mondott 
áldást a makóiakra.
A programot, amely 
a közösségi együtt ünneplésre épült a he-
lyi önkormányzat szervezte, az egyházi, 
civil és oktatási intézményekkel karöltve. 
A három és fél méteres tojásfát Karsai Il-
dikó művészeti referens tervezte, a dísze-
it helyi iskolások készítették. Körülötte 

állatsimogatót rendeztek be, mely óriá-
si népszerűségnek örvendett. A környék-
beli kézművesek és a Sajtkukac játszóház 
sátraiban, pedig tojásfestés, -patkolás, és 
húsvéti díszkészítés várta a gyermekeket.

(Folytatás a 3. oldalon)
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KÖZELEBB KERÜLNEK AZ ÜGYFELEKHEZ A 
CSALÁD- ÉS LAKÁSTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK

Április 1-jétől nem csupán a megye-
székhelyen, hanem akár a lakóhe-
lyükön is el tudják indítani az állam-
polgárok az állami család- és lakás-
támogatásokkal kapcsolatos ügy-
intézést. Április elsejétől nem kell 
Szegedre utazni azért, hogy pél-
dául családi pótlékot vagy gyest 
igényeljünk.

„Április 1-jétől a Magyar Államkincstár 
egyes feladatai átkerülnek a kormányhi-
vatalhoz, ez lesz az ügyfelek szempontjá-
ból a legnagyobb és egyben legkedvezőbb 
változás, amely együtt jár a feladatátvé-
tellel”– mondta el Égető Gábor, a Makói 
Járási Hivatal vezetője. 

Márciusban az önkormányzatoktól vett 
át szociális feladatokat a Kormányhivatal, 
most áprilistól család- és lakástámogatási 
ügyekben is a hivatalhoz kell fordulni. 
Ezek szerint a családtámogatási ellátások 

– ideértve az anyasági támogatás, csalá-
di pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás - iránti kérelmeket, 
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan a nagycsaládosok földgáz 
árkedvezménye, továbbá  a fogyatékossági 
támogatás iránti kérelmeket a megyei kor-
mányhivatalhoz kell benyújtani. 

„Nagyon fontos, hogy ezeket az ügyeket itt 
Makón csak elindítjuk, az ügyintézés hely-
színe továbbra is Szeged lesz. A könnyebb-
ség az, hogy az ügyfeleknek nem kell ezért 

utazniuk, ugyanakkor ezzel az ügyintézés 
ideje sem lesz hosszabb” – magyarázta a 
hivatalvezető.
Így a lakástámogatáshoz kapcsolódó 
ügyekben – úgymint a további jogok, té-
nyek ingatlan-nyilvántartási bejegyzé-
se, a magyar állam javára bejegyzett jo-
gok törlése, a lakáscélú állami támoga-
tással érintett ingatlanok elidegenítésére, 
lebontására, egyéb célú felhasználására 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek fo-
gadása, a lakástámogatásra való jogosult-
ság feltételeinek megállapítása, a részlet-
fizetés engedélyezése, a felfüggesztési és/
vagy átjegyzési kérelmek feldolgozása – 
2015. április 1-jétől szintén a megyei kor-
mányhivatalok járnak el.

Március utolsó napján városunk-
ban járt Izrael állam magyarországi 
nagykövete. Ilan Mor nem csupán 
baráti látogatásra érkezett Makóra, 
hanem azért, hogy megbeszélje Far-
kas Éva Erzsébet polgármesterrel, 
milyen lehetséges módon tudnak 
együtt gondolkodni a jövőben.

Ilan Mor nem csupán azért érkezett Ma-
kóra, hogy bemutatkozzon a város új pol-
gármesterének, sok sikert kívánva munká-
jához, hanem azért is, hogy megbeszélje, 
milyen lehetséges utakon tudnak együtt 
gondolkodni a jövőben. Izrael nagyköve-
te először a polgármesteri hivatalba érke-
zett, ahol Farkas Éva Erzsébet fogadta, itt 
beszéltek a lehetséges együttműködés-
ről. Felvetődött az az elképzelés, hogy zsi-
dó kulturális fesztivált rendeznének majd 
a városban. Cserediák programot is indí-
tanának, hogy a makói és izraeli gyerekek 
jobban megismerhessék egymás kultúráját. A nagykövet elmond-
ta, szeretné megerősíteni a testvérvárosi kapcsolatot a város és 
Kiryat Yam között. Arról is beszélt, pártolja a mezőgazdasági és 
turisztikai kapcsolatok erősítését. Ilan Mor nagyon fontosnak 
tartja, hogy a fiatalok megismerjék történelmi múltjukat, ezért is 
tartott rendhagyó történelem órát a József Attila Gimnáziumban.
Farkas Éva Erzsébet polgármester megtiszteltetésnek tekinti a 

nagykövet látogatását, hiszen Makót régen Kis Jeruzsálemként 
is emlegették. A jövőbeni együttműködéssel kapcsolatban el-
mondta tervek között szerepel az ortodox izraelita temető fel-
újítása. Közös mintagazdaság kialakítására is sor kerülhet a vá-
lasztókerületben, amelynek keretében mezőgazdasági terméke-
ket bemutató csarnokot hoznának létre, ahol a makói hagymát 
is szemléltetnék.

MAKÓN JÁRT 
ILAN MOR IZRAELI NAGYKÖVET
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Nyulak, Napos Csibék és Törpillák is futottak a a Marosmenti Mocorgók 
12 órás versenyén. A kihívásra huszonöt csapat nevezett, az ötfős csapatok 
tizenkét órán át futottak.
Ősszel rendezték az első, április első hét-
végéjén pedig már a második tizenkét 
órás futóversenyt a Marosmenti Mocor-
gók. A megmérettetésen nagyrészt ama-
tőr versenyzők vettek részt, csapaton-
ként öt fővel, így összesen hetvenen fu-
tottak a Petőfi parkban.
Joó Zoltán a Marosmenti Mocorgók sajtó-
referense elmondta, minden csapat maga 
dönthette el milyen formában róják a kö-
röket, vannak akik két-három körönként 
váltottak, ám akadt olyan gárda is, akik 
óránkénti bontásban futottak.

A versenyre nemcsak Makóról, hanem a 
környékbeli településekről, sőt Nagyvá-
radról is érkeztek versenyzők. Ez utóbbi 
városból Varga Csaba hegymászó érkezett, 
akinek a futás felkészülésként szolgált, hi-
szen nyáron nagy kihívásra készül, a világ 
második legmagasabb hegycsúcsát a K2-t 
szeretné megmászni.
A versenyt a férfiaknál a BSB csapata nyer-
te 137 körrel, a második Vérmes Remé-
nyek csak egy körrel maradt le, míg harma-
dik az ATLAS TEAM lett. Nőknél Nyúl S.E., 
Napos Csibék és Amazonok lett a sorrend.

KERENGŐ A PETŐFI PARKBAN
(Folytatás az 1. oldalról)
Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czir-
bus Gábor alpolgármester kis színes papír 
kannákat adtak ajándékba a jelenlévőknek, 
amelyeken húsvéti versike volt. A város 
minden nyugdíjasklubja szerepet vállalt 
a Húsvétolón, különféle kalácsokat sütöt-
tek, amelyeket a jelenlévők megkóstolhat-
tak. A Maros Táncegyüttes népi játékokra 
és közös táncra csalogatta a családokat, a 
bátrabbak kipróbálhatták a gólyalábazást, 

„kakas ütést” és persze közös tánc is volt a 
Makói Húsvétolón, amely igazi családi, kö-
zösségi ünnep lett.
A tojásfa díszeinek elkészítésében részt vet-
tek a helyi iskolák diákjai is, akinek köszön-
jük munkájukat: Makói Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészí-
tő tanárok: Bárdi Andrea, Bertus Barcza 
Anikó, Makói Katolikus Általános Isko-
la, felkészítő tanár: Nagy Mária, Szikszai 
György Református Általános Iskola, fel-
készítő tanár: Szabóné Bertényi Andrea 
SZIGNUM, felkészítő tanár: Brzózka Ma-
rek, Baloghné Kovács Éva.

HÚSVÉTOLÓ

KÖLTÉSZET NAPJA MAKÓN
(Folytatás az 1. oldalról)
A Medáliák díj már egy évtizede hirde-
ti a költészet létjogosultságát a 21. szá-
zadban. „A kultúra és a költészet érté-
keire való megemlékezés napja ez és 
egyben figyelem felkeltés is a magyar 

kultúrára.” – kezdte ünnepi beszédét 
Farkas Éva Erzsébet a város polgármes-
tere. „Tudjuk, hogy városunkból költő-
ként induló József Attila is mennyit küz-
dött azért, hogy a névtelenségből meg-
ismerjék, szüksége volt Juhász Gyula és 

barátai mecénási jelenlétére. Makó váro-
sa a kuratóriummal együtt szintén ilyen 
mecénásként kívánja támogatni a fiatal 
költőket.”– mondta a város első embere. 
Az estét a Budapest Bár koncertje zár-
ta, visszaadva a régi kávéházi hangulatot, 
amely az irodalom sajátos velejárója volt 
abban az időszakban.
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KÉPZŐMŰVÉSZ SIKEREK 
A MAGÁN ZENEISKOLÁBAN

Makó Város Önkormányzata és a Városház Galéria MAKÓI 
TÁJ-KÉP képzőművészeti pályázatán remek eredményeket ér-
tek el a Magán Zeneiskola növendékei.

Az alsó tagozatosok közül:
UDVARI LAURA (Návay Lajos Ált. Isk., Földeák) – I. díjat,
NAGY EMESE (Návay Lajos Ált. Isk., Földeák) – III. díjat nyert,
MELEG MIA (Návay Lajos Ált. Isk., Földeák),
JANI ZSÓFIA – TÓTH TAMARA (Dózsa Gy. Ált. Isk. Ki-
szombor), MELEG NIKOLETT (Návay Lajos Ált. Isk., Földeák) 
Dicséretben részesült.

Felső tagozaton:
DÓZSA VIKTÓRIA – BERTÓTI BIANKA (Návay Lajos Ált. 
Isk., Földeák), ZÉKÁNY MELINDA (Návay Lajos Ált. Isk., Föl-
deák) Dicséretet kapott.

Középiskolás kategóriában
GERA ÁKOS (Návay Lajos Ker. Szakk. Isk.) Különdíjat nyert.
Felkészítő tanáruk: Oláh Eleonóra.

Dr. Csikota József, a Magán Zeneiskola igazgatója szívből gratu-
lál a szép eredményekhez, és ezúton mond köszönetet a növen-
dékek és felkészítő tanáruk remek munkájáért, a szülők minden-
kori támogatásáért.

ORSZÁGOS 
DIÁKKONFERENCIÁT NYERT 
A MAKÓI HUSTIÁK REGINA

Remekül szerepelnek a makói diákok a kü-
lönféle országos tanulmányi versenye-
ken. Hustiák Regina feltette az i-re a pon-
tot: abszolút I. helyezést ért el a XIII. Országos Tudományos 
Diákkonferencián.
Idén XIII. alkalommal rendezték meg a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari szakmunkástanulók Országos Tudományos Diákkon-
ferenciáját, melynek Nagykőrös adott otthont. A Galamb József 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákja, Hustiák Regina fél kéz-
zel lenyomta az országot, hiszen a legjobb előadás első díja mel-
lett az abszolút verseny győztese is a makói lány lett.
Három témában lehetett nevezni – tudtuk meg Reginától, aki ha-
gyományőrzés kategóriában indult. Dolgozatának címe az „Íz és 
harmónia világa a befőttes üveghegyen túl” is már sok mindent 
elárul. Dolgozatában arról írt, régen hogyan tartósítottak, aszal-
tak, és ma hogyan viszik tovább ezt a hagyományt. Két terméket 
emelt ki: a méltán népszerű bodzaszörpöt és egy különleges ter-
méket, a fehérboros bodzavirág zselét. Hustiák Regina elmond-
ta, érdekli az agrárvilág, ezért érettségi után a hódmezővásárhelyi 
mezőgazdasági főiskolára szeretne jelentkezni.

„Az iskola vezetősége és a kollégáim nevében gratulálok a győztesnek 
és természetesen a felkészítő tanárnak is, Bereczkiné Kovács Erzsébet-
nek.” – fejezte ki elismerését Horváth Zoltán a Galamb József Mező-
gazdasági Szakképző Iskola igazgatója.

Szeretettel�meghívjuk�Önt�és�Kedves�Családját

a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti�Kara
Makói�Magán Zeneiskola�Egyesített

Koncert�Fúvószenekara

.

és a

2015.�április�19-én 18�órai�kezdettel(vasárnap)

a makói�Hagymaházban megrendezendő

HANGVERSENYÉRE
Köszöntőt�mond:�Farkas�Éva�Erzsébet

A hangverseny�díszvendégei:
Dr habil Madarász�Iván

polgármester�asszony

. .
.

.

zeneszerző,�a Zeneakadémia�egyetemi�tanára�és
zeneszerző,�a�SZTE ZMK dékánjaDr Tóth�Péter

Dr Csikota�József

.

Vezényel: egyetemi�adjunktus,�karnagy-igazgató,
valamint�növendékei

Szélesi Attila�és�Sternóczky�László,�a�SZTE ZMK végzős�karmesterhallgatói.

Műsor:
Bert Appermont:�Jericho

Franz�Hoffmann:�Román�tánc
Heinrich�Hübler:�Concerto�négy�kürtre�és�fúvószenekarra

Madarász�Iván:�Szimbólumok
Tóth�Péter:�Ikaros

Arturo�Marquez:�Danzon�No.�2.

Közreműködik�a�SZTE ZMK Kürt�Kvartettje.

Minden�érdeklődőt�szeretettel�várunk!
A belépés�díjtalan.

Meghívó

A Makói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

a 
Návay Lajos Szakképző Iskola 

és a 
KLIK Makói Tankerülete 
szeretettel meghívja Önt

a 2015. április 17-én (pénteken) 
9 órától megrendezésre kerülő

„Amikor kitárulnak a lehetőségek” 
Pedagógiai Konferenciájára

Helyszín: Makó, Hagymaház (Posta u. 4.)
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A NYUSZIVAL 
BÁLOZTAK 

A NYUGDÍJASOK
A Gerizdesi Nyugdíjasklub báljával indult a tér-
ségi nyugdíjas találkozók sora Makón. A Korona 
emeleti nagytermét majd kétszáz klubtag töltöt-
te meg, ahova a húsvétvárás jegyében a nyuszik 
is megérkeztek.

Minden év márciusának utolsó hétvégéjén tartják a térségi 
nyugdíjasklubok első találkozójukat, ahova Makóról, Királyhe-
gyesről, Nagylakról, Csanádalbertiről, Csanádpalotáról, Pitva-
rosról, Marosleléről és Kövegyről érkeztek vendégek.
Ferenczi Józsefné Gizike a találkozó szervezője fogadta a csa-
ládjával érkezett Farkas Éva Erzsébet polgármestert, aki egy 
Wass Albert idézettel köszöntötte a nyugdíjasokat. „Valahány-
szor valaki jót cselekszik ezen a világon: egy pillangó száll föl a 
levegőbe s viszi a hírt a Jóistennek”. Utalva ezzel a nyugdíjasok 
összetartó és szeretetteljes közösségére.
Az ebédet követően estig tartó táncmulatság várta a résztvevő-
ket, ahova nagy meglepetésére a nyuszik is betoppantak és pi-
ros tojást osztottak.

A BOLDOG HÁZASSÁG 
A HOSSZÚ ÉLET TITKA

Fridvalszki Mihályné Trényi Julianna április 7-én töltötte 90. 
életévét, ez alkalommal köszöntötte őt Farkas Éva Erzsébet 
polgármester.
Jucika néni nagyon várta a város polgármesterét és örömmel me-
sélt neki életéről. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, amelyet 
ő is követett. Megtermelt mindent otthonra, állatokat tartottak, 
teheneik is voltak. Csirkéket, libákat nevelt és azokat Kövegyről 
biciklivel vitte a csanádpalotai piacra.
Jucika néni szerint a hosszú élet titka a boldog házasság, férjével 
nagyon boldogan éltek és mindig mindent meg tudtak beszélni. 
Jelenleg egyetlen fiával él Makón, két unokája külföldön dolgozik, 
őket mindig nagyon várja haza.

TAVASZI NYUGDÍJAS 
BÉRLET AKCIÓ

Nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező Vendégeink 
2 hónapos bérletet vásárolhatnak

FELHASZNÁLHATÓ 
MÁRCIUS 1-TŐL ÁPRILIS 30-IG

6500 Ft-ért
A bérletet 2015. február 23-tól lehet 
megvásárolni a fürdő pénztáraiban.
Az akció más kedvezményekkel 
össze nem vonható!

Bővebb információ:
 www.hagymatikum.hu
facebook.com/hagymatikum
Tel.: +36 62 511 220
e-mail: info@hagymatikum.hu
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Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertá-
rak sorrendje a következő: április 13–19. kö-
zött a Pingvin Patika (Deák Ferenc u. 4), ápri-
lis 20–26. között az Apaffy Gyógyszertár (Apaf-
fy u. 21.), április 27–május 3. között az Arany 
Kereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi u. 50) tart 
ügyeletet. 
Ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra 
között, szombaton 13–20, vasárnap és ünnep-
nap 9–19 óra között van. Szombaton és vasár-
nap az úgynevezett készenlét ideje alatt (gya-
korlatilag éjszaka) indokolt esetben a +36-30-
276-0085-ös számon lehet gyógyszert kér-
ni. Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
Kereszt, Kígyó és Pingvin (utóbbi 13 óráig). Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat 
célszerű és ajánlott felkeresni.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

A makói gyermekorvosok április havi dél-
utáni összevont rendelése: hétfő: Dr. Czanik 
Sarolta (Hollósy K. u.) kedd: Dr. Kiss Ivánka (Kál-
vin u.), szerda: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u.), csü-
törtök: Dr. Szalkanovics Bernadett (Hollósy K. 
u.), péntek: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u.) Orvosi 
ügyelet (gyermek): szombaton és munka-
szüneti napon 8–16 óráig a Hollósy Kornélia 
u. 2/a szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 
16–8 óráig a Kórház gyermekosztályán, tele-
fon: (62) 511-151.
Orvosi ügyelet: (felnőtt): hétköznap 16–8 
óráig; szombaton és munkaszüneti napon 
0–24 óráig a Vorhand rabbi tér 3. szám alatt, 
telefon: (62) 433-104.
Fogászati ügyelet: hétvégén és munkaszü-
neti napon 8–11 óráig a Hollósy Kornélia u. 2/a 
szám alatt.

ORVOSI 
ÜGYELET

MŰSORAJÁNLÓ

www.makoivtv.hu 
youtube: VTV Makoi

Április 17. péntek 18.15:

Budapest Bár koncert 
– interjúval

ANYAKÖNYVI HÍREK 14–15. HÉT

SZÜLETÉS:
Pinczér Zete 2015.03.25.
szülei: Pinczér Mihály és Szakács Brigitta
Kerekes Csaba 2015.03.29.
szülei: Kerekes István Attila és Köröm Anita
Jancsik Jelena 2015.03.27.
szülei: Jancsik Péter és Egyed Ildikó
HALÁLESET:
Kis Jenőné Madalina Julianna, Kincsesné 
Baranyi Irén, Baráth Imre, Erdélyi Sándor, 
Szirbik Sándorné Szabó Jusztina Juliánna, 
Kállai Etel Bittó Istvánné, Varga Imréné 
Tompán Leticia

Április 21. kedd 18.30:

Makói KC – Gyulai SE NB II-es 
férfi kézilabda mérkőzés közvetítése

Április 23. csütörtök:

Társalgó kulturális magazin: United koncert, 
Medáliák-díj, Makó arcai, játék

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát ké-

pező makói 776/A helyrajzi szám alatt felvett, természetben
MAKÓ, CSANÁD VEZÉR TÉR 18-20. SZÁM ALATTI, 110 m2 ALAPTERÜLETŰ

ÜZLETHELYISÉG és 10,72 m2 ALAP TERÜLETŰ RAKTÁRHELYISÉG
bérlet útján történő hasznosítására.

1./ A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. ÁPRILIS 16. 16 óra.
2./ A pályázat beadásának helye: Polgár-
mesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesz-
tési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széche-
nyi tér 22. szárnyépület II. 205. iroda).
3./ A pályázat tárgyalás helyéről és idejéről 
a pályázóknak értesítést küldünk.
4./ A pályázati anyag átvehető: Makói Pol-
gármesteri Hivatal Innovációs és Városfej-
lesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Szé-
chenyi tér 22. szárnyépület II. 205. iroda).

Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, 
amely tartalmazza a kiírás részletes felté-
teleit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit.
5./ A helyiség megtekintésének időpontját 
a pályázati anyag átvételekor közli a Hiva-
tal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és 
Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
(Szárnyépület II. emelet 205. iroda, telefon: 
(62) 511-821)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
Makó, 10405/44 hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 

közigazgatási jelzéssel nem rendelkező, 
4 639 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 
2015. április 24. napján 10 óra.
2./ Az ingatlan irányára: 4 750 336 Ft+ÁFA.
3./ A pályázat benyújtásának címe: Polgár-
mesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22.
4./ Pályázati anyag, mely tartalmazza a ki-
írás részletes feltételeit és az ingatlan leg-
fontosabb jellemzőit átvehető: Polgármes-
teri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési 
Iroda Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 
22. Szárnyépület II. emelet 205.), munkana-
pokon 8–16 óra között.
Pályázni csak pályázati anyaggal lehet.
5./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről 
a pályázóknak értesítést küldünk.

6./ Az ingatlan megtekintésének időpontját 
a pályázati anyag átvételekor közli a hivatal 
a pályázóval.
7./ Pályázati ajánlatok elbírálása, verseny-
tárgyalási időpontja és az ajánlattevők ér-
tesítésének módja: Az ajánlatok felbontásá-
ról, majd ezt követően az Ügyrendi és Pénz-
ügyi Bizottság ülésén történő elbírálásáról a 
pályázók írásban postai úton tértivevényes 
levélben és elektronikus úton is értesítést 
kapnak.
Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, 
az időpontjáról az ajánlattevők írásban pos-
tai úton tértivevényes levélben és elektroni-
kus úton is értesítést kapnak.
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CÉGINFORMÁCIÓK
A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–18 óra kö-
zött tart cégképviseletet a Démász Liget utcai telephelyén. Hibabejelentés: 
(0680) 440-141, (0680) 820-141.  Az EDF Démász Zrt. szerdán 8–12, 
csütörtökön 14–18 óra között ügyfelez a Liget utcai telephelyén. Telefonos 
ügyfélszolgálat: (0640) 82-22-82, hibabejelentés: www.kozvilhiba.hu. Az In-
vitel Zrt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a 
makói ESC Számítástechnika Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.). A T-Home 
minden munkanap és szombaton nyitvatartási időben 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, csütörtökön 7–19 óra között fogad 
ügyfeleket a Lonovics sugárút 24. alatt. A Makói Kommunális Non-
profit Kft. Makó, Návay Lajos tér 5–7. ügyfélfo gadási idő: hétfő–kedd: 
8–16, szerda: 7–19, csütörtök: 8–16, péntek: 8–12 óra. Ebédidő: 12–13-ig. Te-
lefon: (0662) 212-837. Ügyelet: (0630) 403-6267. A gyepmester hétköznap 
7–15 óra között: (0620) 552-9577. Távhő Iroda: Makó, Návay Lajos tér 5-7. 
ügyfélfogadási idő: szerdán 7–19 óráig, Telefon: (0662) 212-837. A DIGI TV 
(megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, kérések): Makó, 
Kossuth utca 62/a szám. Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 
8–16.30, péntek: 8–14 óra. Telefon: (0670) 312-7739.

„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.

2015. március 31.
Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ
MAKÓI JÓZSEF ATTILA 
GIMNÁZIUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KEDVEZMÉNYEZETT TOVÁBBTANULÁST ERŐSÍTŐ KEZDEMÉ-
NYEZÉSEKET HAJTOTT VÉGRE A MAKÓI JÓZSEF ATTILA GIM-
NÁZIUMBAN A TÁMOP 3.3.10.B.12 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN.

A „Tanulj Tovább! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a 
Makói József Attila Gimnáziumban” című projektjével az Új Szé-
chenyi Terv keretében 28 349 715 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

A projekt megvalósulási helyszíne a Makói József Attila Gimnázi-
um. A programban a fő cél az volt, hogy a gimnazisták tanulási 
motivációját erősítse, alapkészségeiket fejlessze, felsőfokú okta-
tásban való részvételüket segítse, képességeiket kibontakoztas-
sa kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak kö-
rében. Ennek eredményeképpen hátrányukat leküzdve, magabiz-
tosan tervezzék és valósítsák meg jövőképüket.
A 2013. év végétől 2015. év tavaszáig tartó időszakban az intéz-
mény – valamely szempontból hátrányos helyzetű – tanulóinak le-
hetősége nyílt egy olyan átfogó, több területre kiterjedő program-
ban részt venni, amely felkészítette őket a felsőoktatásban való to-
vábbtanulásra, a későbbi munkaerő-piaci helytállásra.
A program gerincét a hátrányos helyzetű tanulók képességméré-
se, egyéni fejlesztési irányainak meghatározása és mentorálása 
képezte. Ez a másfél év lehetőséget biztosított a tanulóknak alap-
készségeik fejlesztésére, közösségépítő programok megvalósítá-
sára, érettségi-előkészítő, pályaválasztást elősegítő foglalkozáso-
kon való részvételre.

A pedagógusok továbbképzéseken olyan tudásra, mérési eszköz-
rendszerre, kapcsolatrendszerre tettek szert, melynek segítségé-
vel hosszú távon tudják végezni a hátrányos helyzetű tanulókkal 
megkezdett mentori tevékenységüket. Pályaorientációs és szak-
mai szempontból is az eddiginél többet tudnak majd segíteni a di-
ákoknak. A projektben vállalt feladatok támogatásához a pályá-
zatban közel 3,5 millió forint értékben nyílt lehetőség informatikai 
eszközök és szoftverek beszerzésére.
A komoly munka mellett közösségépítő és hátránykompenzáló te-
vékenységeken is részt vettek a tanulók, számos kirándulás és 
szabadidős foglalkozás került megvalósításra, és a szülőkkel is in-
tenzívebb lett a kapcsolat.
A projekt nyomán olyan hálózati rendszer alakult ki, mely a város 
munkaerőpiaci-szereplőivel, az általános-, közép- és felsőoktatási 
intézményekkel, gyermekvédelmi szolgálatokkal, egyéb civil szer-
vezetekkel biztosít hosszú távú együttműködést. A projektről és 
annak eredményeiről további információ a www.jag.mako.hu ol-
dalon található.
A projekt kezdési időpontja: 2013. december 1.
A projekt befejezési időpontja: 2015. március 31.
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KUBINYI ANNA
(Makó, 1949. február 10. – Budapest, 
2015. március 27.)

Kubinyi Anna Kossuth-díjas textilművész, 
gobelintervező.1949-ben született Makón, 
pedagógusszülők gyermekeként, később 
Szegedre költözött a család. Mindig szere-
tettel látogatott szülővárosába, ahol több 
egyéni kiállítása is volt. A hetvenes évek-
ben a Magyar Iparművészeti Főiskola ta-
nulója, olyan mesteri voltak, mint Plesnivy 
Károly, Szilvitzky Margit. 1990-től Fran-
ciaországban dolgozott tíz évig, majd ha-
zatért. A plasztika és a textilművészet öt-
vözésének mestere, előszeretettel használt 
népi motívumokat alkotásaiban. Szimbo-
likájában is sokszor utal a magyar népha-
gyomány képeire. Prima Primissima Díjas 
alkotó, akinek munkáját a Bartók Béla Em-
lékdíjjal, a Magyar Művészetért Díjjal is 
elismerték, ezen kívül több művészeti díj 
birtokosa. Ausztria, Franciaország, Észtor-
szág, Nagy-Britannia, Lengyel- és Német-
ország is vendégül látta kiállításait.
Feledy Balázs, művészeti író a következő-
ket írta róla:

„Kubinyi Anna arra lett képes, amire igen 
kevesen. A multikulturalitásról s a glo-
balizálásról szóló tanok és gyakorlat, s 
a digitális civilizáció érvényre jutásának 

időszakában, amikor a kortárs művészet-
ben oly kevés mű szól igényesen és magas-
rendűen a hagyományról, a nemzeti kultú-
ráról, ő éppen erre volt képes. Olyan világ-
látásra ébreszt rá minket, kenderbe szőve, 
melynek eltűnése végzetünk felé sodorna 
minket. Általa is hátha: végzet helyett, új-
jászületés következhet. A művésznek eb-
ben a sors fontos szerepet szánt.”

KOCSIS IMRE
(Makó,1940. február 4.- Szentendre,2015. 
március 28.)

„Szép volt – jó volt – hosszú volt az út”
Kocsis Imre

Néhány napja jött a szomorú hír, elhunyt 
Kocsis Imre Munkácsy díjas festő- és gra-
fikusművész. Sokan ismertük, becsültük 
Imrét. Azt az embert, aki bár a szülővá-
rosból fiatalon a fővárosba került, és végül 
Szentendrén telepedett le, de szűkebb ha-
záját, Makót igazából soha nem hagyta el. 
Lelkében makói maradt. Alkotóként a ma-
gyar képzőművészet élbolyába tartozott, 
mesterévé vált számos kiváló, a kortárs 
képzőművésznek. A mai modern magyar 
grafika egyik alapítójaként jegyzi a szak-
ma. A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Grafika Tanszékének vezetőjeként több 

évtizedes oktatói tevékenységét tanítvá-
nyainak kvalitásos munkássága reprezen-
tálja. Hivatása szerint képzőművész, de 
más tudományos területeken is meghatá-
rozó tevékenységet folytatott (kertművé-
szet, lepkegyűjtés).
A Makói Grafikai Művésztelep alapítója és 
vezetője volt a nyolcvanas években. Mint-
egy tíz éven át nyaranta visszatért Makó-
ra, a művésztelepre. A magyar modern kí-
sérletező grafika makói műhelyét terem-
tette meg. Hívására a kortárs grafikusok 
legkiválóbbjai vettek részt a makói telep 
munkájában.
2000-ben készült el „Lakodalom” című 
táblaképe, amelyet tíz éven át festett. A 
táblakép eszenciája művészi munkásságá-
nak, makóiságának.
2005-ben Makó város díszpolgárává 
fogadta.
Kocsis Imre sokunk számára örök példa; 
emberségből, tudásból, makóiságból.
Nem felejtjük!

Búcsúzik tőlük 
Makó Város Önkormányzata

KÉT MAKÓI KÖTŐDÉSŰ MŰVÉSZ IS 
ÖRÖK NYUGALOMRA TÉRT

VÁROSNAPI HÉTVÉGE
Városnapi Hétvégére hívja Makó Város Önkormányza-
ta a kedves lakosokat MÁJUS 7–10. között. Az érdek-
lődők helyi képzőművészek alkotásaiból rendezett ki-
állítást tekinthetnek meg. A rendezvénysorozaton be-
mutatkoznak a makói civil és művészeti csoportok. 

„SZERETEM MAKÓT” rajzpályázat keretében tanulók 
munkái is láthatók lesznek majd. A nyugdíjasoknak 
vidám vetélkedőt szerveznek a Hagymaház dolgozói. 
A főtéri jó hangulatról zenekarok gondoskodnak. 
Fellép a Ghymes együttes. 


