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HÍREK
EREDETVÉDETTSÉGET KAPOTT 

A MAKÓI HOSSZÚGYÖKÉR

Nagy elismerés érte a makói hosszú-
gyökeret: eredetvédettséget kapott 
a Földművelésügyi Minisztérium 
Hagyományok–Ízek–Régiók bíráló- 
bizottságától.
Eredetvédelmet kapott a makói hosszúgyö-
kér, a termelők remélik így könnyebben tud-
ják majd azt értékesíteni. Az eljárást a Csanád 
és Térsége Gazdakör kezdeményezte. „A gaz-
dák nagy álma teljesült ezzel, olyan elisme-
rést kaptunk, mely által az eredeti makói gyö-
kér–a külföldi termékekkel szemben–meg-
különböztetett jelzést viselhet majd a piacon.” 

– mondta a Kádár József a Gazdakör elnöke. 
Hogy megkapják ezt az elismerést, a Nemze-
ti Agrárkamara Csongrád Megyei Szerveze-
te biztosította a szakmai hátteret. „Az volt a 
szerencse, hogy az egyik ve-
tőmagbázisunkon még meg-
volt az eredeti makói hosszú-
gyökér vetőmagja, ezt sike-
rült megújítani, örülünk, hogy 
tudtunk ebben segíteni” – 
fejezte ki elismerését Kispál 
Ferenc, a NAK Csongrád Me-
gyei Szervezetének elnöke.
A védjegyes oklevelet szep-
tember 26-án veszik majd át 
az Országos Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron. Kö-
vetkező feladatként az őszi és a tavaszi 
fokhagymát szeretnék eredetvédelem alá 
helyeztetni.

SZÉPÜL A VÁROS
A Start Mintaprogram keretein belül 
megújulnak Makó városának terei, 
parkjai is. A város több részén is fo-
lyik a fásítás és parkosítás. Emellett 
a mezőgazdasági munkaprogram 
is elindult, több hektáron petrezse-
lyemgyökeret és burgonyát vetettek.
A Bajcsy lakótelep és a Fűrész utca közöt-
ti terület régóta elhanyagolt része a város-
nak. Ezt március elején a közfoglalkozta-
tási program keretében hozta rendbe a 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Baranyi 
Katalin városi főkertész elmondta, elő-
ször is gyümölcsfákat kellett kivágni, hi-
szen ez egy nagyon elhanyagolt terület 
volt. Helyükbe hársfákat, cserjéket ültet-
tek, ezt követően a területet megtisztítot-
ták a törmelékektől, majd a talaj előkészí-
tés után füvesítés következett. Farkas Jó-
zsefné az utcában lakik és örömmel néz-
te a parkosítást, hiszen elmondása szerint 
régóta szégyenfoltja volt ez a terület a 
városrésznek.
A város többi részén is parkosítanak a ker-
tészetben dolgozó közfoglalkoztatottak. 

A Petőfi parkban az idős, veszélyes nyár-
fákat kivágták, helyükre tölgyfákat ültet-
tek. A Sírkert utcában is ültettek fákat és 
májusban virágok is kerülnek ide, csakúgy, 
mint a Tulipán utcai óvoda környékére. 
A mezőgazdasági program két részből áll, 
tudtuk meg Nagy Nándortól, a Város-
gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető-
jétől. Egy hektáron burgonyát egy hek-
táron petrezselyemgyökeret termelnek 
szántóföldi növénytermesztés keretében, 
valamint egy fóliasátrat építenek, ahol 

egynyári növényeket nevelnek, melyek 
majd a város köztereit díszítik. A megter-
melt növényeket az ENI konyháján hasz-
nálják fel a közétkeztetésben.
Lakossági kérésre megújult a Sírkert ut-
cai játszótér is. A városrész települési kép-
viselőjét Kovács Sándort keresték meg az 
ott lakó kisgyermekes anyukák, a játszó-
tér szinte használhatatlan. A képviselő 
közbenjárására a Városgazdálkodási Kft. 
által megújultak a játékok, új hintát, ját-
szóeszközt és kerítést is kapott.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET
Makó város képviselő-testületé-
nek áprilisi ülésén kinevezték a vá-
rosi könyvtár és múzeum új vezető-
jét, megtárgyalták a következő öt év 
gazdasági programját valamint több 
beszámolót is meghallgattak. 

 ■ Zárt ülésen döntött Makó város kép-
viselő-testülete a József Attila Városi 
Könyvtár és Múzeum megüresedett igaz-
gatói posztjáról. A pozícióra három pályá-
zat érkezett, a képviselők úgy határoztak, 
hogy Badicsné Szikszai Zsuzsannát bízzák 
meg ezzel a feladattal. Az új vezető megbí-
zatása 2015. május 1-től 2020. április 30-
ig szól.

 ■ A nyílt ülés legnagyobb vitáját Makó 
városának következő öt éves Gazdasági és 
Munkaprogramja váltotta ki. Ez egyben 
egy városfejlesztési program is, amelynek 
néhány eleme már a megvalósítás folya-
matában tart.  Elindult már az ipari park 
közművesítésének előkészítése, a Mako-
vecz sétány illetve a csipkesori üzlethe-
lyiségek felmérése, illetve az új Makovecz 

könyvtár és múzeum kiállítóterének meg-
valósításához szükséges tervezési folya-
matot kezdte el egy tervező iroda és a Pá-
ger mozi és rendezvényház kialakításához 
szükséges tervezéseket is megkezdték már 
a szakemberek.

 ■ Részt vett a testület ülésén dr. Lukács 
János, a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője, hiszen beszámoltak 
a helyi közbiztonság megszilárdulásáról. 
Palicz András alezredes, Makó rendőrkapi-
tánya elmondta: a lopások és rablások szá-
ma jelentősen csökkent az utóbbi évekhez 
képest, ám a közlekedési balesetek száma 
sajnos nőtt a térségben. 

 ■ Az ülésen szó esett a Víziközmű átvi-
lágításáról is, amely igen nagy vitát váltott 
ki a képviselők között. Farkas Éva polgár-
mester az üggyel kapcsolatban elmondta: „ 
A kifizetett osztalékok jóváhagyásával kap-
csolatos törvényi  megfelelőségről nem tu-
dunk megbizonyosodni, mivel a Társaság 
a szükséges taggyűlési határozatokat, ön-
kormányzati közgyűlési jegyzőkönyveket 
nem bocsátotta rendelkezésünkre, mellyel 

könyvvizsgálati hatókörünket korlátozta.” 
Czirbus Gábor, alpolgármester azzal a ja-
vaslattal zárta a vitát, hogy várják meg az 
átvilágítás eredményét, s utána tárgyalják 
meg az ügyet.

 ■ A gazdasági program része a Honvéd 
városrész rehabilitációja is. Ezt megelő-
zően az önkormányzat ipari patkányir-
tást rendelt meg a területen.  Dr.  Sánta 
Sándor,  képviselő megköszönte a pol-
gármesternek ezt a lehetőséget. A körzet 
képviselője elmondta a helyzet tarthatat-
lan volt, a probléma már igen régi kele-
tű. A patkányok száma annyira megnőtt, 
hogy az egyéni vállalkozó általi irtás nem 
váltotta be a reményeket.  Lakossági ké-
résre az önkormányzat megrendelte a 
nagyipari patkányirtást, amelynek kere-
tében majdnem kétszáz patkánycsapdát 
helyeztek ki a városrészben.  A művele-
tet két – három hét múlva megismétlik, 
a képviselő kéri az ott lakókat, ha ilyen 
problémát észlelnek, jelezzék azt vagy az 
önkormányzat műszaki osztályán vagy 
nála az orvosi rendelőben.

ÓVODÁSOK KÖSZÖNTÖTTÉK A TAVASZT
A Makói Óvoda négy intézményegy-
sége immáron hagyományos Tava-
szi Táncgáláját tartotta március ne-
gyedik hétvégéjén a Hagymaházban. 
A Szikszai György Református Óvo-
da tavaszköszöntő ünnepségére a 
hónap utolsó vasárnapján délelőtt 
került sor, az Újvárosi Református 
templomban.

Kétszer is teltházas volt a Hagymaház 
a makói ovisok táncgáláján, amelyet az 
idén 18. alkalommal rendeztek meg. A 
Tavaszi Táncgála az az esemény, ahol 
az ovisok néptánccal és dalokkal tarkí-
tott, játékos műsort adnak, hogy bemu-
tathassák, mi mindent tanultak e téren 
a Makói Óvoda intézményeiben. Az ön-
kormányzati óvoda tagintézményei fon-
tosnak tartják a népi hagyományok, szo-
kások megőrzését és továbbörökítését, a 
tehetségek gondozását. Az önkormány-
zat nevében Weszelyné Wéghseő Henri-
ett köszöntötte a közönséget. A képvi-
selő elmondta, egy olyan várost szeret-
nének építeni, amely segíti a gyermekek 

fejlődését, számukra biztonságos jövőt, 
otthont és boldog életet ad.
Összesen 8 csoportból 159 nagycsoportos 
mutatkozott be a két előadáson, így elő-
ször az Erdélyi püspök és a Kassai utcai 
majd a Hold utcai épület és a Kálvin téri 
tagintézmény nagycsoportosai adtak mű-
sort. Szatmári, Rábaközi, Dunántúli, Ma-
kó környéki játékokat, táncot, mulatságot 
mutattak be. A műsort Demkóné Katalin 
és Horváth-Varga Sándorné gyermektánc-
oktató óvodapedagógusok állították össze. 
A makói Szikszai György Református Óvo-
da is tavaszköszöntő ünnepséget tartott 
az Újvárosi Református templomban. Az 
eseményen az óvoda összes csoportja fel-
lépett, és bár nem volt minden ovis jelen, 
lelkesen énekeltek, verseltek a picikék és a 
már kissé nagyobbak is. Vékonyka hang-
juk szeretettel és melegséggel töltötte meg 
a templomot.
Az eseményen köszöntő beszédet mon-
dott Czirbus Gábor alpolgármester, aki 
elmondta, az új városvezetés a vállalko-
zók, sportegyesületek, a civil szervezetek 
mellett a makói egyházi csoportokat is 

támogatja. De elsősorban nem ezt emelte 
ki köszöntő beszédében Czirbus Gábor. In-
kább azt, mennyire köszöni a tavaszi mű-
sort a gyermekeknek, a pedagógusoknak, 
a felkészítőiknek, a szülőknek és termé-
szetesen Makó-Újvárosi Református Egy-
házközségnek. „Akinek eddig nem érke-
zett el a tavasz a szívébe, annak a műsor 
láttán, most már biztosan” – mondta.
A vasárnapi misén részt vett Csikota Jó-
zsef karnagy-igazgató, aki szintén kö-
szöntötte a jelenlévőket. Kotormán Ist-
ván lelkész a gyermekek oktatásának fon-
tosságáról, a gyermekközpontú neve-
lésről és arról beszélt, milyen rengeteg 
értéket kapnak, kaphatnak az intézmé-
nyükben, a hittanórákon, vagy akár a mű-
sorra készülés közben.
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Új honlappal és arculattal jelentke-
zik május elejétől a Makói Városi Te-
levízió. A honlapon keresztül min-
den műsor visszanézhető lesz, egy 
új IPTV szolgáltatásnak köszönhető-
en akár mobiltelefonon is.

A Makói Városi Televízió bemutatta új ar-
culatát és műsorstruktúráját, amivel a te-
levízió 2015 májusától a megújult formá-
ban jelentkezik.

„Régi elvárás volt a televízió honlapjá-
nak mind tartalmi, mind külső megújulá-
sa” – mondta el Kisistók Tímea a városi te-
levízió ügyvezetője. „A Makói Városi Te-
levízió Makó és a makói kistérség 16 te-
lepülésének lakosságát látja el hírekkel, 
információkkal. Alapvető elvárás a mai te-
levíziókkal szemben, hogy a világhálón is 
megjelenjenek.”
Ezért is indít május elejétől új honlapot a 
televízió. A honlap elkészítéséhez egy fia-
talokból álló makói kreatív csapatot kér-
tek fel. A www.makotv.hu weboldalon 
bármikor visszanézhető egy híradó vagy 
magazin, azon belül egy-egy riport is.
Ha már híradó és megújulás, május 4-től 
hétfőtől–péntekig 15 percben minden es-
te jelentkezik Makói Híradó új arculat-
tal, megújult háttérrel. Napi sporttal, te-
lepülési-, rendőrségi hírekkel, program-
ajánlókkal és időjárás jelentéssel. Új elem 
a minden kedden híradó után jelentke-
ző Fókusz című hírháttér magazin, mely 

mindig egy-egy olyan témát dolgoz fel bő-
vebben stúdióbeszélgetéssel, mely soka-
kat érint. A Társalgó című kulturális ma-
gazinon belül is bárki keresgélhet, mely 
ugyancsak megújult és egy nyertes pályá-
zatnak köszönhetően minden héten je-
lentkezik, külső helyszínekről is.
Mindezt tehát a város több pontján, most 
már ingyenes wi-fi elérhetőséggel, ame-
lyet a Mikroháló Kft. biztosít. A kft Makó 

néhány pontján nyilvános internet (wifi) 
szolgáltatási területet alakított ki, amely 
mobil eszközön ingyenes hozzáférést kí-
nál. Van már ilyen a Széchenyi téren, a Bás-
tya Hotel környékén, a Sportcsarnokban 
és a Hagymaházban is. Ezek mellett a Dat-
ron Távközlési Zrt. (a Mikroháló többségi 
tulajdonosa) az általa üzemeltetett IPTV 
rendszerben elérhetővé teszi a Makó Tv 
adását a saját előfizetői körében.

A LAKÓK RÉGI ÁLMA VÁLIK VALÓRA 
– ÚTKARBANTARTÁS LESIBEN

Megkezdődtek a munkálatok Lesi 
városrész útjain, ezzel az ott élők 
20 éves álma válik valóra. A Vasút 
sor utcában a Makói Városgazdál-
kodási Nonprofit Kft. külső vállalko-
zó bevonásával végez útkarbantar-
tási munkát.

Toldi János a körzet önkormányzati kép-
viselője elmondta, körülbelül ötven csa-
lád él itt, akiknek a munkálatok végered-
ménye nagymértékben javítja mindenna-
pi életkörülményeiket, hiszen esős idő ese-
tén eddig szinte megközelíthetetlen volt 
ez a városrész. „A gyerekek onnan járnak 

iskolába, a nyugdíjasok orvoshoz mennek, 
még a mentőknek is gondot okoz a város-
részben való közlekedés esős, sáros időben” 

– mondta a képviselő, 
aki maga is többször a 
helyszínen járt.
A munkálatok márci-
us közepén kezdőd-
tek meg, jelenleg egy 
úgynevezett stratégi-
ai utat biztosítanak a 
lakók számára. A Ma-
kói Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. az utca 
teljes hosszában 730 

EZÜSTÉRMES A MAKÓI 
HAGYMATIKUM GYÓGYFÜRDŐ

A Magyar Uszodatechnikai Egyesület 
és a Magyar Fürdőszövetség által ki-
írt „Év medencéje” pályázaton második 
helyezést ért el a Makói Hagymatikum 
Gyógyfürdő. A 2010. január 1. után át-
adott létesítmények szállhattak ver-
senybe az elismerő címért, melyet jel-
igével védett, írásos dokumentáció alap-
ján egy szakmai zsűri ítélt oda.
Az eredményhirdetésre a Hungexpo G 
pavilonjának Otthon- Design kiállítá-
sán került sor, összesen négy kategó-
riában adhatták be az intézmények a 
pályázataikat. A Makói Hagymatikum 
Gyógyfürdő a „közhasználatú fürdők” 
kategóriában ért el helyezést, „Életfa”-
jeligével ellátott munkájával, amely a 

Makovecz Imre által megálmodott él-
mény medenceteret, illetve az abban ta-
lálható medencék technikai-, esztétikai- 
és fotódokumentációval kiegészített le-
írását tartalmazta. A szakmai bíráló bi-
zottság értékelése alapján a felhívás 
kiírói ezüst fokozatú díjjal jutalmazták 
a Hagymatikum beadványában szerep-
lő élménymedencéket.

MAKÓI VTV: ÚJ HONLAP, ÚJ ARCULAT

folyóméteren, 3 méter szélességben út-
feltöltést végez darált beton, valamint 
mart aszfalt bedolgozásával. A feltöltést 
követően az út melletti csapadékelveze-
tők is tisztításra kerülnek. A jövőbeli ter-
vek között szerepel a csapadékvíz elveze-
tő árkok építése, melyet a közfoglalkoz-
tatási mintaprogrammal kíván az önkor-
mányzat megvalósítani.
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AMIKOR KITÁRULNAK A LEHETŐSÉGEK

Amikor kitárulnak a lehetőségek 
címmel pedagógiai konferenciát 
tartott a Makói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Makói Tankerülete. A Hagyma-
házban megtartott elméleti és gya-
korlati képzésen a tankerület peda-
gógusai vettek részt.

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és a Návay Lajos Szakkép-
ző Iskola Pedagógiai Konferenciát szerve-
zett a KLIK Makói Tankerülete és Makó 
Város Önkormányzatának támogatásával. 

„Ez egy nagy szervezés volt és közös pro-
jekt, negyedik alkalommal rendeztük meg 
a konferenciánkat a Mentorháló program 
keretein belül” – tudtuk meg Kincses Tí-
meától a Nemzeti Pedagógus Kar térségi 
képviselőjétől, a konferencia szervezőjétől.
Délelőtt előadásokat tartottak, ahova olyan 
oktatási szakembereket hívtak meg, akik 
az iskolai nevelés és a szakma aktualitása-
iról, új látásmódokról beszéltek. A meghí-
vott előadók között volt a Horváth Péter, a 
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is, aki sze-
rint fontos, hogy a pedagógusok megismer-
jék lehetőségeiket. Az előadásokon többek 
között szó esett a pedagógiai kultúravál-
tás szükségességéről, bemutatásra került az 
úgynevezett hejőkeresztúri iskolamodell is, 
erről Kovácsné dr. Nagy Emese a modell ki-
dolgozója beszélt a térség tanárainak.

Délutáni műhelymunkánkon egymás gya-
korlati példáival ismerkedtek a pedagógu-
sok. A szekcióüléseken különböző témá-
ban tartották a témavezetők.

 ■ A tudásmegosztás eszközei–Bozóky 
Tamás, témavezető, Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet.

 ■ A jó gyakorlatok azonosítása – műhely-
munka Bodó Márton, témavezető, Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet.

 ■ Egész napos iskola? – Az egész napos 
iskola nevelési-oktatási programjának in-
tézményi szintű adaptációja–Mayer József 
oktatáskutató, Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet

 ■ Web2-es lehetőségek a tudásmegosz-
tásban – Szabó Győző pedagógiai fejlesztő, 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 ■ „A remény húrján csendül az ének…” – 

A hegedűtanítás új útjai Apátfalván–Nagy-
né Kocsis Katalin az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola és a Makói Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusa

 ■ A jóga és a meditáció ereje – Urban-
csokné Ruff Mária a Makói Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók 
Székhelyintézményének pedagógusa

 ■ A testnevelés oktatása atlétikai szemlélet-
tel – Játék és élményközpontú oktatás a Kö-
lyökatlétika program segítségével 6–12 éves 
gyermekeknek – Czebe Gyuláné a Makói Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Almási Tagintézményének pedagógusa

 ■ Nem csak balerináknak! – A balett 
előkészítő gimnasztika jótékony hatása 
kisiskolás korban – Fekete Mercédesz 
Dömötör-díjas balettművész, a Makói 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola művésztanára
 ■ „Megy a gyűrű vándorútra” – Né-

pi kézműves foglalkozás kicsiktől na-
gyoknak – Erdei Gáborné a Makói Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Bartók Székhelyintézményének 
pedagógusa

 ■ Technikai tanácsok, gyakorlati prak-
tikák az interaktív tábla alkalmazásá-
hoz – Kréz Tibor a Makói Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola Al-
mási Tagintézményének pedagógusa

 ■ Tegyük színesebbé! Módszertani ötle-
tek sokszínűsége a tanítás folyamatában–
Waszlavszki Gyöngyi a Makói Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási 
Tagintézményének pedagógusa.

OTTHONRÓL 
HAZA

– erdélyi kirándulás 
pályázati támogatással

A Makói Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Bartók Székhelyintéz-
ménye a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

„Határtalanul” programjának keretében 
pályázott egy 2015 tavaszán megvaló-
suló háromnapos erdélyi kirándulásra.
Öröm ért bennünket, amikor megtud-
tuk, hogy pályázatunk megnyerte a szál-
lás és az utazás költségét, 755 000 Ft-ot. 
Így vehet részt az intézmény 7. z osztá-
lyából 28 tanuló és három kísérő nevelő 
egy csodálatos körutazáson, ahol köze-
lebbről megismerkedhetnek Erdély tör-
ténelmével, irodalmával, természeti és 
néprajzi értékeivel.
Az ígéretes program Nagykároly – Ér-
mindszent – Zilah – Torockó – Torda – Ko-
lozsvár  –  Nagyenyed  –  Gyulafehér-
vár – Vajdahunyad – Déva – Arad érinté-
sével számos látnivalót tartogat a prog-
ramban résztvevők számára.

Kincses Tímea intézményvezető

HIRDETMÉNY
BÖLCSŐDEI 

BEIRATKOZÁS
A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy a bölcsődei beiratkozás idő-
pontja a Kálvin és a Búza utcai 

Bölcsődéinkben:

2015. május 11–12-én
8–16 óráig

Makói ENI
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GONDOSKODUNK 
A BÖLCSEBBEKRŐL
Fergeteges hangulatú térségi nyug-
díjas találkozót szervezett a Makói 
Baráti Kör, Vígh Zoltán főszervezé-
sével, sok-sok tánccal, zenével és 
persze finomságokkal. Makó polgár-
mestere, Farkas Éva Erzsébet együtt 
ünnepelt „a térség bölcseivel, azok-
kal, akiktől a mai napig mindig ta-
nulunk valami újat: a találkozó esté-
jén az örömteli együttlétet, gondta-
lan szórakozást, egymásra figyelést” 

– fogalmazott a város első embere.

„Hálával és köszönettel tartozunk azoknak 
a bölcseknek, akik nyugdíjas éveikben is 
rengeteget adnak nekünk. Egy társadalom, 
egy település, egy közösség minőségét az 
jelzi, ahogy az idősekkel bánik, ahogyan 

odafigyel rájuk, fölfedezi értékeiket. Az 
új városvezetés figyelni kíván Önökre, 
gondoskodni szeretne kedvezményekkel, 
programokkal, törődéssel.” – mondta kö-
szöntőjében Farkas Éva Erzsébet.
A találkozón több mint százötvenen vet-
tek részt, az egykori Zöldért ebédlőben 

fantasztikus hangulat kerekedett, már va-
csora előtt fiatalokat megszégyenítő mó-
don ropták. Műsor is volt, a Kelly Tánccso-
port tagjai a latin, modern és cigány tán-
cot is jártak, utóbbin megtáncoltatták a 
közönséget is. A helyi és térségi települé-
sek nyugdíjas klubjai mellett a szomszédos 

Február végén rendezték meg a vállalko-
zók bálját, melynek bevételét rászorulóknak 
ajánlották fel. Az ajándékokat Farkas Éva 

MŰSORAJÁNLÓ

ÚJ LOGÓ, ÚJ ARCULAT, MEGÚJULT HONLAP: makotv.hu

Május 1. péntek 18.15:

Virágcsokor – Köszöntjük az édesanyákat!

Május 4. hétfő 18.15:

Május 1-jei ünnepségsorozat

Május 11. hétfő 18.15:

Makó Város Napja, Ghymes koncert

HIRDETMÉNY
BÖLCSŐDEI 
NYÍLT NAP

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy
2015. május 6-án 

a Kálvin utcai Bölcsődében,
2015. május 7-én 

a Búza utcai Bölcsődében
nyílt napot tartunk, 

melyre szeretettel várjuk 
a kedves érdeklődőket.

Makói ENI

megyéből is érkeztek a találkozóra. Olyan 
csoport is volt, aki az idén először jött el a 
rendezvényre. A vendéglátók vicces, szóra-
koztató műsort adtak, a tombolát egy sze-
rencsehozó kéményseprő árulta.
A klubtagok ilyenkor azon kívül, hogy jól 
szórakoznak, ismerkednek, beszélgetnek, 
tapasztalatot is cserélnek egymással. Az 
est így az önfeledt szórakozáson túl, jó 
hangulatú beszélgetések között egymás 
segítéséről is szól.

ÖT CSALÁD KAPOTT ADOMÁNYOKAT
Erzsébet polgármester és 
a Glorius Hotel ügyveze-
tő igazgatója Gergely Gá-
bor vitte ki személyesen a 
családoknak.
A bál bevételéből öt makói rá-
szoruló család kapott ajándé-
kot, egy-egy porszívót. A csalá-
dokat az önkormányzat hatósá-
gi irodájának javaslata alapján a 
vállalkozók választották ki.
A szempont kiválasztásánál 
fontos volt, hogy sokgyerme-
kes család legyen, akik megél-
hetési nehézségekkel küzdenek, 
esetleg félárvák a gyermekek.
Minden család nagyon örült, 
hogy rájuk esett a választás, 
nagy hasznát fogják venni az új 
porszívónak.
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Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: április 27 – május 3. 
között az Arany Kereszt Gyógyszertár (Vásár-
helyi u. 50), május 4–10. között az Arany Ke-
reszt Gyógyszertár (Vásárhelyi u. 50) és május 
11–17. között a Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi 
tér 8.) 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

CÉGINFORMÁCIÓK
A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 8–12, 
csütörtökön 14–18 óra között tart cégképvise-
letet a Démász Liget utcai telephelyén. Hiba-
bejelentés: (0680) 440-141, (0680) 820-141. Az 
EDF Démász Zrt. szerdán 8–12, csütörtö-
kön 14–18 óra között ügyfelez a Liget utcai te-
lephelyén. Telefonos ügyfélszolgálat: (0640) 82-
22-82, hibabejelentés: www.kozvilhiba.hu. Az 
Invitel Zrt. minden hónap második péntekjén 
tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC Számí-
tástechnika 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 Regioná-
lis 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 Nonprofit 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.

ANYAKÖNYVI HÍREK 16–17. HÉT

SZÜLETÉS:
Kurusa Ruben 2015.04.07.
szülei: Kurusa Zsolt és Németh Zsanett

Csonka Ábel 2015.04.07.
szülei: Csonka Sándor és Sákovics Szilvia

Gera Balázs 2015.04.03.
szülei: Gera Zoltán és Ozsvath Csilla Zsuzsanna

Molnár Melitta Lilla 2015.04.09.
szülei: Molnár József és Kriván Irén

Németh Polli 2015.04.07.
szülei: Németh János és Szepesi Ágnes

Igaz Dávid 2015.04.09.
szülei: Igaz Ramón és Dénesi Melinda

Antolik Bence 2015.04.12.
szülei: Antolik Zoltán és Farkas Angelika

HALÁLESET:
Joó Jánosné Baranyi Julianna,
Kis Ernőné Alföldi Márta,
Vallus Mária Antónia,
Czakó Józsefné Holló Julianna,
Gruber Imre Károly,
Lakatos János,
Kakuja Jánosné Tamás Etelka Julianna,
Joó Jánosné Bereczki Margit

MAKÓI KISPÁLYÁS AMATŐR 
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2015. 

VERSENYKIÍRÁS
1./ A verseny célja:
Rendszeres, folyamatos testedzés mellett bajnoki rendszerben a versenyszerű sze-
replés biztosítása, a sportág népszerűsítése a labdarúgást kedvelő sportolóknak, ba-
ráti közösségeknek. A bajnoki cím eldöntése.
2./ A verseny helye és ideje:
Makó, Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium sportpályája (Makó, Posta u. 
4-6.), 2015. május 13-tól kezdődően szerdai és pénteki napokon délután 18.00 
órától 20.00 óráig. Várható befejezés 2015. június vége.
3./ A verseny rendezője:
A versenyt Makó Város Önkormányzata, Makó Városi Kulturális-Közművelődési 
Nonprofit Kft., valamint a Maros-menti Utánpótlás Futball Club rendezi.
4./ Résztvevők:
AMATŐR: A versenyben olyan labdarúgók vehetnek részt, akik nem játszanak NB-s 
bajnokságban. A megyei I., II., III. szintű bajnokság igazolt játékosai korlátlan szám-
ban szerepelhetnek a csapatokban. (Akik pályára léptek 2014/2015-ös felnőtt NB-s 
bajnokság valamely mérkőzésén azokat tekintjük igazolt játékosoknak). Szigorítás 
a 20 év alatti játékosokra nem vonatkozik.
5./ Nevezés:
A nevezési díj: 7500 Ft csapatonként. A nevezéseket a nevezési díj befizeté-
sét követően legkésőbb 2015. május 7. (csütörtök) 15 óráig kell bekülde-
ni az Erdei János Városi Sportcsarnokba (Makó, Csanád vezér tér 10., email: 
vtsksportcsarnok@gmail.com ), Maros-menti Utánpótlás Futball Clubhoz (Fitt 
Sport üzlet, Makó, Széchenyi tér 9-11) vagy technikai megbeszélés helyszínén. 
A határidő után érkezett nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
A nevezésnek tartalmaznia kell a csapattagok neveit, játékosok életkorát, a 
csapatvezető nevét, email címét, telefonszámát! Minden csapat maximum 
15 főt nevezhet be!

Bővebb információ: www.mako.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT 

HIRDET EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képező 

makói 5550/34/A/19 helyrajzi szám alatt felvett, természetben
MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 13-15. FSZ. 19. SZÁM ALATTI, 

183 m2 ALAPTERÜLETŰ ÜZLETHELYISÉG
bérlet útján történő hasznosítására.

1. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 14. 16 óra.
2. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Innovációs 
és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. 
szárnyépület II. 205 iroda).
3. A pályázat tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesí-
tést küldünk.
4. A pályázati anyag átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal Innová-
ciós és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi 
tér 22. szárnyépület II. 205. iroda).
Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás 
részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit.
5. A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a Hivatal 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 EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET 2 db önkormányzati tulajdonú, közművesített építési te-

lek hasznosítására visszatérítendő támogatás formájában vagyoni, jövedelmi helyzetük alapján rangsorolt családok számára.
1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a makói fiatalok lakhatási helyzetének javítása és a városban történő hosszútávú letelepe-
désük elősegítése érdekében elidegenít 2 db Makó, Velnök utcán kialakítandó közművesített önkormányzati tulajdonú telket.
2. Pályázhatnak azok a makói, a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárok vagy élettársak (Ptk. 8:1 § (1) 2.), – 
továbbiakban együttesen: párok – akik az alábbi konjunktív feltételeknek megfelelnek:
• a pályázat benyújtásának napján egyikük életkora sem haladja meg a 40. életévet, és
•  legalább 1 gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy várnak, vagy vállalnak (a lakáscélú állami támogatásokról szóló 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet feltételei szerint) és
• legalább érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és mestervizsgával rendelkeznek, és
• igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak, és
•  lakáscélú igazolt megtakarításuk eléri a 2 M Ft-ot és a csatolt okiratokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a rendelkezésre álló for-

rások alapján a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan felépítésére képesek, és
•  vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakás-

igénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek.
Lakóingatlan felépítésére való képesség megállapíthatósága érdekében szakember által készített költségvetést kell a pályázat kötelező 
mellékleteként beadnia a pályázóknak.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8. (péntek) 10 óra
4. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. II. eme-
let 205. szoba.)
5. Pályázati adatlap átvehető, és részletes felvilágosítás ( jövedelmi feltételek, kizáró okok, támogatás mértéke, szükséges igazolások, mel-
lékletek stb.) kérhető a Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 205. szobájában vagy teljes terjedelem-
ben letölthető a www.mako.hu önkormányzati pályázatok oldalról.
6. Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely tartalmazza a pályázat elbírálásához szükséges mellékleteket.

Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
(II. emelet 205. szoba, tel.: 62/511-841)
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Valamennyi program, műsor megtekintése díjtalan.

2015. május 7. (csütörtök)
15.00  „MAKÓI SZÍN–FOLT” – kiállítás helyi alkotók munkáiból 

Kiállítók: BÁRDI ANDREA, BERTUS BARCZA ANIKÓ, GAUDI MÁRTON, 
OLÁH NÓRA, TÍMÁR EDIT ÁGNES 
A kiállítást megnyitja: Dr. SÁNTA SÁNDOR önkormányzati képviselő, 
az Egyenlő Esély Bizottság elnöke 
Helyszín: Hagymaház, aula

17.00  „ARCOK, KEZEK” – fotópályázat kiállítás megnyitója 
és díjátadó ünnepsége 
A kiállítást megnyitja: DÖMÖTÖR MIHÁLY fotóművész 
A díjakat átadja: FARKAS ÉVA ERZSÉBET, Makó város polgármestere 
Helyszín: Városház Galéria, Városháza, földszinti aula

2015. május 8. (péntek)
8.30  ÜNNEPI ZÁSZLÓFELVONÁS 

Közreműködik: a Makói Magán Zeneiskola Fúvószenekara 
Helyszín: Városháza előtti park

9.00  ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS 
Díszvendég: Igazfalva delegációja 
Városnapi köszöntő: FARKAS ÉVA ERZSÉBET, Makó város polgármestere 
Helyszín: Városháza

13.00  „SZERETEM MAKÓT!” – gyermek rajzpályázat kiállítás megnyitója 
és díjátadó ünnepsége 
A kiállítást megnyitja: Dr. NAGYNÉ ZOMBORI MARGIT, a Makói Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese 
A díjakat átadja: CZIRBUS GÁBOR, Makó város alpolgármestere 
Helyszín: Hagymaház, pódiumterem

14.00  NEMZETKÖZI HELYI TERMÉKVÁSÁR MEGNYITÁSA 
A vásárt megnyitja: FARKAS ÉVA ERZSÉBET, Makó város polgármestere 
Bemutatkozik a Csongrád Megyei Szent Vince Borrend 
Helyszín: Főtér

14.15  „MIÉNK ITT A TÉR” – művészeti csoportok bemutatkozása 
Irisz Táncklub Makó Sportegyesület, Maros Táncegyüttes, Nefelejcs 
Népdalkör, VargaBalett Táncműhely növendékei, Forgatós Táncegyüttes 
Helyszín: Főtér

15.00  „APÁTFALVI ENTERIÖR” – kiállítás megnyitója 
A kiállítást megnyitja: TÓTH ANTAL, az Ópusztaszeri Nemzeti Park 
etnográfusa 
Helyszín: József Attila Múzeum

15.30  „EGY ÚTON – EGY AKARATON” – workshop a helyi és határon 
túli termelők részvételével 
Helyszín: Korona épülete, Makói Portékatár

17.00  „VALAKI MONDJA MEG…” – a VOX EGYÜTTES ÜNNEPI KONCERTJE 
Helyszín: Főtér

17.30  „TÖRTÉNELMIREGÉNY-ÍRÓK TÁRSASÁGA” KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
BENKŐ LÁSZLÓ, MARCELLUS MIHÁLY, ROZSNYAI JÁNOS, TRUX BÉLA írók, 
TAMÁSI IZABELLA szerkesztő 
A szerzőkkel beszélget: TAMÁS GÁBOR blogger  
Helyszín: Hagymaház Kávézó

19.00  M-JAM KONCERT 
Helyszín: Főtér

2015. május 9. (szombat)
9.00  NEMZETKÖZI HELYI TERMÉKVÁSÁR- ÉS KÓSTOLÓ 

Helyszín: Főtér

9.00  „LIMARA PÉKSÉGE” – makói gasztroblogger bemutató sütése 
Helyszín: Főtér

10.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK 
Helyszín: Főtér

13.00  MAROS-PARTI VETERÁN AUTÓS MOTOROS KÖZHASZNÚ 
SPORTEGYESÜLET BEMUTATÓJA 
Helyszín: Főtér

13.30  TÉRZENE – Makói Magán Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara 
Helyszín: Főtér

15.00  „VÁROSNAPI MAKÓI FILMVARÁZS” 
 A MAKÓI VIDEÓ- ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY GYERMEK ÉS FIATAL FILMES 
ALKOTÓINAK MUNKÁIBÓL FERGE ROLAND, filmrendező a 2014-es Berlinale 
különdíjas alkotójának filmjei 
BALÁZS ISTVÁN BALÁZS, Kodak ösztöndíjas operatőr filmjei 
A vetítések után pódiumbeszélgetés az alkotókkal. 
Helyszín: Hagymaház

19.00  GHYMES EGYÜTTES KONCERTJE 
Helyszín: Főtér

2015. május 10. (vasárnap)
9.00  MEGHÍVÁSOS  HORGÁSZVERSENY 

Helyszín: Téglagyári-tó

10.00  BÖLCSKORÚAK VIDÁM VETÉLKEDŐJE 
Helyszín: Korona épülete, díszterem
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KONCERT
Helyszín: Főtér

május 9. 19 óra

www.ghymes.hu


