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Az újvárosi katolikus plébánia im
máron kilencedjére szervezte meg 
hagyományos Szent László napját, 
amelyet idén a városrészi nappal 
egybekötve tartottak meg.
1912-ben épült Újvároson a katolikus 
templom, melyet védőszentjéről, Szent 
Lászlóról neveztek el. A plébánián hagyo-
mány, hogy László nap környékén közös-
ségi programot szerveznek az egyházkö-
zösség tagjainak és a környékbelieknek. 
A Szent László napot idén az újvárosi vá-
rosrész nappal egybekötve tartották meg. 
Kádár József a városrész önkormányzati 
képviselője kiemelte a hagyományőrzés 
fontosságát, majd hozzátette jó döntés 
volt idén összevonni a városrész napot 

a Szent László nappal, hiszen a rendez-
vénynek nagy összetartó ereje van.
A programok délelőtt szentmisével kez-
dődtek, amelyet az újvárosi származású 
atya, Gruber László celebrált, majd Farkas 
Éva Erzsébet polgármester köszöntötte a 
híveket. „A Szent László-nap az újvárosi 
emberek üzenete. Üzenet az élni akarás-
ról, a jövőbe vetett hitükről, az egyházuk 
melletti kiállásról. Köszönet érte a kezde-
ményezőknek, köszönet, hogy sok évvel 
ezelőtt szinte a semmiből megteremtet-
ték ezt az azóta méltán híressé vált ünne-
pet” – mondta a város első embere.
Ezen a napon avatták fel az 1509-es szá-
mú Szent László cserkészcsapat újdonsült 
cserkészeit is, a gyerekek elmondták sze-

retnek a közösség hasznos tagjai lenni.
A programok közt népi játékok, jurta, kéz-
műves programok szerepeltek, de sokakat 
vonzott az íjászat is, melyet a Bökény Né-
pe Kulturális és Harcművészeti Egyesü-
let mutatott be a templomkertben. A ren-
dezvényen az Egészségfejlesztési Iroda is 
képviseltette magát, sátraikban különbö-
ző szűrésekkel mérhették fel egészségü-
ket az érdeklődők.
A plébánia életében rendkívül fontos sze-
repet tölt be ez a nap, éppen ezért szerve-
zik meg évről évre egyre nagyobb formá-
ban. Pálfalvi Zoltán plébános elmondta, az 
a céljuk, hogy az Újvárosban élőket össze-
fogják, összekovácsolják, nemcsak a katoli-
kusokat, hanem minden itt élő embert.

SZENT LÁSZLÓ NAP ÚJVÁROSON

KATONA PÁLT DÍSZPOLGÁRRÁ AVATTA SZÜLŐFALUJA
Vízkelet első díszpolgárává válasz
totta Katona Pál földeáki esperest. 
A szlovákiai településen tartott 
ünnepségre Farkas Éva Erzsébet a 
város polgármestere is elkísérte a 
plébánost.
Katona Pál 12 éves volt, amikor családjá-
nak az úgynevezett csehszlovák–magyar 
lakosságcsere-egyezmény miatt hátra kel-
lett hagynia házát és át kellett települnie 
Magyarországra. Pitvarosra telepítették 
a családot, ahol négy év alatt végezte el 
a nyolc osztályos általános iskolát, majd 
Kecskeméten tanult a piaristáknál. El-
mondása szerint édesapjának köszönhe-

tően lett pap, vallásos neveltetést kapott. 
Bár bejárta Európát, a Szovjetunióban is 
élt, szeretett szülőfalujától sosem szakadt 
el, pappá szentelése után első szentmisé-
jét is ott tartotta 1962-ben, ahogy arany-
miséjét is.
Makón 38 évig szolgált, rendkívül sokat 
tett a római katolikus kereszténység meg-
erősítéséért, a hitélet megszilárdításáért. 
Az ő nevéhez fűződik a katolikus okta-
tás újraindítása, első adandó pillanatban 
a közeli, valaha egyházi általános iskola 
átvételét kezdeményezte, és szerzetes nő-
véreket hívott, hogy ők segítsenek bizto-
sítani az iskola katolikus szellemét, lelki-

ségét. Rengeteg munkája fekszik abban, 
hogy Makón beindulhatott az első olyan 
oktatási intézmény, amely a hit és az er-
kölcsös élet felé igyekezett visszavezetni 
a fiatalokat.
Jelentős szerepe volt Katona Pálnak egy 
szellemi, eszmei alkotóműhely létreho-
zásában is. Dr. Tóth Ferenc nyugalmazott 
múzeumigazgató hatékony közreműkö-
désével és segítségével létrehozták a Ke-
resztény Értelmiségi Szövetséget, amely 
kiváló irodalmi és történelmi tanulmá-
nyok sorát alkotta meg, anyagi és erkölcsi 
segítséget nyújtva ezek kiadásához.

(folytatás a 3. oldalon)
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Illegális bevándorlás, az ország jövő évi költségvetése, a vállalkozók támo
gatása és az egészségügy fejlesztése. Néhány téma, amely foglalkoztat
ja az ország és térségünk polgárait. Lázár János országgyűlési képviselő, 
Miniszterelnökséget vezető miniszter július elején a Makói Városi Televízió
ban többek között ezekről is beszélt.

Ma Magyarországon a legfonto-
sabb kérdés a menekültügy. Június 
végéig 63 ezer illegális bevándorló 
lépett be hazánkba, míg tavaly ez a 
szám egész évben összesen 40 ezer 
volt. Az áradat azonban nem állt 
meg, sőt, mintha a határátlépők 
száma emelkedne. 

Fontos, hogy a fogalmakat tisztázzuk: 
nem menekültekről, hanem illegális be-
vándorlókról van szó. Menekültnek azo-
kat tekintjük, akik hazájában háború zaj-
lik, ami miatt veszélyben az életük, ezért 
el kell hagyniuk az otthonukat. Magyar-
ország a délszláv háborúk alatt is tanú-
bizonyságát adta annak, hogy segítséget 
nyújt azoknak, akik menedékre szorul-
nak. A kérdésében szereplő hatalmas szá-
mok mögött azonban sokkal inkább az 
áll, hogy tömegek kelnek útra Afrikából, 
az arab világból a jobb élet reményében 
Európa felé. Mostanra már az a veszély is 
fenyeget bennünket, hogy a nemzetközi 
egyezmények alapján Magyarországra to-
loncolják vissza őket Nyugat-Európából. 
Június 18-ig tizenegy ország jelezte, hogy 
16 ezer illegális bevándorlót küldene visz-
sza hazánkba. Mindeközben pedig több, 
mint hatvanezren léptek be idén a déli, el-
sősorban a szerbiai határszakaszon. Eny-
nyi embert egyszerűen nem tudunk el-
helyezni. Az Unión belül a legnehezebb 
helyzetben Magyarország, azon belül pe-
dig Csongrád megye van. 

Ezért létesül ideiglenes határzár a 
magyar–szerb határvonalon.

Nem szívesen zárjuk le a határt, de nincs 
más választásunk. A franciák úgy próbál-
ják feltartóztatni a bevándorlókat, hogy az 
olasz határon méterenként állítanak egy 
rendőrt. Mi ezt nem tudjuk megtenni és 
költségesebb is lenne. Nyugat-Európában 
az a tapasztalat, hogy ahol ideiglenes ha-
tárzárat állítottak, ott tizedére esett visz-
sza a bevándorlók száma. Sok esetben jól 
megszervezett embercsempész útvonalak-
ról beszélünk, amelyek ha lezárulnak, ak-

kor más útvonalakat keresnek. Remélhető-
leg elkerülik Magyarországot.

Mintegy 2,7 milliárd forint érték-
ben nyíltak meg pályázati forrá-
sok, amelyek 60%- át  kis és közép-
vállalkozókra fordítják. Mennyi jut 
ebből a makóiaknak? 

A Gazdasági és Innovációs Operatív prog-
ramban három kiírás jelent meg július első 
napjaiban, amelyek keretében gépvásár-
lásra, eszközvásárlásra, telephelyfejlesz-
tésre, a piacra jutás vagy a versenyképesség 
javítására, valamint a foglalkoztatás nö-
velésére igényelhetnek támogatást a ma-
kói vállalkozások is. Makón, a Széchenyi 
programirodában Bakos Tamás vár min-
den érdeklődőt. A jövő évi költségvetés-
ben tovább csökkentjük a személyi jöve-
delemadót, a munkahelyteremtésre és a 
foglalkoztatás ösztönzésére pedig egy-
re nagyobb összegek állnak majd adó-
kedvezmények formájában a munkaadók 
rendelkezésre.

Hamarosan átadásra kerül az 
M43-as autópálya határig érő sza-
kasza. Miben érezhetünk majd 
változást?

Az út lényegében elkészült, július köze-
pén át is adjuk a forgalomnak. Nagyon 
fontos, hogy Makó és Arad autópályával 
kapcsolódik össze. Makót igen jelentős 
átmenő forgalom terheli, amelyet az út-
szakasz mérsékelni fog, de az autópálya a 
város gazdasági lehetőségeit is növeli, hi-
szen a térség egy logisztikai központ sze-
repét töltheti be.  

A kormány egyik kiemelt célja 
az egészségügy fejlesztése. Ma-
kó és Hódmezővásárhely ebből is 
részesül.

Mindenekelőtt örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy a makói kórház jövőjével kapcsola-
tos bizonytalanság megszűnt. Az integ-
ráció mindkét kórháznak jót tett, ketten 
együtt erősebbek vagyunk, mint külön-kü-
lön. Makón októberre megújul többek kö-
zött a radiológia és a járóbeteg szakellátás. 

A kormány egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tet az egészségfejlesztésre, de jövőre ter-
vezzük az egészségügyben dolgozók béré-
nek emelését is. 

Június elején tartott fogadó-
órát, sokan keresték meg. Milyen 
kérdésekkel fordultak önhöz a 
legtöbben?

Több kérdést kaptam a Honvéd város-
résszel kapcsolatban. Felmerült, hogy a 
megújulás után a társadalmi együttélés 
szabályaira is hangsúlyt és figyelmet kell 
szentelni, hiszen csak így lehet egy lesza-
kadó városrészt érdemben és tartósan fej-
leszteni. Sokan fordultak hozzám a vízi-
közmű ügyében is. A Csongrád Megyei 
Főügyészség tudomásom szerint az el-
múlt hetekben arról értesítette az önkor-
mányzatot, hogy a Szegedi Főügyészség 
fogja a vizsgálatot lefolytatni a makói víz-
mű ügyében. Ezek alapján tehát megala-
pozott a gyanú, hogy súlyos bűncselek-
mény történt.  

A város legutóbbi képviselő-testü-
leti ülésén volt vita a Návay-szo-
bor ügyéről, döntés azonban nem 
született.

Návay Lajosra méltó módon emlékezni 
Makó és Földeák számára is fontos. Poli-
tikai munkásságát senki nem kérdőjelezi 
meg, a ’30-as években nem véletlenül állí-
tottak neki emlékművet. Azt vallom, hogy 
eredeti állapotában, eredeti helyére kell 
felállítani. Ez a helyes egy olyan országban, 
amelynek ezer éves múltja van.

Nagyon sok a munkája, ez a be-
szélgetésből is kiderült. Lesz azért 
pihenés?

A térségben még nagyon sok a teendő 
és rengeteg minden történik. Lakossá-
gi fórumokat tervezek, Csanádpalota és 
Makó között útfelújításra kerül sor, va-
lamint megújul a Makó-Hódmezővásár-
hely közötti, földeáki útszakasz. Szeret-
nék a környékbeli kisebb településekre is 
ellátogatni, hogy megkérdezzem, miben 
tudok segíteni.

INTERJÚ LÁZÁR JÁNOSSAL,
A TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉVEL
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(folytatás az 1. oldalról)
16 közösséget vezetett a makói plébánián, 
egyike azon ma már igen ritka embereknek, 
akinek érdeklődése széles skálán mozog.
Az esperes ma is igen aktív, rendszeresen 
ír. Könyvei, kiadványai, cikkei, tanulmá-
nyai jelennek meg, amelyekben egyaránt 
foglalkozik szolgálati helyei, a város illetve 
a környező községek történetével.
Életútjának, munkásságának elismerésé-
ül a nyolcvan százalékban ma is magyarok 
lakta szlovákiai település polgármestere és 
képviselő-testülete július 4-én díszpolgá-
ri címmel tüntette ki. A Szent Anna temp-
lomban rendezett ünnepségen részt vett 
Farkas Éva Erzsébet Makó polgármestere 
is, aki Lázár János országgyűlési képviselő 
gratuláló szavait is tolmácsolta. „Minden 
közösségnek szüksége van olyan karizma-
tikus egyéniségekre, akik jó példát mutat-
va járnak elől az ott élők számára. Katona 

Pál saját közösségén belül ilyen személyi-
ség, aki keresztényi jámborságával, haza-
szeretetével és közösségépítő tevékenysé-
gével segített, és segít ma is megteremte-
ni és fenntartani egy virágzó, értékeken 
alapuló közösséget. Élete során a nehézsé-
geket emelt fővel és kitartással kezelte és 
a Jóistenbe vetett hite sugár-
zik minden cselekedetében. E 
példamutatása által reményt 
adott mindazon híveknek, 
akik életük útján megoldha-
tatlannak tűnő nehézségekkel 
találták szemben magukat.” – 
állt abban a levélben, amely-
ben a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter elismerését fe-
jezte ki az esperesnek.
Makó polgármesterének sze-
mélyes kötödése van Pál 
atyához. „Irodalmi olvasókö-

rödnek én is tagja lehettem egykor Ma-
kón, akkor még vőlegényemmel. 25 év-
vel ezelőtt Te szolgáltattad ki számunkra 
a házasság kötelékének szentségét, majd 
gyermekünket a keresztségben Te része-
sítetted. 25 év után együtt jöttünk el há-
lát adni Érted. Makó város vezetőjeként 
képviselőtársaim, s a város közössége 
nevében köszönetem fejezem ki 38 évi 
plébánosi, 32 évi esperes-plébánosi szol-
gálatodért.” – mondta el köszöntőjében 
Makó első embere.

Július elsején ünnepeljük az egész
ségügy, az egészségügyi dolgozók 
napját, amelyet Semmelweis Ignác 
neve fémjelez. A Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ Hód
mezővásárhelyMakó városunkban 
a Korona Szálló dísztermében ren
dezte meg a Semmelweisnapi ren
dezvényét.
Az ünnepségen Farkas Éva Erzsébet, a vá-
ros polgármestere köszöntötte az egész-
ségügyben dogozókat a szegedi I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika kapuja fölötti idézet-
tel. „Ezer féle módon halunk meg, de egy-
féleképpen születünk. Az emberi betegség 
ezerféle, az egészség azonban csak egy.”
A makói és a vásárhelyi kórház integrá-
lódása óta közösen ünneplik ezt a napot, 
a két intézmény közel ezer dolgozója kö-
zül idén negyvenhatan részesültek fő-
igazgatói dicséretben.

„Mindkét kórházból húsz–húsz főt része-
sítünk elimerésben, akiket minden év-
ben közvetlen felettesei terjesztenek fel 
és a menedzsent választja ki, kik a legjob-
bak a jók között.” – mondta dr. Kallai Ár-

pád a Csongrád Megyei Egész-
ségügyi Ellátó Központ Hód-
mezővásárhely-Makó főigaz-
gatója. Változás az előző évek 
gyakorlatához képest, hogy 
a negyven főn felül olyan hat 
fiatal munkatársat is díjaz-
tak, akik munkájuk során ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tanak. A díjazottaknak a város 
polgármestere, és a kórház fő-
igazgatója mellett dr. Nagy Je-
nő általános főigazgató-helyettes valamint 
dr. Hadik György, a kórház főorvosa, ön-
kormányzati képviselő is gratulált.
A makói kórház dolgozói nevében Dr. Góg 
Csaba főorvos mondott beszédet. Az 
anyák megmentője 150 éve halt meg, ne-
vét a világ a legnagyobb orvosok között 
tartja számon.
Mind az egészségügyben dolgozók, mind 
a betegek számára nagyon fontosak a kö-
rülmények is. Ebben most javulás várható, 
hisz az utóbbi húsz év legnagyobb kórház-
fejlesztő beruházása valósul meg a makói és 
a vásárhelyi kórházban. A két tagkórházban 

2 milliárd 693 milliót költenek a beruházás-
ra. „Az idén záródó uniós fejlesztési projekt, 
mindkét intézményben nagyívű átalakítást 
eredményez, bízom benne. hogy ez a az új 
környezet marasztalóvá válik minden fia-
tal számára és ide tudunk vonzani jó szak-
embereket. E két tényező együtt, vagyis az 
infrastrukturális, műszaki fejlesztések va-
lamint a kíváló humánerőforrás magasabb 
színvonalúbbá teszik az itt élők ellátását.” – 
tette hozzá Dr. Kallai Árpád.
A fejlesztések várhatóen október végére fe-
jeződnek be, amellyel a két kórház a megye 
legkorszerűbb intézményévé válhat.

SEMMELWEIS NAP MAKÓN 
– EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KAPTAK ELIMERÉST

KATONA PÁLT DÍSZPOLGÁRRÁ 
AVATTA SZÜLŐFALUJA
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Idén tizenötödik alkalommal rendezték meg az Ifjúsá
gi Művésztelepet városunkban, mely ezúttal a Mesterek 
nyomában témát járta körül. A közel ötven tehetséges 
képzőművészetis diák alkotásaiból záró kiállítás nyílt a 
Városház galériában.
A Makói Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékének, Varga Má-
ténak és tanárának Varga Nagy Árpádnak 
hangszeres előadása nyitotta a XV. Jubile-

umi Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 
záró kiállítását. Ebben az évben közel öt-
ven diákot hívtak meg a makói és környék-
beli iskolákból, a művésztelep mint min-

den évben, úgy idén is egy meghatá-
rozott téma körül zajlott, és egy több 
elemből álló alkotással gazdadogott, 
mely méltó helyre kerül majd.

„A mesterek nyomán téma szimboli-
kus jelképe ez a kép, amely később 
majd a Bartók iskola Bartók ter-
mében kap elhelyezést” – mondta 
Karsai Ildikó, művészeti referens. 

„A gyerekek érett rajztudásról tet-
tek tanúbizonyosságot, amelyek a 
festészettel karöltve nagyon szép 

munkákat eredményezett” – tette hozzá 
a tábor szervezője.
Az alkotók közt rengeteg visszajáró di-
ák felsorakozott, voltak, akik már a nyi-
tókiállításon is szerepeltek munkájuk-
kal. Ilyen például Marshall Tamás, aki az 
egyik fő alkotója volt a táblaképnek, más 
nevén pannónak.
A 2001-ben útjára induló Ifjúsági Művész-
telep már rengeteg diákot kinevelt. A telep 
nemcsak hasznos nyári elfoglaltságot je-
lent az itt alkotó kis művészpalánták szá-
mára, hanem elősegíti későbbi művészeti 
pályára való nevelésüket is. A kiállítás jú-
lius 30-ig tekinthető meg a Polgármesteri 
Hivatal aulájában.

„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi 
műveltség tesz bennünket európaivá.” (Győrffy István)

Ezen gondolatoktól vezérelve, és ezt az 
ars poétikát szem előtt tartva rendezi meg 
Makó Város Önkormányzata ebben az év-
ben a Nemzetközi Néptánc Találkozót, a 
Szent István Napi Forgatag részeként.
A programsorozat augusztus 19-én kezdő-
dik. Ekkor a főtéri színpadnál fergeteges 
táncházba várják a népzenét és a néptán-
cot kedvelőket a szervezők. Itt megismer-
kedhetnek az érdeklődők a vendég nemze-
tek és a magyar néptánc gyöngyszemeivel.
A fesztivál célja a tradicionális magyar népi 
kultúra valamint az egyetemes népművé-
szet megismertetése és népszerűsítése vá-
rosunkban. Továbbá célja az, hogy a nép-
táncegyüttesek számára lehetőséget nyújt-
son a szakmai bemutatkozásra, és ösztö-
nözze a csoportokat a magas színvonalú, 
új alkotások létrehozására.
A fellépők határon innen és túlról is érkez-
nek. Vendégünk lesz Romániából a szamo-
sújvári Kaláka Néptáncegyüttes és az óbes-
senyői Bolgár néptánccsoport. A távoli Tö-

rökországból, Lengyelországból, Grúziá-
ból is képviseltetik magukat a nemzetek. 
Magyarországról Kétegyházáról a Kalá-
ris Művészeti Iskola növendékei, Hartáról 
a német nemzetiségű táncosok érkeznek 
a találkozóra. Természetesen a két kiváló 
makói táncegyüttes, a Maros és a Forgatós 
fellépése is színesíti a műsort.
Látványos része lesz a találkozónak a tánc-
csoportok menettánca is, mert csillag alak-
zatban indulnak a város különböző pont-
jairól és a főtéri színpadhoz együtt érkez-
nek meg. Itt kerül átadásra és szentelésre 
az a kenyér, amelyet a találkozón résztve-
vő nemzetek lisztjéből sütnek majd a ma-
kói pékmesterek.
Az est ünnepi gálaműsorral és tűzijátékkal 
zárul.
Augusztus 21-én folkudvar, tánc- és dalta-
nítás, kézműves foglalkozások, viselet-be-
mutató, a Nefelejcs Népdalkör fellépése 
valamint népzenei koncert várja az érdek-
lődőket a József Attila Múzeum udvarán.

NEMZETKÖZI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
2015. augusztus 19–21.

JUBILEUMI MŰVÉSZTÁBOR 
IFJÚ TEHETSÉGEKNEK

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata a szegedi székhelyű 
T.T.T. Városépítő Bt.-t bízta meg Makó város meg-
határozott területére vonatkozó településszerke-
zeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabály-
rendelet módosítás elkészítésével. A tervező elké-
szítette az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény, valamint az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló többször módosított 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet előírásai szerint 
a tervezési területre vonatkozó előzetes tájékoztatót, 
amely érinti a területeket, meghatározza a módosí-
tás célját, tartalmát és várható hatásait.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és településrendezé-
si eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: „R”) 32. §-a sze-
rint a településrendezési eszközök egyeztetési eljá-
rása teljes eljárásban történik. A „R” 37. § szerint a 
teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz kezde-
ményezésével indul.
A polgármester előzetes tájékoztató közzétételével 
megkeresi Makó város önkormányzati képviselő-tes-
tület 65/2015. (II.27.) Mökt. számú határozattal el-
fogadott Makó város településfejlesztéssel és tele-
pülésrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályaiban rögzített partnereket. Az előzetes tá-
jékoztató megtalálható a www.mako.hu honlapon a 

„településrendezési eszközök módosítása” cím alatt.
Kérem, a megküldött előzetes tájékoztató alapján a 

„R” 37. § (4) bekezdés alapján javaslataikat, észrevé-
teleiket tegyék meg és nyilvánítsanak véleményt 21 
napon belül.
Írásban adott válaszukat előre is köszönöm. Ameny-
nyiben a megadott határidőig a megkeresésnek nem 
tesznek eleget, úgy a „R” 37. § (7) bek. szerint a to-
vábbiakban nem kerülnek megkeresésre.
Makó, 2015. június 18.

 Farkas Éva Erzsébet
  polgármester
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Országszerte közel húszezren spor
toltak a Mozgások Éjszakája rendez
vény keretein belül. A felhíváshoz 
idén először csatlakozott Makó is, 
ahol 19 órától éjfélig számos sport
ágat kipróbálhattak az érdeklődők.

Éjszakai foci villámtorna, 
közös futás, baseballozás és 
crosstraining. Többek között 
ilyen sportágak voltak Ma-
kón a Mozgások Éjszakáján. „A rendez-
vény célja, hogy népszerűsítsük a szabad-
idős sportokat, arra ösztönözzük az em-
bereket, hogy keljenek fel a számítógép és 
a televízió mellől” – tudtuk meg Márton 
Imrétől, Kulturális és Közművelődési Kft. 
sportért felelős ügyvezetőjétől.
A makói program a foci tornával kezdődött, 
ezen kívül nyitva volt az edzőterem is, volt 
kerékpártúra Apátfalvára, a fürdő előtt a 

meridián tornát próbálhatták ki, a Tyr Gym 
Makó pedig páros háziversenyt tartott húsz 
fő részvételével. A Petőfi parkban is komoly 
sportélet folyt, volt kung-fu és baseball be-
mutatóval és persze futni is lehetett. 
A Mozgások Éjszakáján több mint ötszá-
zan vettek részt, a nagy érdeklődés miatt 
a szervezők jövőre még több résztvevőre 
számítanak. A sportos estét a Kistérségi 
Egészségfejlesztési Iroda támogatta.

2015 DECEMBERÉBEN KERÜL 
MEGRENDEZÉSRE 

A „PÁRIZSI KLÍMACSÚCS”
A párizsi klímacsúcs keretében a világ vezetői összegyűlnek a klí-
maváltozás elleni nemzetközi összefogás megteremtése érdeké-
ben. A konferencia mérföldkövet jelenthet a globális felmelegedés 
megfékezése érdekében vívott világméretű küzdelemben. A klíma-
konferencia célja egy olyan globális klíma egyezmény megalkotá-
sa, amely képes arra, hogy az emberiséget fenyegető globális fel-
melegedés mértékét kezelhető szinten lehessen tartani. Az új klí-
maegyezmény megkötésének sikeressége érdekében Al Gore – az 
Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke – 
vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását gyűjti össze. Áder Já-
nos köztársasági elnök felajánlotta Magyarország és a saját sze-
mélyes támogatását ehhez a világméretű klímavédelmi akcióhoz. 
Ennek érdekében elindításra került www.elobolygonk.hu elneve-
zésű honlap, amelynek segítségével a honlapon regisztrálók csat-
lakoznak az Al Gore által elindított kezdeményezéshez.
Tekintettel a fenti kezdeményezés nemes céljára, Makó Város Ön-
kormányzata is támogatja az egy milliárd aláírás összegyűjtésének 
sikerességét, azáltal, hogy csatlakozik a köztársasági elnök által in-
dított, támogatott kezdeményezéshez.
A fenti honlapon van lehetőség a „klímavoks” leadásával csat-
lakozni a párizsi klímacsúcs eredményességét elősegítő akcióhoz. 
Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a helyi polgárok 
minél szélesebb köre értesülhessen a klímavédelmi akcióról.

Teltházas közönség előtt mutatta be a Pátfalvi lakodal
mas háromrészes táncjátékot a Maros Táncegyüttes. A 
Makói Nyár második rendezvénye nagy sikerrel és óriá
si vastapssal zárult.
Harmadik alkalommal állították a színpadra és adták elő a Pátfalvi lako-
dalmast a városunkban méltán nagyhírű és elismert Maros Táncegyüttes. 
Először 2000-ben mutatták be, majd 2006-ban Aranylakodalom formá-
ban újították meg. A táncegyüttes most úgy gondolta, ismét színpadra ál-
lítja és ezúttal a Makói Nyár programjának egyik előadásaként mutatja be.
Tóthné Döme Mária, a Maros Táncegyüttes művészeti vezetője elmondta 
tizenöt évvel ezelőtt maguk örömére készítették el a táncjátékot, támo-
gatóikat, családtagjaikat hívták meg, most viszont érdemesnek találtattak 
arra, hogy egy városi rendezvény részese legyen.

A táncjáték három részből állt: az elsőben az ifjú pár búcsúztatása és az 
esküvő szerepelt, a másodikban a lakodalom, míg a harmadik a hajna-
lig tartó mulatozással és az újasszony tánccal zárult. A darab nemcsak 
tánccal bővelkedett, nem maradtak ki a narratív lírai és a párbeszéde-
ses jelenetek sem. A rendezésben ezúttal is Kovács Tibor segédkezett, 
akitől megtudtuk az előadás érdekessége, hogy akik tizenöt évvel ez-
előtt kicsiként szerepeltek az első felvonásban, most a felnőtt táncosok 
között a hajnalig tartó mulatozásban is részt vettek.

BABAFA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGEK
Tisztelt Szülők!

Makó Város Önkormányzata 2015 őszére szervezi a 2013-ban és 2014-
ben született gyermekek részére a Babafa átadó ünnepségeket. A pon-
tos helyszínekről és időpontokról a szülők levélben fognak meghívást 
kapni a nyár végén. Öröm számunkra, hogy a gyermekeket a megnö-
velt összegű Bébikötvény átadása mellett egy szimbolikus fa ültetésé-
vel is ünnepelhetjük.

ÉJSZAKA IS SPORTOLTAK 
VÁROSUNKBAN

TELTHÁZ ÉS VASTAPS A 
MAROS TÁNCEGYÜTTESNEK
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Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: július 6–12. között a 
Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.) , júli-
us 13–19. között Medicina Gyógyszertár (Kálvin 
u. 24.) és július 20–26. között a Pingvin Patika 
(Deák Ferenc u. 4.) tart ügyeletet. 
Ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra 
között, szombaton 13–20, vasárnap és ünnep-
nap 9–19 óra között van. Szombaton és va-
sárnap 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

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

HÍRADÓ HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 
MINDENNAP FRISS INFORMÁCIÓKKAL

Július 14. kedd 18.15:

Fogadóóra – interjú Farkas Éva Erzsébettel, Makó polgármesterével

Július 22. szerda 18.15:

18.15: Diagnózis – egészség magazin: Települési szűrések

MŰSORAJÁNLÓ:

ANYAKÖNYVI HÍREK 26–27. HÉT

SZÜLETÉS:
Szűcs Laura 2015.06.16. 
szülei: Szűcs László és Völfinger Ildikó Katalin
Kasza Nóra 2015.06.17. 
szülei: Kasza Attila és Balogh Emese
Pataki Zoé 2015.06.23. 
szülei: Pataki János és Kerekes Bernadett
Kovács Dávid Gábor 2015.06.26. 
szülei: Kovács Gábor és Csonka Mónika Katalin
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
South Thomas Joseph Edward és Karakas 
Judit Mária, Czene Árpád és Kovács Friderika, 
Mándoki Attila és Bajnóczi Veronika, Zatykó 
Gergő és Restás Tímea
HALÁLESET:
Pap József, Sajtos Lászlóné Molnár Eszter Julianna

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 THome 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.

A makói házi gyermekorvosok JÚLIUS ha-
vi délutáni összevont rendelése: hétfő: 
Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), kedd: Dr. Szal-
kanovics Bernadett (Hollósy K. u. 2/a.), szer-
da: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), csütörtök: 
Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.), péntek: 
Dr. Kiss Ivánka ( Kálvin u. 24.). Orvosi ügye-
let (gyermek): szombaton és munkaszüne-
ti napon 8–16 óráig a Hollósy Kornélia u. 2/a 
szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 16–
8 óráig a Kórház gyermekosztályán, telefon: 
(62) 511-151. Orvosi ügyelet: (felnőtt): hét-
köznap 16–8 óráig; szombaton és munka-
szüneti 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

FELHÍVÁS ADOMÁNYGYŰJTÉSRE
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete csat-
lakozott a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkársága és a Kárpátaljai Segélyek Koordi-
nációs Testülete által meghirdetett segélyakció-
hoz, melynek célja a gazdasági válság okozta hely-
zetben a kárpátaljai magyar közösségek pénzbeli 
támogatása.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete ado-
mánygyűjtést indít a Beregrákosi Református Egy-
házközség Ukrajna Pap Károly Programjában meg-
valósítandó MAGYAR NYELVŰ ÓVODA LÉTREHO-
ZÁSÁRA. Erre a nemes célra a szíves felajánlásokat 
az alábbi elkülönített számlaszámon várjuk:

12069000–01103144–04100009

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Makó város helyi védettségű épület homlokzat felújításának támogatására.

A pályázat tárgya: a helyi építészeti örökség 
védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) Makó ör. ren-
delet 17. § (1) bekezdése szerint a helyi védelem 
alatt álló épületek homlokzatának felújítása, el-
sősorban a főútvonalak mentén, műemlék kör-
nyezetben és turisztikailag jelentős forgalommal 
bíró területen lévő épületekre kiterjedően.
Részvétel: A pályázat nyilvános, azon részt 
vehet bármely természetes személy, aki a 
megfelel a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek.
A támogatás mértéke:
Nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, 
maximum bruttó 500.000 Ft.
Országos védettségű épület támogatására nincs 
lehetőség.
A pályázathoz be kell nyújtani:

– Amennyiben építési engedély köteles az építé-
si munka, úgy a jogerős építési engedélyt.

– Amennyiben építési engedély nélkül végezhe-
tő az építési munka, úgy környezetbe illesztési
homlokzati leírást.

– Kivitelező által készített költségvetést.
– Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni 
lapszemléjét.

– A pályázó és a vele közös háztartásban élők jö-
vedelméről igazolást.

— Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertessége 
esetén a tervezett munkát a döntéstől számítot-
tan 1 éven belül megvalósítja és a költségekkel 
elszámol, továbbá tudomásul veszi, hogy a tá-
mogatási összeg erejéig az ingatlan-nyilvántar-
tásba jelzálogjog kerül bejegyzésre.
A pályázat benyújtásának határideje és he-
lye: 2015. szeptember 30.
Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató
(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
A pályázat elbírálása: a beadási határidőt követő 
soros testületi ülés.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad:
Varga Imre – Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iro-
da Hatósági Csoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 
207. iroda, telefon: (62) 511-877
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RETRO HÉTVÉGE MAKÓN
2015. JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 1.

Makó Város Önkormányzata
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 5550/A/33/34 helyrajzi 
szám alatt felvett, természetben

MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 9–11. SZÁM ALATTI, 
251 m² ALAPTERÜLETŰ ÜZLETHELYISÉG 

bérlet útján történő hasznosítására.

1./ A pályázat benyújtásának határideje:
2015. július 9. 16 óra.

2./ A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hi-
vatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyon-
csoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 
205. iroda).

3./ A pályázat tárgyalás helyéről és idejéről a pályá-
zóknak értesítést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehető: Makói Polgármes-
teri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda – 
Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépü-
let II. 205. iroda).

Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartal-
mazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan leg-
fontosabb jellemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályá-
zati 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)

Keressük Makó 
legizgalmasabb 
retro gyűjtemé-
nyeit, amelyek 

lehetnek: képes-
lap, szalvéta, jelvény, kártyanaptár, 
matrica, gyufásdoboz és egyéb gyűjte-
mények. A gyűjtemények kiállítására 
lehetőséget biztosítunk a Retro Hét-
végén 2015. július 31–augusztus 1. kö-
zött. Bővebb információ és jelentkezés 
a Hagymaházban 2015. július 25-ig.

A Retro Hétvégén megrendezésre kerü-
lő divatbemutatóra várunk olyan ru-
hákat, ruhadarabokat és kiegészítőket, 
amelyek visszaidézik a 60-as, 70-es évek 
hangulatát, egyben csinik és ámulatba ej-
tőek.  A divatbemutatóra manökenek je-
lentkezését is várjuk 2015. július 20-ig.

Információ és további részletek a Hagymaházban. Telefon: (62) 212-044

Bakelit börze lesz 2015. augusztus 1-jén, 
szombaton, 10–12 óráig Makón a Retro 
Hétvégén. Várjuk azokat, 
akik cserélni, eladni, vásá-
rolni szeretnének bakelit 
(vinil) hanglemezeket. 
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ZENEPAVILON2015

Kovács Róbert � dob, cajon
    Rácz Balázs-klarinét 
    Benák Zsolt � gitár
Rónai Dániel � gitár
    

  ��R��ZENE�  � RÓNAI DÁNIEL 
ÉS ZENÉSZ BARÁTAI 
    T�r�k Zsó�a � gitár
    Rónai �silla � zongora
    Bujdosó �éza � elektromos gitár
    

Július 12. 
vasárnap

19.00

�LATIN SZERENÁD�
�é�szer� latin zeneszerz�k szenvedél�es muzsikája
heged�re és zongorára� 
Viszmeg Katalin � heged�m�vész 
�seh �rika � zongoram�vész

Július 19. 
vasárnap

19.00

�FELLEGAJTÓ NYITOGATÓ�  � 
VOX KONCERT
Dobó Péter - ének
Marjai Péter - ének
Tóth Zsolt - zongora, ének
Miklai Zsolt - gitár, ének
Béres Benedek - szólógitár
Juhász István - basszusgitár
Vizi �ábor - dob, �t�hangszerek
K�zrem�k�dik� M� �lub �ingers énekkar

Július 26. 
vasárnap

19.00

AJZELT JÓZSEF SZEPI ÉS ZENEKARA
�jzelt Józse� � heged� 
    �sicsó János � nag�b�g� 
�sicsó Józse� � cimbalom
�zabó Zsolt � brácsa
Kurusa János � ének

Augusztus 2. 
vasárnap

19.00 


