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A Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat első alkalommal szervezte meg 
Makón a Roma Családi Napot. A kul-
turális, hagyományörző rendezvé-
nyen gyermek focitorna, zenés-tán-
cos bemutatók és Gasztroma kósto-
ló várta a családokat.
A Maros-parti Zöld házban tartott ren-
dezvényt hagyományteremtő céllal szer-
vezte meg a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. „A romák egyik fő vallá-
si ünnepe a Pünkösd, igaz egy héttel ko-
rábban, de ennek jegyében tartottuk meg 
rendezvényünket” – mondta Gilingerné 
Ráday Krisztina a Makói Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke.

A rendezvényre legtöbben a makói romák 
közül érkeztek, de meghívták a tiszaszige-
ti, szegedi, kisteleki és csongrádi kisebbsé-
gi szervezeteket is.
A programok szerves részét a sport tet-
te ki, ugyanis első alkalommal rendezték 
meg a Maros-menti Roma Vándor gyer-
mek focikupát. A szintén hagyományte-
remtő céllal megszervezett futball tornán 
a makóiak győzedelmeskedtek. Emellett 
zenés bemutatók szórakoztatták a részt-
vevőket, akik a roma konyha hagyomá-
nyainak megfelelően elkészített sertés-
pörköltet fogyaszthattak ebédre.
Makó Város Önkormányzata kiemelt fi-
gyelmet fordít a roma társadalomra. Ezt 

nemcsak a mostani rendezvénnyel, ha-
nem más formában is megteszik. „Az 
egész városnak fontos az itt élő roma kö-
zösség, épp ezért nagy figyelemmel kell 
feléjük fordulnunk” – mondta Farkas Éva 
Erzsébet polgármester.
Fellépett a családi napon Börcsök Erika, 
Márton Zsolt, Dömötör Márk, Patály Ró-
bert, Léderer Zoltán, Rádai Gábor, Husti-
ák Richárd, Bozsányi Csaba és Szegedről a 
Kucu banda.

Első kézből tájékozódhattak a ma-
kói és környékbeli vállalkozók a Ma-
rosmenti Vállalkozók Szövetségé-
nek szervezésében megtartott vál-
lalkozói fórumon. A résztvevőket 
Vitályos Eszter az Európai uniós 
fejlesztésekért felelős államtitkár, 
Karsai Tamás Gazdaságfejlesztési 
programok végrehajtásáért felelős 
helyettes államtitkár és Lázár János 
országgyűlési képviselő tájékoztat-
ta a részletekről.
A fórumon kiderült, míg az elmúlt hét év-
ben összesen 24,9 milliárd euróból gaz-

dálkodhatott Magyarország, addig a most 
következő ciklusban 34 milliárd euró kifi-
zetése válik lehetővé.
Az adminisztrációs terhek, valamint a 
bürokrácia csökkentésével egyszerűbb 
lesz a vállalkozóknak pályázniuk. Az 
idén 133 pályázati felhívást tesznek 
közzé, összesen 2700 milliárd forint ér-
tékben – tudtuk meg Vitályos Eszter ál-
lamtitkártól, aki hozzátette a hazai fej-
lesztéspolitika elsősorban a gazdaság-
fejlesztésre és a munkahelyteremtésre 
koncentrál a következő években.

„Ez egy olyan lehetőség Makónak és tér-
ségének, melyet kihasználva mindenki 
megtalálja a biztos jövőjét, így a vállalko-
zók és a gazdálkodók is” – mondta Far-
kas Éva Erzsébet polgármester. A makói 
önkormányzat segíti a helyi vállalkozáso-
kat, példaként hozta, hogy 20 százalékkal 
csökkentették a város tulajdonában lévő 
üzlethelyiségek bérleti díját.
Tóth István, a szövetség elnöke a 

Váll-Ker Kft. tulajdonosa élő példája an-
nak, hogy Makón is lehet sikeres vállal-
kozást működtetni. Az esten arra biztatta 
vállalkozótársait, hogy minél többen élje-
nek a pályázatok adta segítséggel és az új 
pénzügyi források kihasználásával.
Lázár János ígéretet tett arra, hogy a jö-
vőben segíti a térség vállalkozóit, hiszen 
nem az állami szféra dolgozóit szeretnék 
növelni, hanem a magukat és másokat el-
tartani képes vállalkozókat. „Az államnak 
az az érdeke, hogy minél több sikeres vál-
lalkozó legyen, Magyarországnak minél 
több sikeres vállalkozóra, helyi vállalko-
zásra van szükség annak érdekében, hogy 
a közösség is erős legyen.” – mondta a Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter.
Karsai Tamás gazdaságfejlesztési progra-
mok végrehajtásáért felelős helyettes ál-
lamtitkár elmondta, hogy a kis- és közép-
vállalkozások fejlesztése, energetika, in-
formatika, innováció területén kerülnek 
majd kiírásra a pályázatok.

ROMA CSALÁDI NAP MAKÓN

LÁZÁR JÁNOS: 
AZ ÁLLAMNAK FONTOSAK 

A HELYI VÁLLALKOZÓK
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INTERJÚ 
FARKAS ÉVA ERZSÉBETTEL,

MAKÓ POLGÁRMESTERÉVEL

A gazdasági program igen sok min-
dent magába foglal, mik a legfonto-
sabb részei?

Ez program az ötéves munkánkat fog-
ja meghatározni. Azt szeretnénk megva-
lósítani, amely alapján megválasztottak 
bennünket a város vezetésére. A gazdasá-
gi programot új szemlélettel igyekeztünk 
véghezvinni, belevonva a civil szervezete-
ket, a vállalkozói szférát, intézményveze-
tőkkel egyeztettünk ennek kidolgozása-
kor. Ha egy mondatban kellene összefog-
lalnom a lényegét, akkor azt mondanám, 
ez a felelősség és a biztonság programja. 
Felelősség, mert felelősek vagyunk abban, 
hogy segítsük a makói munkát adó vállal-
kozókat. Biztonság pedig azért, mert biz-
tonságosabb, élhetőbb várost szeretnénk 
kialakítani a lakosságnak.

Mik fognak prioritásokat élvezni a 
megvalósításban?

Kiemelt helyen kell kezelnünk a munka-
helyteremtést és megtartást. Éppen ezért 
helyzeti előnybe szeretnénk hozni a vál-
lalkozókat, befektetőket, hogy érdemes le-
gyen Makón fejleszteni, illetve befektet-
ni. Gondolok itt az ipari park közművesí-
tésére, illetve a jelenlegi vállalkozásoknak 
olyan plusz lehetőségekre, amellyel tovább 
tudják fejleszteni, bővíteni tevékenységei-
ket.

Ehhez azonban pénz kell, méghoz-
zá sok pénz. Lázár János minisz-
ter segítséget ígért ebben. Miben, 
mely konkrét programokban kérik 
az ő segítségét?

Terveinket kormányzati illetve uniós 
pénzforrásból szeretnénk megvalósítani. 
A már többször említett Hagymatikum to-
vábbi fejlesztése és a Makovecz Könyvtár 
kivitelezése mellett a belváros rehabilitá-
cióját megyei fejlesztési forrásból szeret-
nénk megvalósítani. A csipkesori sétányt 

szeretnénk kibővíteni, amely a fürdővel 
összekötve idegenforgalmi szempontból 
is fontos tere lehet településünknek. Há-
rom ütemben történne ez a fejlesztés, el-
ső ütemben a sétány kialakítására kerülne 
sor, majd a csipkesor épületének legfelső 
szintjére fecskeházakat szeretnénk létre-
hozni, amelyek a fiatalok letelepedését se-
gíthetnék. A harmadik ütemben, amihez 
egy újabb nagyobb beruházásra lesz majd 
szükség, az magának az épületnek a külső 
megújulása.
2016 tavaszára tehető a Honvéd városrész 
fejlesztési projekt kezdete. Több városrész-
ben is fontos hogy a szabadidős, kulturá-
lis programokat úgy ajándékozzuk a lakók-
nak, hogy élhetőbbé tegyük Makó városát. 
Két fontos sportfejlesztésről döntött az 
önkormányzat, melynek során megújul-
hat a Vasas sportpálya és a méltatlanul el-
hanyagolt városi sportcsarnok. Természe-
tesen más településrészekre is figyelünk, 
ennek jó példája Lesi, ahol majd 10 mil-
lió forintból kapott aszfaltot a Vasút sor, a 
Szent István téren pedig hamarosan meg-
újult sportpályát adhatunk át.

Eltelt több, mint fél év a választá-
sok óta, amelyre büszkén tekinthet 
vissza a város vezetése, hiszen sok 
minden megvalósult már.

Igen büszkén mondhatjuk, hogy az új kép-
viselő-testület sok mindent megtett már 
a város érdekében. Meg kell említenünk a 
városi piacon a helypénz eltörlését, vala-
mint a mezőőri járulék 50%-os csökken-
tését, mellyel a makói gazdákat segítjük. 
Szintén sikerként könyvelhetjük el a ma-
kói hosszúgyökér védetté nyilvánítását. Az 
önkormányzati tulajdonú üzleteknél 20%-
os bérleti díjcsökkentést szavaztunk meg. 
A családokat támogatjuk azzal, hogy a bé-
bi kötvény árát 100 ezer forintra növel-
tük a korábbi 43 ezer helyett. 5 000 forin-
tos vásárlási utalvánnyal igyekszünk szeb-
bé tenni a 70 év felettiek adventi időszakát 

és ugyanennek a korosztálynak hulladék-
szállítási kedvezményt. Bővítésre került a 
közbiztonság szempontjából fontos kame-
rarendszerünk is.
A fent említett intézkedéseinkkel összesen 
80 millió forintot hagyunk éves szinten a 
makóiak pénztárcájában.
Ugyanakkor a közösségi élet fellendülése 
is nagyon fontos számunkra; a megújult 
adventi ünnepkör, a télűző busójárás, a 
Húsvétoló, a makói majális mind a város 
lakóinak jobb közérzetét növelik. Fonto-
sak a város életében az egyházközösségek, 
a sport- és civilszervezetek, akik által erő-
södhet a közösségi élet, ezért is segítjük 
működéseiket, rendezvényszervezéseiket 
összesen 25 millió forintos éves támoga-
tással. A makói nyugdíjas klubok vezetői-
vel is egyeztettem, a több, mint tíz nyugdí-
jas klubot közel ötmillió forinttal segítjük. 
Mindez azt mutatja, hogy az új városve-
zetés minden társadalmi rétegre és min-
den településrészre odafigyelve szeretné a 
munkáját folytatni.

Makó számára fontos a jó kapcso-
lat a környező településekkel, en-
nek érdekében, hogy közösen mű-
ködnek együtt.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
a Többségi Társulás elnökeként tartha-
tom velük a kapcsolatot. Most a legfon-
tosabb közös feladatunk az egészségügyi 
alapfeladatok korszerű és szakszerű el-
látásának biztosítása, amely a kórház és 
szakrendelő intézet felújítása miatt át-
került nemrégiben a Közhivatalok Házá-
ba. Mindösszesen három hetünk volt er-
re megoldást találni, hogy ne essünk el 
egy közel 1 milliárd forintos beruházás-
tól. Természetesen látjuk az átszervezés 
hibáit is, így folyamatban van a megfe-
lelő váróterek kialakítása, a gyermek és 
felnőtt ellátás külön szinten történő el-
helyezése, hogy a háziorvosi ellátás a be-
tegek kényelmét szolgálja.

Munkahelyteremtés, fürdőfejlesztés, Makovecz könyvtár – 
ezek a város gazdasági programjának legfontosabb pont-
jai. Többek között erről is beszélgetett Farkas Éva Erzsébet 
polgármesterrel a Makói Városi Televízió Fogadóóra című 
magazinjában Kisistók Tímea a VTV ügyvezetője.
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A Makó-rákosi Pünkösdi Tanyanap 
egyik újdonsága volt az idén, hogy 
új vándorkupát kaptak az amatőr fo-
cikupa nyertesei, az Alkony FC csa-
pata. A második helyen az Arany 
Csapat, Shenkick SC végzett, őket 
az Olympic, a Jumbo FC és a Jóba-
rátok grupja követte.  Az idei gólki-
rályok Farkas Dániel és Ornyik Attila 
lettek, a legjobb védő címet Magyar 
Attila gyűjtötte be.
Czirbus Gábor Makó alpolgármestere és 
Kádár József települési képviselő együtt 
adták át díjakat a Makó-rákosi Sportpá-
lyán. Hagyomány, hogy ilyenkor köszön-
tik a falu legidősebb és legfiatalabb polgá-
rát. A 90 éves Barta Sándorné Juliska né-
nit és a féléves Rácz Péter Rikárdót is ün-
nepelték ez alkalomból.

Volt rajz- és futóver-
seny. Fellépett a For-
gatós Táncegyüttes, 
a MENYUKE Délal-
földi Batyus Bál című 
műsorát mutatta be, 
táncos műsort adott 
a Makói Kelly Tánc-
stúdió és a pitvarosi 
Betonpillangók nevű 
csoport. 
A faluszépítő ver-
seny 2015-ös díja-
zottjai: Martono-
si Imre, Tézsla Antal, 
özv. Ménesi Jánosné, K. Varga István, 
Szent péteri Imre, Kerekes László, Nagy 
Józsefné, Batik György, ifj. Sipos Mihály, 
Törős Ferenc, id. Kiss János, özv. Ba-

ranyi Mihály, özv. Martonosi Ferencné, 
Kovács József, Sipos Mihály, Galamb Ist-
ván, özv. Barta Sándorné, Herta Weisha-
upl, Kurunczi Mihály.

Május 20-án volt a Kihívás napja ország-
szerte. A felhíváshoz csatlakozott Makó 
is, és nagy örömünkre első helyen végzett 
a 25 ezer lélekszám alatti települések ver-
senyében, így ebben a kategóriában az or-
szág legsportosabb településének számít a 
hagymaváros.
Magyarországon 1990 óta rendezik meg 
a Kihívás Napja elnevezésű sportrendez-
vényt, amelyhez Makó városa huszonöt 
éve minden évben csatlakozik, nem volt 
ez másképp idén sem. A hagyományok-
hoz híven éjféli focival kezdődtek a Kihí-
vás napi rendezvények, szerdán a korai 
óráktól kezdve 21 óráig különböző sport-
programok voltak városszerte. „Bár a vi-

har kicsit közbeszólt, így a sportcsarnok-
ban rendeztük meg a labdarúgó villám-
tornát hajnal 3-ig, majd a reggeli óráktól 
az óvodások, isko-
lások is bekapcso-
lódtak a programba 

– tudtuk meg Ko-
vács Gábor sport-
szervezőtől.
Az idei kihívás nap-
ján újdonság volt, 
hogy a labdarúgó 
kistérségi diákolim-
pia eredményhirde-
tését ekkor tartot-
ták meg, méghozzá 

a Hagymatikumban. A jól megérdemelt 
érmek mellett önfeledt pancsolás is várt 
a gyerekekre.

Makó Város Önkormányzata 2015. 
május 22-én rendkívüli testületi ülé-
sen döntött arról, hogy a Makó-Tér-
ségi Víziközmű Kft. ügyében felje-
lentést tesz a legfőbb ügyésznél.

A képviselőtestület 2014. november 26-
án megtartott ülésén felkérte Makó Vá-
ros polgármesterét, hogy kezdje meg az 
önkormányzat cégei és gazdasági társa-
ságai ellenőrzését, átfogó vizsgálatát. A 
Makó-Térségi Vízközmű Kft. átvilágítá-

sára az Onix Plus Audit Bt. kapott meg-
bízást. A Közmű átvilágítását hátráltat-
ta, hogy korábban Medgyesi Pál, majd 
Munz Károly végelszámoló nem adták 
át a cég összes dokumentumát a függet-
len könyvvizsgáló cégnek, akik a megka-
pott iratokban számos szabálytalanságot 
találtak. A képviselőtestületet az átvilá-
gítás eredményeiről Varga Jánosné, a Bt. 
könyvvizsgálója tájékoztatta. A képvise-
lő-testület a tájékoztatást elfogadta és 
határozatban felkérte Farkas Éva Erzsé-

bet polgármester asszonyt, hogy tegyen 
feljelentést a legfőbb ügyésznél nagy 
összegben kifizetett jutalom és prémiu-
mok vonatkozásában. A testület továb-
bá felkérte arra is, hogy büntető feljelen-
tést tegyen, mivel vélelmezhető, hogy a 
társaság saját munkavállalói vagy roko-
ni körébe tartozó cégek közbeiktatásá-
val olyan tevékenységet végzett, amely 
egyébként is tevékenységébe, munkakö-
rébe tartozott. Makó Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete kinyilvání-
totta azon akaratát is, hogy a gazdasági 
társaságaiknál betöltött felügyelőbizott-
sági tagokat díjazás nem illeti meg a vá-
lasztási ciklus alatt.

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

XXII. ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A RÁKOSI TANYANAP 

MAKÓN A LEGSPORTOSABBAK AZ ORSZÁGBAN
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Istók Margitra, az intézmény egykori zon-
goratanára emlékeztek Istók-tanítványok, 
mai növendékek és művésztanáraik a Ma-
kói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola szervezésében. A rendezvénysorozat 
keretében több színvonalas eseményre is 
sor került. A Hagymaházban négy kategó-
riában közel ötven ifjú versenyző részvéte-
lével rendeztük meg az I. Istók Margit Me-
gye Zongoraversenyt. Neves szakmai zsű-
ri, prof. Kerek Ferenc, Szentpéteri Csilla és 
Császár Zsuzsanna zongoraművészek dön-

töttek az arany, ezüst és bronz minősítések-
ről. Május 21-én Margit néni emléke előtt 
tisztelegve emléktáblát avattunk a művé-
szeti iskola falán, majd egykori termét ne-
veztük el róla. Az emléktábla avatáson Haj-
du Márta zongoratanár meghatódva emlé-
kezett meg az egykori tanárról, kollégáról. 
Este a Hagymaházban nagyszabású emlék-
koncertre került sor. Farkas Éva Erzsébet 
megnyitó beszéde után Szentpéteri Csilla 
zongoraművész tizenkét makói zongora-
növendékkel játszott négykezest. Az est to-
vábbi részében prof. Kerek Ferenc tanszék-
vezető egyetemi tanár és Császár Zsuzsan-
na zongoraművész varázsolták el zongora-
játékukkal a közönséget. Az emlékkoncert 
második felében Szentpéteri Csilla & Band 
adott feledhetetlen koncertet. 
Az emlékhét keretében „Bartók nyomában” 
címmel került sor egy interaktív zenei ve-
télkedőre is, ahol általános iskolai csapatok 

mérték össze zenei tudásukat. A versenyre 
a Temesvári Bartók Béla Líceumból is ér-
kezett egy csapat. Ugyancsak ezen a héten 
négy fúvósegyüttes is bemutatkozott a vá-
rosban: Mórahalom, Szentes, Kiskunmaj-
sa, illetve a Makói Általános Iskola ifjúsá-
gi fúvószenekara szórakoztatta az érdek-
lődőket. A rendezvénysorozat szombaton 
a Hagymaházban Toth Barbara Istók-díjas 
hegedűs vizsgakoncertjével ért véget.
(A rendezvénysorozat az NKA pályázatával 
valósult meg. Az intézmény köszöni min-
den további támogató segítségét.)

Kincses Tímea intézményvezető

HONISMERETI VETÉLKEDŐ 
A MÚZEUMBAN

Negyedik alkalommal hirdetetett honismereti vetélkedőt általá-
nos iskolások részére a József Attila Városi Könyvtár és Múze-
um. Az alsó és felső tagozatosok külön témában versenyeztek.
A felsősök témája Kálmány Lajos néprajzkutató élete és munkás-
sága volt. „Kálmány Lajos papként szolgált, emellett kezdte el 
népköltészeti gyűjtőmunkáját, 35 évet töltött a papi pályán, utol-
jára Csanádpalotán volt segédlelkész. Ezért is fontos hogy tud-
ják, ismerjék a mai fiatalok ki is volt Kálmány Lajos.” – mondta Ba-
dicsné Szikszai Zsuzsa, a könyvtár igazgatója. Az alsósok jeles na-
pokból versenyeztek, úgy, mint például a szüret, a disznóvágás.
A Múzeumért Alapítvány a kezdetektől támogatja a honismere-
ti versenyt, segít a vetélkedő lebonyolításában, valamint a nye-
reményt is ők ajánlották fel. A nyertes csapatok egynapos délvi-
déki kirándulásra mehetnek majd, azokra a településekre láto-
gatnak el, ahol Kálmány Lajos káplánként szolgált.
Végeredmény:
Felső tagozat:

I.  Eszes csajok és Dávid – Makói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

II.  Töri-törők – Makói Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

III.  Időutazók – Makói Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Alsó tagozat:
I. Népészek – Kálvin Téri Református Általános Iskola
II. Bíborkák – Kálvin Téri Református Általános Iskola
III. Boglárkák – Kálvin Téri Református Általános Iskola

ISTÓK MARGIT-EMLÉKHÉT MAKÓN

KÁRPÁTALAJAI 
ÓVODÁSOKNAK GYŰJTENEK

Pünkösd hétfőjén jótékonysági hangversenyre gyűlt össze a bel-
városi Szent István Király Katolikus Templomban az érdeklődő ma-
kói közönség. A szervezők az összegyűlt adományokat a kárpátal-
jai nagybocskói Rozsma Tódor óvoda megsegítésére ajánlották fel. 
A koncertet Farkas Éva Erzsébet polgármester és Pálfai Zoltán plé-
bános nyitották meg. 
A hangverseny egy rövid filmvetítéssel kezdődött, amelyben bemutat-
ták az adományra váró óvodát.  A polgármester köszöntőjében hang-
súlyozta: a hangverseny alkalmat teremt a belső szépség megélésre, 
közösségteremtésre. Megtanít együttműködni, harmóniát teremteni, 
széppé tenni, teljesnek élni meg minden pillanatot és tanít adni ön-
zetlenül minden feltétel nélkül. A koncerten felcsendülő műveket a Dr. 
Mihálka György Városi Vegyeskar Egyesület tagjai, meghívott vendég 
előadók, a Harmónia Egyesület tagjai Kistelekről és Tóth Roland orgo-
naművész szólaltatták meg. A hagyománnyá vált, jótékonysággal egy-
bekötött kórustalálkozó Pálfai Zoltán plébános, Gilinger Ildikó kórus-
vezető és Szirbikné Baranyi Éva szervezésében valósul meg évek óta.  
A tavaszt és pünkösdöt köszöntő kórusművek, valamint a virtuóz orgo-
nadallamok ünnepi hangulatba emelték az estét.
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Húsz család kapott Makón élelmi-
szeradományt az Élelmiszerbank 
Egyesület, a Katolikus Karitasz Ma-
kói Szervezete és a Makói Egyesített 
Népjóléti Intézmény összefogásával.
A 2015. május 4-ei osztás helyszíne a 
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgála-
tánál volt, illetve adományban részesül-
tek az Éjjeli Menedékhely lakói is. A kon-
zervből, joghurtból, margarinból álló 
csomagból közel százan kaptak élelmi-
szert, így megkönnyítve napi kiadásai-
kat, illetve támogatva a hátrányos hely-
zetű gyermekek étkeztetését. A Makói 
Egyesített Népjóléti Intézmény a továb-

biakban is együttműködik civil szerveze-
tekkel annak érdekében, hogy az adomá-
nyok mindig jó helyre, a szükséget szen-
vedőkhöz jusson el. Ennek érdekében a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat. folyamatosan várja a felajánlásokat, 
amely lehet ruha, bútor vagy játék is.

HARMINC ÉVE 
EGYÜTT

Születésnapot ünnepelt szombaton 
az Újvárosi Nyugdíjas Klub. Sánta 
Sándort mint alapítótagot külön is 
köszöntötték.

„Ne utasítsd el a bölcsek szavait, inkább 
kapva kapj mondásaikon, mivelhogy 
belőlük sok tudást, élettapasztalatot 
meríthetsz. Ne vesd meg, amit az idő-
sektől hallasz, hiszen ők maguk is atyá-
iktól vették azt. Mert így örökérvényű 
tudásra és értékekre teszel szert. Ezt az 
értékadást köszönöm meg a 30 éves 
Újvárosi Nyugdíjas Klubnak Makó vá-
ros közössége nevében és minden tér-
ségi nyugdíjas klub nevében” – ezekkel 
a gondolatokkal köszöntötte az ünne-
pelteket Farkas Éva Erzsébet, Makó vá-
ros polgármestere.
Az ünnepséget Szabó Zoltánné klub-
vezető szervezte, aki büszke arra, hogy 
van olyan klubtagjuk is, aki 30 éve tag-
ja a csoportnak, Sánta Józsefet ez alka-
lomból külön is köszöntötték.  A tér-
ségből és Békés megyéből is érkeztek 
vendégek, közel másfélszázan ünne-
peltek. A Kelly Táncsoport műsorral 
színesítette a jó hangulatú mulatságot.

BROADWAY 
SIKEREK 

DEBRECENBEN
Debrecenben vett részt az Év Tán-
ca Táncversenyen a Broadway Dan-
ce Sport Egyesület. A csapat négy 
arany és két ezüst minősítést vala-
mint egy különdíjat hozott haza.
A Broadway Dance Sport Egyesület Debre-
cenbe utazott az „Év Tánca” Országos Mi-
nősítő versenyre, ahova hat csapatot ne-
vezett. Elsőként a children nagyformáci-
ója lépett színpadra a Tavasztündér témá-

jú koreográfiájával. A lányok magabiztosan 
álltak színpadra, aranyminősítést szerez-
tek. Őket a juniorok követték, ebben a kor-
osztályban a Broadwayesek az Ice Que-
en triót indították. Már a színpadra lépés 
előtt sokan megcsodálták a csapat ruháját, 
majd a produkciójukat, hiszen ők is arany-
minősítést kaptak.
A Demonic Angels Trió felnőtt kategóriá-
ban versenyzett, ahol továbbra is tartották 
a tőlük megszokott színvonalat, olyannyi-
ra, hogy ezüstminősítést értek el. Szintén 
ezüst minősítést szerzett a Burlesque Fel-
nőtt trió, akik szintén elvarázsolták a kö-
zönséget, ezt hatalmas tapssal és üdvrival-
gással hozták a csapat tudtára. A Madness 
Felnőtt Nemzeti Kisformáció korábban 
már első helyezést ért el látványos, akro-
batikákkal tarkított műsorukkal, ezt most 
is elismerték, hiszen aranyminősítést kap-
tak. Végül a felnőtt formáció, az Amerikai 
Kapitány maradt hátra. A közönség végig-
őrjöngte az egész produkciót, hatalmas 
taps kísérte végig a műsort. Ők is arany-
minősítést kaptak, illetve az Év Tánca Kü-
löndíjat is megszerezték.

Kilencvenötödik születésnapján kö-
szöntötte Jenei Jánosné Benkő Piros-
kát Czirbus Gábor alpolgármester. Az 
ünnepelt jó egészségnek örvend, új-
ságot olvas, tévét néz.

Jenei Jánosné 1920-ban született és Köve-
gyen élt. Paraszti munkát végzett, földeken 
dolgozott, téli esténként kézimunkázott, 

gyönyörű hímzéseket készített, amelyeket 
egyetlen lánya a mai napig őriz. A család a 
kövegyi évek után költözött be Makóra az 
1960-as években.
Piroska néni egyébként jó egészségnek ör-
vend, egyedül a végtagjai fájnak. Minden-
nap elolvassa az újságot és nézi a tévét. Na-
gyon meglepődött, hogy egy ekkora társa-
ság köszöntötte őt fel.

EGYEDÜL SZELI A TORTÁT A 95 ÉVES PIROSKA NÉNI

ADOMÁNYOSZTÁS ÖSSZEFOGÁSSAL
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Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: május 25–31. között 
a Medicina Gyógyszertár (Kálvin u. 24.) júni-
us 1–7. között a Pingvin Patika ( Deák F. u. 4.) 
és június 8–14. között az Apaffy Gyógyszertár 
(Apaffy u. 21.) 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: május 30–31.: Dr. Pá-
pay Beáta Liget u. 1/D. szám alatt, június 6–7.: 
Dr. Simenszky Csilla Hollósy Kornélia u. 2/a

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 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 Ma-
kói Kommunális Nonprofit Kft. Makó, 
Návay Lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: hétfő–
kedd: 8–16, szerda: 7–19, csütörtök: 8–16, pén-
tek: 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. Távhő Iroda: Makó, Návay Lajos 
tér 5-7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7–19 óráig, 
Telefon: (0662) 212-837. A DIGI TV (megren-
deléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, 
kérések): Makó, Kossuth utca 62/a szám. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő–csütörtök: 8.30–15.30, pén-
tek: ZÁRVA. Telefon: (0670) 312-7739.

ANYAKÖNYVI HÍREK 20–21. HÉT

SZÜLETÉS:
Nagy-Hegyesi Dávid Csaba 2015.05.07. 
szülei: Nagy-Hegyesi Csaba Norbert és Pallagi 
Dóra Mónika
Zelizi Lilla 2015.05.02.
szülei: Zelizi Zsolt és Erki-Kiss Alexandra
Tóth Zsolt 2015.05.15.
szülei: Tóth Zsolt és Török Tímea

HALÁLESET:
Martonosi Imre Ferencné Kovács Rozália, 
Börcsök Imréné Puskás Éva Zsuzsanna, 
Gruber Péter, Kereső István, Csikos János, 
Kádár János, Ujfalusi István

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

HÍRADÓ HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 
MINDENNAP FRISS INFORMÁCIÓKKAL

Május 28. csütörtök 9.00:

Testületi ülés élő közvetítés
Május 28. csütörtök 18.15:

Társalgó – a Maros-partól jelentkezik

Május 29. péntek 18.15:

Contitech családi nap

2015. június 14-én
vasárnap 11.30-kor

ünnepi szentmise lesz
MAKÓ-BOGÁRZÓ  

TEMPLOM 
SZENT ANTAL-NAPI

BÚCSÚJA
TISZTELETÉRE.

MŰSORAJÁNLÓ:
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Makó Város Önkormányzata 
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. június 11. 16.00.
 
2./ A pályázat beadásának helye: Polgár-
mesteri Hivatal Innovációs és Városfej-
lesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, 
Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 205. 
iroda).

3./ A pályázat tárgyalás helyéről és ide-
jéről a pályázóknak értesítést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehető: Makói 
Polgármesteri Hivatal Innovációs és 
Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
II. 205. iroda).

Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, 
amely tartalmazza a kiírás részletes fel-
tételeit és az ingatlan legfontosabb jel-
lemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének idő-
pontját a pályázati anyag átvételekor 
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

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 2/A/6 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 
 

MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 8. SZÁM ALATTI, 
23,32 m² ALAPTERÜLETŰ ÜZLETHELYISÉG 

bérlet útján történő hasznosítására.

1./ A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 11. 16.00.
 
2./ A pályázat beadásának helye: Polgár-
mesteri Hivatal Innovációs és Városfej-
lesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, 
Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 205. 
iroda).

3./ A pályázat tárgyalás helyéről és ide-
jéről a pályázóknak értesítést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehető: Makói 
Polgármesteri Hivatal Innovációs és 
Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
II. 205. iroda).

Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, 
amely tartalmazza a kiírás részletes fel-
tételeit és az ingatlan legfontosabb jel-
lemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének idő-
pontját a pályázati anyag átvételekor 
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

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező, természetben

MAKÓ, TÖMÖRKÉNY U. 1/C SZÁM ALATTI, 
17 m² ALAPTERÜLETŰ GARÁZS 

bérlet útján történő hasznosítására.

1./ A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 11. 16.00.
 
2./ A pályázat beadásának helye: Polgár-
mesteri Hivatal Innovációs és Városfej-
lesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, 
Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 205. 
iroda).

3./ A pályázat tárgyalás helyéről és ide-
jéről a pályázóknak értesítést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehető: Makói 
Polgármesteri Hivatal Innovációs és 
Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
II. 205. iroda).

Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, 
amely tartalmazza a kiírás részletes fel-
tételeit és az ingatlan legfontosabb jel-
lemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének idő-
pontját a pályázati anyag átvételekor 
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

József Attila Könyvtár
Makói Videó- és Művészeti Műhely

Tisztelettel meghívjuk Önt, 
ismerőseit és kedves családját

2015. május 29-én, pénteken 
16 órára

a könyvtár olvasótermébe
(6900 Makó, Deák F. u. 2.)

EKARAJ 
WORASAMUTPRAKARN (OHN)

a bangkoki
Bansomdejchaopraya Rajabhat Egyetem

animáció és multimédia tanárának

KIÁLLÍTÁSÁRA
A kiállítást megnyitja:

Czibolya Kálmán

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK 
A MAKÓI MAGÁN ZENEISKOLA 

RÉZFÚVÓS TANSZAKÁN
2015. május 17-én a szerbiai Pancsován megrendezett Nem-
zetközi Rézfúvós Versenyen a Magán Zeneiskola minden nö-
vendéke magas színvonalú versenyzéssel I. helyezést ért el.
SZEKERES HUNOR (SZIGNUM) kürt – I. hely
FARKAS BRIGITTA (JAG) kürt – I. hely
FARKAS OTÍLIA (JAG) kürt – I. hely
CSIKOTA LEVENTE (JAG) trombita – I. hely
CSIKOTA PÉTER (JAG) trombita – I. hely
Saját kategóriájukban legmagasabb pontszámmal:
HAJDU KITTI (Návay Lajos Ker. Szakk. Isk.) baritonkürt – 
94 pont – KIEMELT I. hely
JUHÁSZ TÍMEA (Szikszai Gy. Ref. Ált. Isk.) trombita – 98 
pont – KIEMELT I. hely
FÁBIÁN GERGŐ (SZIGNUM) tuba – 99 pont – KIEMELT 
I. hely
Felkészítő tanáraik: Devecsai Gábor, Krátky Richárd, 
Papp Miklós voltak. Zongorán Horváth Andrea kísérte 
a növendékeket.

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.
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