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HÍREK
Csillagokkal álmodó – ez volt a cí-
me az idei Múzeumok éjszakájának 
Makón. Az egész napos program 
gyerekeknek és felnőtteknek is kí-
nált programot.
Június 20-án, szombaton országszerte 
közel 420 múzeum tárta ki a kapuját, köz-
tük a makói József Attila Városi Múzeum 
is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat csa-
ládi napjával kezdődött délelőtt a rendez-
vény. Kreatív programok, ügyességi játé-
kok és bábszínház várta a gyerekeket. A 
Múzeumok éjszakájának programjai közt 

délután veterán autós bemutató, kézmű-
ves foglalkozások és mobil planetárium 
szerepeltek.
Este hét órakor Dr. Blazovich László tör-
ténész nyitotta meg a „Felnevelő tájunk” 
honismereti mozgalom időszakos kiállí-
tást, majd a rejtélyes körülmények közt 
előkerült Barcsay–festményeket leplezték 
le a nagyközönség előtt.
Száz festményre, köztük két Barcsay Jenő 
képre bukkantak a makói városháza raktá-
rának átnézése során. Többek között a XX. 
század egyik legmeghatározóbb művészé-
nek két korai alkotása került napvilágra.

„Több, mint 100 értékes műalkotásra ta-
láltunk, Torma Imre, Kocsis Imre művek 
is találhatóak közöttük, de a legértéke-
sebb köztük az a kettő, amelyet Barcsay 
Jenő festett” – tudtuk meg Orbán Imre 
kulturális referenstől. A képek igen ko-
szosak, sérültek, rossz állapotban vannak. 

„A festmények a múzeumba kerültek, 
ahol szakszerűen tároljuk addig, amíg 
nem nyílik pályázati lehetőség restaurá-
lásukra. Brútyó Mária festő- és restaurá-
torművész, aki maga is makói születésű, 
térítésmentesen vállalta elsődleges fel-
mérésüket” – mondta Badicsné Szikszai 
Zsuzsanna múzeumigazgató.
A Kútgém és Kékegű című Barcsay műve-
ket a Múzeumok éjszakáján leplezte le a 
nagyközönség előtt Farkas Éva Erzsébet 
polgármester és dr. Nagy Imre művészet-
történész, a hódmezővásárhelyi Tornyai 
Múzeum igazgatója. A művész a két képét 
1926-ban makói tartózkodása során al-
kotta. A felfedezésnek különös aktualitást 
ad, hogy 2015. Barcsay emlékév, ugyanis 
idén ünnepeljük a Kossuth–díjas grafikus 
és festőművész születésének 115. évfor-
dulóját. A most előkerült alkotások olaj-
képek, amelyek az alföldi tájat, ezen belül 
a makói tanyavilágot elevenítik fel. Nagy 
a valószínűsége annak, hogy esetleg csalá-
di gyűjteményekben még mindig fellelhe-
tőek olyan Barcsay képek, amelyeket még 
a nagyközönség nem látott.
A Múzeumok éjszakáján gyerekeknek 
és felnőtteknek is izgalmas programnak 
ígérkezett egy szegedi egyesület által ide-
szállított mobil planetárium. A 7 m át-
mérőjű, 5 m magas felfújható ezüstku-
polában a naprendszerről hallhattak ér-
dekességeket a résztvevők. Az este folya-
mán a Forgatós Táncegyüttes is fellépett, 
majd meggyújtották a Szent Iván-éji tü-
zet. A bátrabbak átugorhatták, hisz a 
néphagyomány szerint, ha a párunkkal 
közösen tesszük ezt, akkor a szerelem 
tartós lesz. A programsorozat zárásaként 
lekapcsolták a világítást a múzeumban 
és lámpás tárlatvezetést tartottak, zseb-
lámpák fénye mellett járták körbe a léte-
sítményt a vendégek.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA MAKÓN

520 TANULÓ 
RÉSZESÜLT JUTALMAZÁSBAN

Idén is kiosztásra kerültek a „Jó tanuló, jó sportoló” jutalmak, vala-
mint Varga Dénes Zsolt a Szikszai György Református Általános Isko-
la tanulója kapta meg a Gyémánthíd díjat.
Makó Város Önkormányzata nevében Farkas Éva Erzsébet polgármester asz-
szony június 22-én és 23-án osztotta ki a „Jó tanuló, jó sportoló” jutalmakat, 
gratulálva ezzel egész éves teljesítményükhöz. Június 22-én az alsó-, míg 23-
án a felső tagozatos és középfokú oktatási intézmények tanulói vehették át a 
könyvutalványt és a Kalandpark belépőt. A felső tagozatos tanulókkal együtt 
köszöntötte polgármester asszony Varga Dénes Zsolt tanulót, aki teljesítményé-
vel kiérdemelte a képviselő-testület által létrehozott Gyémánthíd díjat. Jutalma 
egy laptop és egy éves internet előfizetés volt. A díjátadó ünnepségekre meg-

lepetésvendéget is hívtak a 
szervezők: az alsó tagoza-
tos gyermekek a Grimm–
Busz Színház előadását te-
kinthették meg, míg a na-
gyobbak Fehérvári Gábor 
Alfréd – a Rising Star felfe-
dezettje – műsorát hallgat-
hatták meg.
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„Nem látszik ki a cipőm a mélyedés-
ből!” – mondta felháborodottan Ko-
vács Sándor a makói egyes számú 
választókörzet képviselője a Sírkert 
utcán, az aszfaltozott úton állva. A 
szennyvízcsatornázás után a kivite-
lező cég feladata az utak helyreállí-
tása, azonban ez több helyen eddig 
nem megfelelően történt a városban.

„Szennyvíz-csatornázási társulati ülés 
volt, amelynek a végén azzal a kéréssel 
fordultam Ortutay Miklóshoz – annak 
a pályázatnak a projektmenedzseréhez, 
amelyből a szennyvízcsatorna–hálózat 
kiépítése megvalósult – és a műszaki el-
lenőrhöz, hogy a több hónapja, többször 
kért garanciális hibajavításokat végezzék 
el mielőbb” – folytatta a képviselő.

A válasz az volt, hogy azokon az utcákon, 
ahol nem kell aszfaltozni június 30-ig, ahol 
viszont kell, ott július 31-ig végzik el eze-
ket a hibajavításokat. Az önkormányzat 
műszaki osztályának dolgozói nyilvántar-
tást készítenek az úthibákról és árgus sze-
mekkel figyelik a képviselővel együtt a ha-
táridők betartását, csakúgy, ahogy a makó-
iak is, hiszen a probléma zavarja a városla-
kókat. Ott jártunkkor többen leszólították 
a képviselőt, azt kérve, intézkedjen végre 
valaki, mert tarthatatlan ez az állapot.
A Sírkert és a Dugonics utca sarkán a ge-
rincvezeték fölött szakadt be az aszfalt. Ki 
is táblázták, azonban az arra közlekedők-
nek szinte már olyan, mintha az is az út 
része lenne. Ráadásul miközben kerülge-
tik, az egyébként eddig jól járható út szé-

lét kezdik tönkretenni. A kerékpárok, kis-
motorok, de még az autók is nagyot kop-
pannak néhány rosszul leaszfaltozott útré-
szen. Hasonló probléma van az Alkotmány 
és a Kossuth utca sarkán, sok helyen a ge-
rincvezeték miatt süllyedt meg az aszfalt, 
ezeket garanciális javítások keretében kell 
helyreállítania a kivitelezőnek.

Makón két helyen fejeződött be a 
szeméttelepek rekultivációja, így a 
városba érkezőket nem fogadja ha-
talmas hulladékhegy. Ez a beruhá-
zás olyan pályázathoz kapcsolódott, 
amelynek részeként a Dél-Alföld hat-
vankilenc településén tették rendbe 
a több éve bezárt hulladéklerakókat.

„Az elmúlt másfél évben uniós projekt ke-
retében összesen több mint 10 milliárd 
forintot költöttek arra, hogy rendbe te-
gyék a korábban bezárt hulladéklerakó-
kat. Mintegy kétmillió négyzetméter te-
rületet rekultiváltak és több mint egy mil-
lió tömör köbméter hulladékot mozgattak 

meg”–tudtuk meg Dávid Zoltántól a Dél-
kelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer (DAREH) Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás elnökétől.
A Délkelet- Alföld egyik kiemelkedő kör-
nyezetvédelmi projektje során hatvanki-
lenc település összesen hetvenhat hul-
ladéklerakójának rekultivációja valósult 
meg két ütemben. Makón két szeméttelep 
rendbetétele történt meg, a város mind a 
két ütemben érintett volt. Az egyik telep-
helyen 15 ezer köbméter, a másikon pe-
dig 18,5 ezer köbméter háztartási szeme-
tet borít fedőréteg, az uniós elvárásoknak 
megfelelően. A régi földeáki út mellett, az 
autópálya lehajtójánál lévő szeméttelepen 
is visszaállították a természetes környeze-
tet, így az autópálya felől Makóra érkezők 

már nem egy szemétdombot látnak első-
ként. Czirbus Gábor alpolgármester sze-
rint környezetvédelmi és esztétikai jelen-
tősége is van, hogy eltűnt a szeméthegy.
A Makó-régi szeméttelep együtemű, végle-
ges rekultivációja történt meg, a Makó-új 
szeméttelep kétütemű rekultivációval szé-
pült meg. „A dombon úgynevezett gázfák-
lyázó rendszert is telepítettünk, melyek a 
szemétből képződő gázok elvezetésére, el-
égetésére szolgálnak, olyan záró réteget 
alakítottunk ki, amely biztosítja azt, hogy 
ne következzen be olyan szivárgás, amely 
veszélyt jelentene” – tudtuk meg Kovács 
Ivántól, a kivitelező cég kommunikációs 
vezetőjétől. Az időjárástól függően pár hé-
ten belül zöld színben pompázhat a domb 
és környezete.

JÖTTEK, CSATORNÁZTAK, MENTEK 
– AZ ÚTHIBÁK MARADTAK

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, SZEBB LETT MAKÓ 
– REKULTIVÁLTÁK MAKÓ KÉT SZEMÉTTELEPÉT
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2015. június 4. és szeptember 30. 
közötti időszakra közönségszava-
zást szervez a www.termalfurdo.hu, 
amelynek keretein belül Magyaror-
szág legjobb fürdőit keresi. Több, 
mint 200 létesítmény méri össze 
népszerűségét a versenyben, mely-
nek elsődleges célja, hogy ráirányít-
sa a nagyközönség figyelmét ha-
zánk páratlan termálvízkincsére, az 
arra épült nagyszerű fürdőkre és 
magára a fürdőzésre.
Három kategóriában, „Az Év Fürdője 2015”, 

„Az Év Feltörekvő Fürdője 2015” és „A He-
lyiek Kedvenc Fürdője 2015” címért verse-
nyeznek a fürdők. Az eredmény úgyneve-
zett „közönség-díj” lesz, mindhárom kate-
góriában a legtöbb szavazatot begyűjtő für-
dő nyer, voksolni a http://azevfurdoje.hu/ 
oldalon lehet. A győztesek milliós nagyság-
rendű médiamegjelenést kapnak. De nem-
csak a címtulajdonosok, hanem a szavazók 
is nyerhetnek, többek között wellness hét-
végét, ajándékcsomagokat, fürdőbelépőket.
A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő az Év 

Feltörekvő Fürdője kategóriában indul. A 
verseny díjkiosztó ünnepsége októberben, 
a Magyar Fürdőkultúra napján lesz. A sza-
vazás ingyenes, mindössze néhány má-
sodpercet vesz igénybe, mindenki egyszer 
voksolhat kategóriánként, ehhez az aláb-
bi adatok megadása szükséges: név, email 
cím, születési év és irányítószám.

BALESET-MEGELŐZÉSI TANÁCSOK JÁTÉKOS FORMÁBAN
Száz gyermek részvételével szün-
időindító rendezvényt szervezett 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság Makón. A tanulók külön-
böző feladatok segítségével ismer-
hették meg, hogy milyen szabályo-
kat kell betartani saját biztonságuk 
érdekében a nyári szünet alatt is.
A Csongrád-megyei Rendőr-főkapitány-
ság hetedik alkalommal rendezte meg 
a Juniálist, Makón már a másodikat tar-
tották. A tanítás véget ért, ezért a gyere-
kek főleg a játszótereken, sportpályákon, 
strandokon lesznek megtalálhatók, ahol 
számos veszély leselkedhet rájuk. A für-
dőben tartott rendezvény arra világított 
rá, hogy milyen szabályokat kell betarta-
niuk a szünidő alatt is.
Nagy Tiborné a CSMRFK Közlekedés-
rendészeti osztályvezetője szerint a leg-
több baj a figyelmetlenségből adódik, 
annyira elmerülnek a játékban a gye-
rekek, hogy nem figyelnek a veszélyek-
re. Például játszótér vagy sportpálya 

mellett kiszaladnak az útra a labda vagy 
egy társuk után. A rendőrség prevenci-
óján kívül fontos, hogy a szülők is tanít-
sák gyermekeiket, elsősorban a kerék-
pározás szabályaira, illetve hasznos le-
het az is, ha a gyermekeiknek megmu-
tatják azt a környéket, amerre egyedül 
közlekednek.
Palicz András, a Makói Rendőrka-
pitányság vezetője elmondta, több 

baleset-megelőzési, mentős és vízimen-
tős részleg mellett kommandósaik is tar-
tottak bemutatót, valamint a bűnmegelő-
zési osztály munkatársaitól információkat 
kaphattak a gyerekek arról, hogyan ne 
váljanak bűncselekmény alanyaivá.
A feladatokat délig oldották meg a részt-
vevők, majd eredményhirdetés követke-
zett, ahol az első három helyezett tárgyju-
talomban részesült.

A HAGYMATIKUM IS ESÉLYES 
AZ ÉV FELTÖREKVŐ FÜRDŐJE CÍMRE

20 MILLIÓ FORINTOS 
TÁMOGATÁS NYERT 

AZ IDŐSKORÚAK 
GONDOZÓHÁZA

Közel 20 millió forintos támogatást nyert 
el Makó Város Önkormányzata a Hajnal ut-
cai idősek otthona fejlesztésére. A nem-
zetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett 

„Szociális szakosított ellátást és a gyerme-
kek átmeneti gondozását szolgáló önkor-
mányzati intézmények fejlesztése, felújítá-
sa” támogatására.
A pályázat keretében a Makói Egyesített 
Népjóléti Intézmény Deák Ferenc u. 57. 
szám alatti átmeneti elhelyezést nyújtó idős-
korúak gondozóháza kerül fejlesztésre. A 
fejlesztés eredményeképp kiépítésre ke-
rül egy mozgáskorlátozott vizesblokk (fürdő, 
WC), megújulnak a helyiségek burkolatai. 
Energetikai felújítás során korszerűsítésre 
kerül a fűtésrendszer, valamint kicserélésre 
kerülnek a rossz állapotban lévő nyílászárók. 
A pályázat keretében beszerzésre kerülő 
eszközök az ellátás színvonalának növelésé-
hez szükséges fejlesztéseket tartalmazzák.
A beruházás összköltsége: 26.500.000 Ft.
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A JAG a Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretén belül 1 300 000 forin-
tot nyert az NTP-MTI-14-0065 azo-
nosítószámú, „Mikrobi – Roboti-
ka oktatás a Makói József Attila 
Gimnáziumban” című pályázatán, 
melyből elindulhatott a robotika 
oktatás az intézményben.
Az elnyert összegből lehetőségük nyílt Lego 
Mindstorms robotok megvásárlására, me-
lyeknek programozásával a tanulók iskolán 
kívüli környezetben, a Maros–parton, egy 
témahét során, csoportmunkában ismerked-
hettek meg 2015. május 6–10. között.

A robotok irányításának technikáját Gyö-
re Mihály és Oroszné Kopányi Katalin ta-
nárok segítségével sajátították el.
A témahetet több kirándulás is színesítet-
te. Szegeden az Agorában, és Budapesten 
a Planetáriumban és a Láthatatlan Kiállítá-
son jártak a diákok. Minden program tema-
tikájában és helyszínében is kapcsolódott a 
Fény Nemzetközi Éve programsorozathoz.
Ez a projekt első lépése annak a hosszú tá-
vú tervünknek, mely szerint a robotikát 
beépítjük az informatika oktatás tanter-
vébe. „Elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy 
további fejlesztésekkel „Mikrobi” és „Mik-

robina” újabb társakat 
kap majd.” – mondta 
Rója István intézmény-
vezető.

TERMÉSZETRŐL A TERMÉSZETBEN 
TANULHATTAK

a Makói József Attila Gimnázium tanulói

A JAG a Nemzeti Tehetség Program keretén belül 1.565.000 fo-
rintot nyert az NTP-TM-14-0073 azonosítószámú, „Természetről a 
természetben – tehetséges tanulók természettudományos kompe-
tenciájának fejlesztése” című pályázatán, melyből öt napot a Duna–
Dráva Nemzeti Park megismerésével tölthetett 14 tanuló.
Az elnyert összegből lehetőségünk nyílt informatikai eszközök 
és környezeti mérőkészülék vásárlására, melyeket a tanulók az 
Orfűn és környékén rendezett táborban használhattak először 
2015. május 24–28. között.
A projekt során a résztvevők megismerkedhettek a nemzeti park 
természeti értékeivel, élővilágával, különböző vízvizsgálati mód-
szerekkel, a természet és a gazdaság kapcsolatával. A gyalogtúrák 
során környezeti tényezőket mértek, az adatok segítségével jelle-
mezhették az élőhelyeket. A program tematikájában jelentős sze-
repet kapott a fény, amellyel kapcsolódott a „2015 – A Fény Nem-
zetközi Éve” programsorozathoz. A tanulók fénymérést végeztek, 
kiselőadásokat tartottak a fény jelentőségéről a természetben, pla-
kátokat készítettek, a fény hiányát pedig egy éjszakai túrán tapasz-
talhatták meg. Az ötnapos programot egy kenutúra zárta.
A tábort Fábján-Nagy Mária vezette, a programok lebonyolításában 
Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna és Rója István vettek részt.

Az idei évben különösen kimagasló eredményeket értek 
el a Kálvin Téri Református Általános Iskola diákjai az 
országos versenyeken. Az iskola ez alkalommal idén is 
köszöntötte a tanulmányi és sportversenyeken 1–10. he-
lyezést elért diákjait és nevelőiket.
189 Kálvinos diák indult ebben a tanévben különféle versenye-
ken, voltak akik több tantárgyban is sikeresnek bizonyultak. Így a 
református iskola tanulói összesen 438 esetben végeztek az első 
tíz hely valamelyikén. Az iskola jellegéből fakadóan a matemati-
ka mindig az erősségük volt, de érdekes módon idén az anyanyel-
vi tantárgyak hoztak jobb eredményeket. A diákokat 34 pedagó-
gus készítette fel a versenyekre.
A diákok köszöntésén részt vett a város polgármestere Farkas Éva 
Erzsébet is, aki elmondta: öröm és megtiszteltetés számára, hogy 
részese lehet annak a büszkeségnek, amit teljesítményük láttán 
érzünk. „Igen büszkék vagyunk rátok, hisz elért eredményeitek 
kimagaslóan jók, és példaként állíthatók városunk többi diákja elé. 
Munkátok nagyszerűen szemlélteti a mondást, miszerint „A taní-
tók csak a tudás ajtaját nyitják ki, az ajtón belépned neked kell.” – 
nyilvánította ki elismerését a város első embere.

„Nagyon fontos, hogy a gyerekek hallják a saját nevüket, hallják 
az eredményeiket, ezért tartjuk meg évről évre ezt a köszöntést” – 
mondta el Almási Pál az iskola igazgatója. A sikereket elért gyer-
mekek minden évben kapnak egy tanúsítványt eredményeikről, 
amellyel később büszkélkedhetnek, akár még unokáiknak is.

„MIKROBI” ÉS „MIKROBINA” A JAG-BAN

„A TUDÁS HATALOM”
– Kálvinos diákok sikerei
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Második alkalommal rendezte meg 
a Broadway Kupa elnevezésű tánc-
versenyét a Broadway Dance Sport 
Egyesület Idén öt tánciskola huszon-
öt produkciójával összesen 137 ver-
senyző vett részt az Erdei János Vá-
rosi Sportcsarnokban.
A rendezvényen makói és szegedi egye-
sületek ifjú tehetségei mutatták be tu-
dásukat a különböző tánc stílusokban. 

„Maga a verseny azért jött létre, hogy be-
mutassuk egy színpadra állítva külön-
böző stílusok hogyan mutatnak egymás 
mellett. Ezeket nem egy pontrendszer-
ben, hanem a selejtezőkben külön pon-
tozzák, a döntőben viszont már egymás 
ellen mérettetnek meg a táncfajták” – 
mondta Tóth Péter a Broadway Dance SE 
vezetője. Ez a sokszínűség az ítészeknek 
is feladta a leckét, hisz el kell vonatkoz-
tatniuk a műfaji sajátosságoktól – tud-

tuk meg a zsűri elnökétől Pálinkó Lujza 
versenytáncostól, aki hozzátette elsősor-
ban a zeneiségre, dinamikára és az elő-
adásmódra figyeltek.
A versenyzőket Farkas Éva Erzsébet kö-
szöntötte, aki örömmel tett ennek ele-
get. „Láttam az egyesület indulását még 
öt évvel ezelőtt, számomra nagy öröm 
látni azt a fejlődést, amit elért az egye-
sület” – mondta a polgármester.
A zsűri idén is színvonalas, szép igényes 
produkciókat láthatott, így bronz minő-
sítés nem is született az este folyamán. 
A három legjobban teljesítő csapat ku-
pákkal térhetett haza, ők a Varga Ba-
lett Táncműhely Ördöglányok csapata, 
a Broadway Dance S.E. American Capta-
in Felnőtt Nagyformációja, és a rendező 
egyesület Madness Felnőtt Nemzeti Kis-
formációja lettek. Kiosztásra került még 
három különdíj is amit a kategóriájá-

ban legkiemelkedőbb csapat kapott meg: 
a Makó Budo Klub Junior Aerobik Ver-
senygyakorlata, a Fit Feeling Fitnesz du-
ója (Keresztúri Maja és Töröcsik Hanna), 
valamint a Kelly Ts Mix csapata. A ver-
seny alatt a nézők szavazhattak a „Leg-
szimpatikusabb Csapat”-ra, ezt díjat a 
U.P. Children Nagyformáció vitte el.

Makó köztiszteletben álló polgárát, 
a nagy matematikust, Tatár Istvánt 
köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából otthonában Farkas Éva Erzsé-
bet polgármester. Pista bácsi kalan-
dos történeteket mesélt.

„A származásukat jelző betűk helyett a ci-
pőméretüket írtuk a diákok nevei mellé a 
naplóba” – mesélte Tatár István. Kiderült, 
olyan mozgalmat indított az egyik kis is-
kolában, amely később országosan példa-
értékű lett. Önzetlenül egymást segítő di-
ákok, falubeliek fogtak össze azért, hogy 
az addig kétharmados osztálylétszámi hi-

ányt szinte megszüntessék. Iskolába, ta-
nulni csalogatták az ifjakat, segítették őket 
ruhával, cipővel, ha kellett orvossal is. Ez 
volt az egyik olyan történet, amit elmesélt 
Pista bácsi a polgármesteri köszöntésén. 
Szerinte kunyhóban is születhet tehetség.
Tanulmányai után, 1943-ban fejezte be a 
tanárképzőt, ami mellett szakmát is ta-
nult, 1985-ben vonult nyugdíjba. Nem-
zetközi konferenciákon tartott előadá-
sokat, érdemrendi kereszttel kitünte-
tett, országosan elismert pedagógus. Azt 
mondta, sok sikerélménye volt élete so-
rán, de mégis makói munkásságát tekin-
ti a legfontosabbnak. Hat matematika 
oktató könyvet írt itt, elismert szakte-
kintélynek számít.
Szellemileg még mindig friss, mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy rögtön egy 
tréfás matematikai feladattal fogadta kö-
szöntőit. Szívesen mesél életéről, pályájá-
ról. 25 fős családi képét is boldogan mutat-
ta, mindenki nevét felsorolta.
Farkas Éva Erzsébet minisztériumi okle-
véllel, tortával és egy üveg borral köszön-
tötte az ünnepeltet, akivel megegyeztek, 
öt év múlva újra jönnek köszönteni.

TEHETSÉGES TÁNCOSOK 
A BROADWAY KUPÁN

Tatár István: KUNYHÓBAN IS 
SZÜLETHET TEHETSÉG!

244 TANULÓ SZÁMÁRA 
BIZTOSÍT MELEG ÉTELT A 
MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT 

PÁLYÁZATA
Makó Város Önkormányzata 
Magyarország 2015. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 
2014. évi törvény által elkülö-
nített a „Gyermekszegénység 
elleni program keretében nyári 
étkeztetés biztosítása” jogcím-
re beadott támogatási igényét 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma bírálta el.

Az állam napi egy fő étkezést 
adagonként 440 forint összeg-
gel támogat, melyhez az önkor-
mányzat önerőt biztosít.

Az elnyert támogatás kereté-
ben 244 rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatásban részesülő 
tanuló napi egyszeri főétkezé-
se valósítható meg 2015. júni-
us 16. és augusztus 28. között. 
Az étkeztetés helyszíne a Kele-
men-Ház Étterem.
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Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: június 22–28. között 
a Fehér Tulipán Gyógyszertár (Tulipán u. 40.), 
június 29–július 5. között a Kígyó Gyógyszer-
tár (Széchenyi tér 8.) és július 6–12. között a 
Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.) tart 
ügyeletet. Ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 
19–22 óra között, szombaton 13–20, vasárnap 
és ünnepnap 9–19 óra között van. Szombaton 
és vasárnap az úgynevezett készenlét ideje 
alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt esetben 
a +36-30-276-0085-ös számon lehet gyógy-
szert kérni. Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, 
Arany Kereszt, Kígyó és Pingvin (utóbbi 13 órá-
ig). Az ügyeleti időben az ügyeletet adó patiká-
kat célszerű és ajánlott felkeresni.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

A makói házi gyermekorvosok JÚNIUS havi 
délutáni összevont rendelése:
hétfő: Dr. Szalkanovics Bernadett (Hollósy K. 
u. 2/a.), kedd: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 
2/a.), szerda: Dr. Kiss Ivánka (Kálvin u. 24.), csü-
törtök: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.), 
péntek: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.).

A makói házi gyermekorvosok JÚLIUS havi 
délutáni összevont rendelése:
hétfő: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), kedd: 
Dr. Szalkanovics Bernadett (Hollósy K. u. 2/a.), 
szerda: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), csütör-
tök: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.), pén-
tek: Dr. Kiss Ivánka ( Kálvin u. 24.).

Orvosi ügyelet (gyermek): szombaton és 
munkaszüneti napon 8–16 óráig a Hollósy 
Kornélia u. 2/a szám alatti gyermekorvosi ren-
delőben, 16–8 óráig a Kórház gyermekosztá-
lyán, telefon: (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

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

HÍRADÓ HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 
MINDENNAP FRISS INFORMÁCIÓKKAL

Június 26. péntek 18.15:

Givaudan családi nap a Kalandpart-ban

Július 2. csütörtök 18.15:

Társalgó a Hagymatikumból – Művelődj lazán, 
Hűsítő koktélok, Játék

Július 3. péntek 18.15:

„Pátfalvi lakodalmas” – a Maros táncegyüttes műsora

MŰSORAJÁNLÓ:

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. 
Invitel Zrt.: legközelebbi cégképviseleti al-
kalom július 3-án 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 Víziköz-
mű-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 24–25. HÉT

SZÜLETÉS:
Sarkadi Gellért Gábor 2015.05.01. 
szülei: Sarkadi Gábor és Boros Angéla

Rostás Bella 2015.05.26.
szülei: Rostás Szilveszter és Nagy Mónika

Rédai Zalán Imre 2015.05.31.
szülei: Rédai Roland László és Köteles Violetta Mónika

Tóth Marcell 2015.05.31.
szülei: Tóth Károly Márk és Kis Zsuzsanna

Asztalos Benjámin 2015.06.09.
szülei: Asztalos Ferenc és Rakity Judit Sava

HALÁLESET:
Kiss Istvánné Kádár Rozália, Hortobágyi Csa-
ba, Istvánné Dorogi Gyöngyike, Szani Zoltán-
né Szigeti Éva, Pék Istvánné Rozmaring Ilona 
Mária, Kovács Nándor

PÁLYÁZAT ROMA FIATALOKNAK
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási in-
tézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiata-
lok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya válasz-
tásának ösztönzésére a 2015/2016. tanévre. A pályázatot 2015. július 31-ig kell a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni. További informá-
ció: Dr. Jagodics Ivett Csilla (62) 562-400-as telefonszám 14-56-os mellékén és az 
alábbi linken:
http://new.mako.hu/hir/ciganykissebsegionko/p-ly-zat-roma-fiataloknak/

PÁLYÁZAT
Makó Város Önkormányzata pályázatot ír ki

1 fő aljegyző (határozott időre) álláshely betöltésére.

A részletes pályázati kiírások a 
www.mako.hu és a https://kozigallas.gov.hu 

oldalakon tekinthetők meg.
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RETRO HÉTVÉGE MAKÓN
2015. JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 1.

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertjével kezdődik 
a RETRO HÉTVÉGE július 31-én, pénteken a Makovecz téren.

Várunk mindenkit, aki szereti a régi időket, 
a 60–70-es évek hangulatát!

Megidézzük a hajdani táncdalfesztiválok dallamait, az érdeklő-
dők megismerhetik, sőt megtanulhatják a swinget, a rumbát és a 
foxtrottot. Lesz minden, ami retro: divatbemutató, kinyit a Tupir-
ka Fodrászszalon, képeslap-, szalvéta-, gyufásdoboz-gyűjtemé-
nyek bemutatója, disco és utcabál.

Egész nap plakátmustra, büfé és fröccskuckó.
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június 
26. 

péntek

10.00 MEGŐRJÍT A CSAJ 2D magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc PREMIER 2. hét
14.15 JURASSIC WORLD 3D magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 125 perc PREMIER 3. hét
16.30 AGYMANÓK 3D magyarul beszélő, amerikai animációs film, 102 perc PREMIER

június 
27. 

szombat

10.00 AGYMANÓK 3D magyarul beszélő, amerikai animációs film, 102 perc PREMIER
13.30 JURASSIC WORLD 3D magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 125 perc PREMIER 3. hét
15.45 MEGŐRJÍT A CSAJ 2D magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc PREMIER 2. hét

június 
28. 

vasárnap

10.00 AGYMANÓK 3D magyarul beszélő, amerikai animációs film, 102 perc PREMIER
14.15 MEGŐRJÍT A CSAJ 2D magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc PREMIER 2. hét
16.00 JURASSIC WORLD 3D magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 125 perc PREMIER 3. hét

június 
29. 
hétfő

16.15 AGYMANÓK 3D magyarul beszélő, amerikai animációs film, 102 perc PREMIER
18.15 JURASSIC WORLD 3D magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 125 perc PREMIER 3. hét

20.30 MEGŐRJÍT A CSAJ 2D magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc PREMIER 2. hét

június 
30. 
kedd

16.15 AGYMANÓK 3D magyarul beszélő, amerikai animációs film, 102 perc PREMIER

18.15 MEGŐRJÍT A CSAJ 2D magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc PREMIER 2. hét

20.15 JURASSIC WORLD 3D magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 125 perc PREMIER 3. hét

A  műsorából: www.makoimozi.hu


