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SZENT ISTVÁN NAPI FORGATAG – NÉGY NAPON ÁT
A Nemzetek Zászlóünnepe, Csillag-
menet, közös ünnepi megemléke-
zés, tűzijáték, néptáncgála, koncer-
tek, folkudvar – ezek mind–mind 
részei voltak annak az ünnepség-
sorozatnak, amelyet Makó Város Ön-
kormányzata szervezett az augusz-
tus 20-i ünnepi hosszú hétvégére.
Az ünnepségsorozat már augusztus 19-én 
szerdán este elkezdődött. Grúz, lengyel, 
román, szerb, török és magyar néptán-
cos csapatok tették nemzeti lobogójukat 
a magyar zászlók mellé a Nemzetek Zász-
lóünnepén. Makó város lobogóját Farkas 
Éva Erzsébet polgármester helyezte el. A 
zenét a szerb Juhász zenekar húzta, a kül-
földi vendégek több napot töltöttek a vá-
rosban, szerda este a város főterén tánc-
házat is tartottak. A színes, táncos kör-
be bárki becsatlakozhatott, a nézelődők-
nek finom pogácsát és süteményt a helyi 
nyugdíjas klubok és civil szervezetek tag-
jai szolgáltak fel.
Augusztus 20-án délelőtt a katolikus egy-
házak is megemlékeztek Szent István ki-
rályról, szent liturgiát, ünnepi szentmi-
sét és körmenetet tartottak. Délután a 
József Attila Múzeumban Emlékezés cí-
mű kiállítással zárult a VIII. Natura Mű-
vésztelep, amelyen az alkotók két nagy 
makói képzőművészre, Barcsay Jenőre 
és a 2015-ben elhunyt Kocsis Imrére em-
lékeztek műveikkel. Tizenegy alkotó vett 
részt az idei művésztelepen: Brzózka Ma-
rek, Karsai Ildikó, Bertus–Barcza Anikó, 

Fodor Ilda, Mágori Dániel, Bodor Zoltán, 
Takács Áron, Szabó Ábel és Koltai Gábor, 
valamint két határon túli művész, Mol-
nár Imre és Sipos László.
A Szent István napi forgatag részeként – 
hagyományosan – megrendezésre került, 
immár huszonegyedszer a fúvószeneka-
ri találkozó. A Fő téren felállított színpad 
előtt három zenekar 140 fúvósa játszott 
egyszerre és külön–külön is. A házigazda 
Makói Magán Zeneiskola Fúvószeneka-
ra mellett szabadkai és a Somogy megyei 
Tabról érkezett zenekar adott elő elsősor-
ban történelmi indulókat. Dr. Csikota Jó-
zsef karnagy–igazgató elmondta, különle-
ges dolog, hogy egyszerre 140 zenész ját-
szik közösen, pláne úgy, hogy közös pró-
bára nem volt lehetőségük.
Az ünnepségnek első alkalommal volt ré-
sze a Csillagmenet, amikor is a város négy 
felekezetének öt templomából, jelképe-
sen a csillag öt ágából vonultak a tánco-
sok vezette csoportok az esemény színhe-
lyére, melyhez a város képviselő testületé-
nek tagjai is csatlakoztak.
A Szent István király tiszteletére rende-
zett ünnepségre sokan voltak kíváncsiak, 
a színpad előtti nézőtér zsúfolásig meg-
telt. Kenyérszenteléssel kezdődött az ün-
nepi ceremónia, amikor is az új kenyeret a 
város valamennyi felekezetének képvise-
lője megáldotta.
Farkas Éva Erzsébet ünnepi beszédében 
hangsúlyozta Szent István királyunk ál-
lamférfiúi tevékenységét, jó szomszé-

di kapcsolat létesítését a külhoni nem-
zetekkel és azt, hogy szilárd egységes 
nemzetet formált hazánk határain be-
lül. „Sziklára helyezte országunk alapja-
it, az egység megvalósítására törekedett. 
Ezek az alapok évezrednyi távolságból is 
szilárdnak bizonyultak. A jó alapok egy-
ben tartották és a mai napig együtt tart-
ják nemzetünket. Augusztus 20-a így vá-
lik évről évre nemzeti összetartozás em-
lékévé. Ez a sziklára épített alap nekünk 
makóiaknak is nagyon fontos. Ez szá-
momra egy vállalás a közös makói érde-
keinkért, makaiságunk, magyarságunk 
megtartásáért” – mondta ünnepi beszé-
dében a városvezető.
Lázár János országgyűlési képviselő, Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter el-
sősorban minden magyar honfitársnak, 
köztük a makóiaknak is boldog szüle-
tésnapot kívánt, hisz az ország szüle-
tésnapját ünnepeltük. „Különleges alka-
lom ez az ünnep Makó város életében, 
hiszen olyan különleges képességű em-
bereket köszönthetünk, akik sokat tet-
tek a város ért. Makó városa döntött ar-
ról, hogy ki legyen a város díszpolgára, 
az a különleges megtiszteltetés ért, hogy 
én köszönthetem Dr. Sánta Sándor fő-
orvost, mint díszpolgárt. Annak, hogy a 
rendszerváltó polgármestert 25 évvel a 
rendszerváltozást követően megválasz-
tották díszpolgárnak, szimbolikus jelen-
tősége van” – hangsúlyozta a miniszter.

(Folytatás a 3. oldalon)
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PÉLDA ÉRTÉKŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A GIVAUDAN KÖZÖTT

Csökkentek a lakossági panaszok 
a Givaudan gyár környékéről szálló 
szagokkal kapcsolatban, a gyár és 
az önkormányzat változatlanul dol-
gozik a megoldáson, hogy minél ke-
vesebb szag jusson ki a makóiakat is 
foglalkoztató gyárból.
Az új városvezetés az őszi lakossági fóru-
mokon szembesült először azzal a prob-
lémával, hogy több városrészben arra pa-
naszkodtak, hogy nagyon kellemetlen a 
Givaudan gyárból áradó szag. Ezután Far-
kas Éva Erzsébet polgármester asszony 
arra kérte Karkas Mihály gyárigazgatót, 
hogy tájékoztassa a testületet a felmerülő 
lehetséges problémával kapcsolatban.
A cég megtette a szükséges lépéseket, majd 
2015. március 13-án a gyárigazgató a kép-
viselő-testületnek elmondta, hogy a jelzés 
hatására belső felmérés indult. A megoldást 
április végére, május elejére ígérték. Közben 
a tavaszi lakossági fórumokon hárman je-
lezték ugyanezt a problémát, Gerizdes, Új-
város és a Bajcsy lakótelep környékén.

Júliusban a gyárigazgató 
adott friss tájékoztatást a 
fejleményekről a képvise-
lő-testület számára: „Folya-
matosan dolgozunk azon, 
hogy változzon a helyzet és 
csökkentsük az esélyét an-
nak, hogy bármilyen szag 
kiszabadulhasson a gyár-
ból, ennek megfelelően 
több intézkedést is hoztunk. 
Műszaki átalakításokat haj-
tottunk végre a szennyvíz-
tisztító állomáson, ugyanis ez a műtárgy 
van legközelebb a lakóterülethez. Az eset-
leges jövőbeli hasonló esetek megakadá-
lyozása érdekében továbbra is ellenőrzé-
seket folytatunk városszerte.”
A képviselő-testület egyeztetett a vállalat-
tal, hogy hasznos lenne a makói polgárok-
kal is közelebbről megismertetni a gyárat. 

„Fontos számunkra, hogy a makói civil kö-
zösség is ismerje meg a gyár tevékenységét, 
a gyártott termékeket és azokat a megol-

dásokat, amelyeket a termeléssel együtt já-
ró szaghatás gyárkapun belül tartása érde-
kében üzemeltetünk. Szeptemberben nyílt 
napot szervezünk, ahová meghívjuk a vá-
roslakókat is” – mondta el Karkas Mihály, 
a Givaudan gyárigazgatója.
Az önkormányzat továbbra is együttmű-
ködik a Givaudannal annak érdekében, 
hogy megoldódjon a helyzet, és értékeli a 
gyárnak a probléma megoldására irányuló 
eddig tett lépéseket.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS INDUL HAMAROSAN
Hulladékátrakó állomás és hulla-
dékudvar is épül a makói szemét-
telepen, amely várhatóan szep-
tembertől üzemel majd. A makói 
beruházás része annak a pályá-
zatnak, melynek részeként a Dél-
kelet–Alföld Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer Létrehozá-
sát Célzó Önkormányzati Társulás 
(DAREH) nyolcvanhat településen 
modernizálja a hulladékkezelési 
technológiákat.
A lakosság számára a projekt egyik leg-
főbb eleme az úgynevezett házhoz me-
nő szelektív gyűjtés bevezetése lesz. En-
nek keretében minden kertes-, illetve 
társasházhoz új hulladékgyűjtő edények 
kerülnek, melyekben a tiszta csomago-
lási hulladék, papír, műanyag palackok 
stb. elkülönített gyűjtése történhet meg. 
A hulladékok otthoni gyűjtését és sze-
lektálását ezért a jövőben az eddigiek-
től eltérően kell elvégezni. „Az a célunk, 
hogy minél kevesebb hulladék képződ-
jön, ugyanakkor emelkedjen az újra-

hasznosítás aránya is a Dél-Alföldön, 
mindez jelentős környezetszennyezést 
jelent” – tudtuk meg Sütő Mária Már-
tától, a DAREH Társulás munkatársától.
Czirbus Gábor alpolgármester elmondta, 
Makón egy szemétátrakó állomás épül, 
amely biztosítja a gyűjtőkörnyezetből a 
szemét biztonságos átszállítását Békés-
csabára. A projekt fontos része a szelek-

tív hulladékgyűjtés, amelyre a lakosság fi-
gyelmét szeretnék majd felhívni.
Emellett komposztálók igénylésére is le-
hetőség nyílik majd, amelyben a zöld-
hulladékot tudják hasznosítani, vala-
mint az átrakó állomáson kívül kialakí-
tanak egy hulladékudvart is, ahol a zöld-
hulladékot díjtalanul helyezhetik majd 
el a környékbeliek.
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ARANYKOSZORÚS GAZDA DÍJAT KAPOTT DANI JÁNOS
Több nemzedéken át öröklődött Dani 
János makó–rákosi juhász mestersé-
ge, a szakma amit ő és fiai is elhivatot-
tan végeznek. A földművelésügyi mi-
niszter Aranykoszorús Gazda Díjban 
részesítette.
Maguk gondoskodnak juhaikról, és készí-
tik házilag, ősi hagyományok szerint a Da-
ni család tagjai a juhturót, -sajtot, -gomo-
lyát és az ordát, ami a savó kicsapolásával 
készült termék. Ebben az országban egye-
dülállóak. Az első juhász a családban 1801-
ben született, azóta apáról fiúra száll ez a 
mesterség, sőt a férfiak juhász családok lá-
nyait vették el.
Dani János hetedmagával él makó–ráko-
si tanyáján, mindhárom fia közül ért a ju-
hokhoz, viszont nem biztos, hogy mind-
egyikük ezzel fog foglalkozni. A lányok pe-
dig besegítenek a tejtermékek készítésé-

be, mindenkinek megvan a maga feladata. 
Cigája juhot tartanak, abból is a tejelő faj-
tát, ez őshonos Magyarországon. Átlagban 
a 180–200 állat napi 5–6 kiló sajtot ad.
A Makó-Rákosi juhtenyésztőnek van már 
egy miniszteri kitüntetése, azt még 1989-
ben kapta, hagyományőrzésért, a juhásza-
ti tevékenységért, a régi tárgyak megőrzé-
séért. 2000-ben Aranykampó díjat, 2006-
ban Andrinkó István emlékérmet kapott. 
Szép gyűjteményt őriz otthon mesterségé-
nek tárgyaiból, azt mondja ez is hozzátar-
tozik az életéhez: kolompok, kürtök, bics-
katokok, ostorok, tárogató, pásztorkés 
mind ezek része. 127 kolompja van, ezeket 
országszerte szívesen mutatja meg, szeret 
mesterségéről beszélni.
Dani János a rákosi pusztán megvalósí-
tott hagyományos juhtenyésztés fenn-
tartása és fejlesztése terén elért eredmé-

nyei, a juhtejből előállított termékek is-
mételt étrendbe illesztése érdekében vég-
zett munkája, népszerűsítő tevékenysége 
elismeréseként kapta Dr. Fazekas Sándor, 
földművelésügyi minisztertől az Arany-
koszorús Gazda Díjat.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepség keretében a díszpolgári címet 
Lázár Jánostól és Farkas Éva Erzsébettől ve-
hette át Dr. Sánta Sándor. Negyvenhét éve 
körzeti orvosként dolgozik, jelenleg is aktív, 
a Tulipán utcai rendelőben fogadja betegeit. 
A rendszerváltást követő választások után 
megalakult új képviselő–testület titkos sza-
vazással hozott döntése értelmében ő lett 
Makó első szabadon választott polgármes-
tere. Alapvető érdeme van abban, ahogy az 
országban, úgy Makón is kialakult és meg-
szilárdult a többpárti demokrácia. Polgár-
mestersége első jelentős döntéseként a ma-
kói kórház a Csongrád Megyei Közgyűlés 
tulajdonába került, ezzel nyitva meg az in-
tézmény rekonstrukciójának, továbbfejlesz-
tésének a lehetőségeit. A városi fürdőt a vá-
ros tulajdonában tartotta, a Korona Szállót 
pedig a város megvásárolta, mely döntések 
helyességét az idő igazolta. Ezek a tulajdon-
viszonyok tették lehetővé később eredmé-
nyes pályázatok benyújtását, beruházások 
megindítását, kedvező gazdasági folyama-
tok elindulását. 1994-et követően Dr. Sán-
ta Sándor több cikluson keresztül volt Ma-
kó önkormányzati képviselője. Szent István 
király ünnepén hat pedagógust is díjaztak sok 
éves munkájukért. Baranyi Gizella matemati-
ka–fizika szakos középiskolai tanárként 1955. 
július 18-án szerzett oklevelet a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudományi Karán.Pe-
dagógiai munkáját a Csongrádi Batsányi János 
Gimnáziumban kezdte, majd Makóra 1959. ja-
nuár 15-én került a József Attila Gimnázium-

ba, ahol egészen nyugdíjba vonulásá-
ig illetve még 5 évig dolgozott. Gizi 
nénit Makón sokan ismerik és elisme-
rik. Generációkat tanított lelkiismere-
tesen. Mind szakmailag, mind embe-
rileg a város egyik meghatározó peda-
gógusa. 60 éves munkájáért gyémán-
toklevélben részesült.
Ortutay Andrásné magyar nyelv 
és irodalom–történelem szakos középisko-
lai tanár ötven éve végzett pedagógus, ezért 
aranydiplomát vehetett át. Az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán szerzett oklevelet. Pe-
dagógiai pályafutását 1965. augusztus 1-jén 
kezdte meg Esztergomban a Bottyán János 
Általános Gépipari Technikumban. Férje 
Ortutay András történelem szakos középis-
kola tanár és levéltáros csakúgyan aranydip-
lomára jogosult, ő is ötven éve diplomázott. 
Munkáját az országos levéltárban kezdte, 
majd 1967. januárban az Esztergomi Levél-
tárban folytatta tevékenységét, ahol pár hó-
nap múlva kinevezték az intézmény vezető-
jévé. Mindketten aranydiplomát vehettek át.
Luspai Imréné Surányi Ilona óvónő 1955. jú-
lius 1-jén kezdte meg óvónői pályáját Földe-
ákon. 1957-ben került Makóra a Széchenyi 
utcai óvodába. 1963. novemberében kerü-
let a Kassai utcai óvodában, ahol 1980. ok-
tóber 1-jén kinevezték részegységvezetőnek. 
Hévézi Sándorné Kiss Julianna a Gyomai 
Állami Óvónőképzőben óvónőként szer-
zett oklevelet 1955-ben. Pedagógiai mun-
káját 1955-ben Makón kezdte a csecsemő-
otthonban, ahol állami gondozott 3–6 éves 

korú gyerekeket nevelt. 1963-ban került a 
Tulipán utcai óvodába, ahol 1971-ig dolgo-
zott. Ezután egészen nyugdíjba vonulásáig a 
Zrínyi utcai óvodában dolgozott. Kurucz Já-
nosné Juhász Julianna munkáját 1955. jú-
lius 1-jén kezdte Makón a Kassai utcai óvo-
dában. Áthelyezéssel 1970-ben került a Szép 
utcai óvodába, ahol szintén több évig egé-
szen 1986. augusztus 31-ig dolgozott. Majd 
végül 1986-tól egészen nyugdíjba vonulásá-
ig a Szeged Gyermek– és Ifjúságvédő Intézet 
makói kirendeltségéhez került, mint nevelő-
szülői felügyelő. Hivatása során nagyon sok 
gyermeket segített hozzá, hogy intézet he-
lyett családban nevelkedhessen. Mindhár-
man hatvan éve végzett pedagógusok, ezért 
gyémántoklevélben részesültek.
Az ünnepséget követően sem maradt üres a 
Fő téri színpad. Nemzetközi néptáncgálával 
folytatódott az este, amelyen lengyel, grúz, 
török, román, szerb és magyar tánccsopor-
tok léptek fel. A Szent István napi forga-
tag sokszínűségét jelezte, hogy a táncosok 
több programban is részt vettek, így a pén-
teki folk udvar részesei is voltak, amelyet a 
József Attila Múzeumban rendeztek.
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CSÓKÁSIAK 
TALÁLKOZÓJA

A Csókásiak Találkozója immár 
VIII. alkalommal gyűjtötte ösz-
sze a régi hagyományt követve, 
az egykori csókási búcsú nap-
ján, Szent István király ünnepét 
követő vasárnapon az egykor itt 
élőket és utódaikat.
2008 óta minden évben megszervezik 
találkozójukat, évről évre összegyűlnek 
Makóról, Békéssámsonról, Tótkomlósról és 
más településekről, hogy megemlékezze-
nek az egykor virágzó csókási tanyák éle-
téről, fölidézzék emlékeiket, megerősítsék 
kapcsolataikat, barátságaikat.
Az egykor ezen a tájon folyt életnek az 
emlékei nagyon megritkultak. A Sztaholák 
iskola, a gazdakör, a tejcsarnok, az ar-
tézi kút, a bolt, a harangláb, a kuglipá-
lya, a bognárműhely, a kovács, a szélma-
lom, a leventetér, az országzászló, a Szent 
István királynak szentelt iskolakápolna 
már csak a fényképeken és az emlékeik-
ben él.
Farkas Éva Erzsébet polgármester ünne-
pi köszöntőjében kiemelte: „Kár volt ül-
dözni és veszni hagyni a tanyák világát, 
hisz azok az értékek – a hagyományok, a 
szakértelem, a hozzáértés, a családi gaz-
dálkodás –, melyeket az itt élők az idők 
folyamán fölhalmoztak, őriztek és tovább-
adtak, ma hiányoznak. Pótlásuk szinte le-
hetetlen. Az elmúlt évtizedekben társa-
dalmunk visszavonhatatlanul szegényebb 
lett egy olyan közösséggel, mely példa-
mutató volt a munkához való viszonyban, 
az eredményességben, egymás segítésé-
ben, az élni akarásban.”

MEGÉRKEZETT AZ ASIA EXPRESS MAKÓRA
Egy hetes filmfesztivált rendeztek 
Makón, amelyre nyolc ázsiai ország-
ból valamint Németországból és ha-
zánkból is érkeztek fiatal tehetségek.
Az Asia Express egy olyan filmes ünnep, 
ahová Dél–Koreából, Kínából, Thaiföld-
ről, Szingapúrból, Indonéziából, Iránból, 
a Fülöp–szigetekről, Vietnámból, vala-
mint Németországból és Magyarországról 
is érkeztek filmes csapatok. Egyben a mo-
zi 120 éves évfordulóját is ünnepeljük, hi-
szen a Lumière fivérek éppen ennyi ideje 
indították útjára a mozgófilmezést. E mel-
lett 21. évébe lépett a Makói Videó– és 
Művészeti Műhely is. Ez az idei fesztivál 
nemcsak a filmekről szól, hanem a barát-
ságról, egymás megismeréséről, ez egy iga-
zi multikulturális ünnep – tudtuk meg Czi-
bolya Kálmántól az esemény szervezőjétől.
A fesztivált idén tizedik alkalommal ren-
dezték meg Makón. Eddig Zoom to Euro-
pe, Közelítés Európára címmel futott. Idén 
azonban a pályázati támogatásnak kö-
szönhetően nyolc ország fiataljainak rész-
vételével fesztivállá nőtte ki magát.
A résztvevők egy hét alatt megismerked-

hettek a magyar kultúrával és életre szó-
ló kapcsolatokat is kialakíthattak. A ren-
dezvényt Makó Város Önkormányzata is 
támogatta. „Öröm, hogy ennek a rendez-
vénynek otthont adhatunk, ugyanakkor ez 
nem rendkívüli, hisz Makó a Maros menti 
Konstantinápoly mindig nyitott volt a kul-
túrára és mindig szívesen fogadta a művé-
szeket” – mondta a megnyitón Farkas Éva 
Erzsébet polgármester.
A távol–keleti országokból érkező fiatal 
filmes művészeknek nemcsak városun-
kat, hanem Kiszombort, Hódmezővá-
sárhelyt és Budapestet is megmutatták, 
ahol a Koreai Kulturális Intézetben zár-
ták a fesztivált.

EGY KOMÉDIÁS SZÜLETÉSNAPJÁRA
Dégi István színművész születésének 
80. évfordulójára rendezett a Szent 
István Napi Forgatag keretén belül 
ünnepségsorozatot Makó Város 
Önkormányzata és a Marosvidék 
Baráti Társaság.
Dégi István arcai című kiállítással nyitot-
ta meg a rendezvényt Dégi Mária és Király 
Levente, a Nemzet Színésze címmel kitün-
tetett, Kossuth–díjas és Jászai Mari–díjas 
színművész, érdemes művész. Dégi Mária 
köszöntőjében nem férje művészi pályájá-
ról szólt, hanem Dégi Istvánról, az ember-
ről. „Fontosnak tartotta a karakterekbe be-
építeni minden addigi életélményét, nagy-

apját, édesapját, a makói szomszédokat, a 
verejtékező kovácsokat, egy rágyújtásukat, 
mosolyukat, derékfájásukat. Makó nagyon 
sokat jelentett neki, ahol született, tanult, 
felnőtt. Szerette a makói embereket, gyak-
ran járt haza megpihenni, feltöltődni. Fon-
tos volt az itteni emberekkel való találkozás, 
kikapcsolódás. Soha nem felejtette el gyö-
kereit.” – emelte ki Dégi István özvegye.
A rendezvény alkalmat adott Dégi István 
Emlékpad avatására is a Marczibányi téren, 
melyen azon szerepei olvashatók, ame-
lyekért Jászai Mari–díjakat kapott. A gö-
rögkatolikus temetőben az emlékezés vi-
rágainak elhelyezését követően „Makó az 

én Bakonyom” címmel emlékmű-
sort tartottak a Korona dísztermé-
ben. Közreműködött: Pásztor Erzsi, 
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas 
érdemes művész, Szabó Ildikó és 
Kanda Pál, Király Levente színmű-
vészek és Dégi Mária.
Dégi István arcai címmel rendezett 
kiállítás szeptember 6-ig tekinthe-
tő meg a Hagymaház aulájában.
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A VÍZILABDÁSOK RAJONGÓJA A 95 ÉVES RÓZSIKA NÉNI
Balázs Imréné Elek Rozália augusz-
tus 12-én ünnepelte 95 születésnap-
ját. A ma is igen aktív Rózsika né-
nit családja mellett a város nevében 
Czirbus Gábor alpolgármester kö-
szöntötte.
Elek Rozália szegény családba született 
1920. augusztus 12-én Makón. Napszám-
ba járt, később a termelőszövetkezetnél 
dolgozott, majd a makói kórházban takarí-
tott, onnan ment nyugdíjba. Férjével Ma-
kón ismerkedett meg, találkozásuk szere-
lem volt első látásra.

„Akkoriban a Csipkesoron korzóztunk, 
egyik oldalon a legények, másikon a lá-
nyok. Akkor néztük ki egymást, összejöt-
tünk, meg is esküdtünk, nem is volt más 
férfi az életemben” – árulta el Rózsika néni.

Háza körül mindent munkát 
maga végez, főz, takarít, mos. 
Segítségére keresztlánya és an-
nak családja van. Takács János-
né elmondta, nagy segítségre 
nincs szükség, Rózsika néni sze-
rencsére egészséges és nagyon 
aktív, ők a bevásárlást intézik 
és minden reggel friss kenyeret 
hoznak neki, mert azt szereti.
Az ünnepeltet születésnapja 
alkalmából Czirbus Gábor al-
polgármester köszöntötte, aki 
oroszkrém tortát, virágot és Orbán Viktor 
miniszterelnök köszöntőlevelét vitte 
ajándékba. Rózsika néni szerint nincs 
titka a hosszú életnek, csak meg kell élni 
és mindig tenni kell valamit. Szabadide-

jében olvasgat, tévézik és szívesen varr 
is. Czirbus Gábor alpolgármesternek azt 
is elárulta, hogy a sportot és a politikát 
is követi, és a férfi vízilabda válogatott 
nagy szurkolója.

ÚJ VEZETÉS, 
ÚJ EDZŐ 

A MAKÓ FC-NÉL
Szurkolói ankéton mutatták be 
a klub új vezetését és edzőjét a 
labdarúgó megyei első osztály-
ban szereplő Makói Futball Club-
nál. A bajnoki rajt előtt héten is-
mertették a változásokat a szur-
kolók előtt.
A csapatot működtető M-Foci Kft. 
ügyvezetője Karsai Tibor lett, akinek 
munkáját tanácsadó testület segíti, 
amelynek tagjai Budai László, a ma-
kói munkaügyi kirendeltség vezetője, 
Czirbus Gábor alpolgármester, Dancsi 
István vállalkozó és Ménesi Gábor, a 
klub korábbi elnöke.

„Megkerestek az M-Foci Kft.-től hogy 
elvállalnám-e az ügyvezetői feladato-
kat, mivel rengeteget kaptam az egye-
sülettől. Nem volt kérdés, hogy elvál-
lalom, megpróbálom visszaadni, amit 
kaptam” – mondta Karsai Tibor ügy-
vezető igazgató.
A találkozón bemutatták az első csa-
pat új edzőjét, Méhes Tibort, aki hosz-
szú évekig játékosként erősítette a gár-
dát, tizenöt évig pedig utánpótlásedző-
ként tevékenykedett. Célja, hogy a fia-
talokat minél tovább itt tartsák, hiszen 
most főként rájuk épül a csapat.

EGÉSZ ÉJJEL MULATTAK 
A SZENT ISTVÁN NAPI BÁLON

Augusztus 17-én az Erdei János vá-
rosi sportcsarnokban Szent István 
napi bált rendeztek a nyugdíjasok-
nak. A talpalávalóról Csikota József 
és Zenekara gondoskodott.
A makói önkormányzat több rendezvényt 
szervez a nyugdíjasoknak évente, a Szent 
István napi bálon ötszázötven nyugdí-
jast láttak vendégül. A szépkorúak örül-
nek ezeknek a programoknak, ha tehetik 
mindegyiken részt vesznek.
Mióta rendezik mindig itt vagyunk, örü-
lünk hogy van ilyen lehetőség – mondta 
el a vendégként érkezett Szabó Sámuel. 
Makó város önkormányzata fontosnak 
tartja a nyugdíjasakkal való kapcsolat-

tartást, akik a visszajelzések szerint elé-
gedettek ezzel.

„Nagy szükség van nekik mindenféle ki-
kapcsolódásra, ami elfelejteti napi gond-
jaikat, bajaikat” – mondta Kádár József 
települési képviselő.
Az est főétele a pörkölt volt, mellette 
nagy szerepet kapott a házi pálinka is. 
Többen elhozták saját főzésű italaikat, 
és megkóstolták másokét is, így köny-
nyebben ment a táncolás egész éjszaka. 
A bálra a város legtöbb nyugdíjas klub-
jából érkeztek vendégek. Az új városve-
zetésnek köszönhzetően szeptember hó-
napban a Belvárosi Nyugdíjas klub felújí-
tását kezdik meg.
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: augusztus 24–30. 
között a Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 
25.) és augusztus 31. – szeptember 6. kö-
zött Medicina Gyógyszertár (Kálvin u. 24.)  
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 eset-
ben a +36-30-276-0085-ös számon lehet 
gyógyszert kérni. Szombat délelőtt nyitva 
van: Apaffy, Arany Kereszt, Kígyó és Ping-
vin (utóbbi 13 óráig). Az ügyeleti időben az 
ügyeletet adó patikákat célszerű és ajánlott 
felkeresni.

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

HÍRADÓ HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 
MINDENNAP FRISS INFORMÁCIÓKKAL

Augusztus 28. péntek 18.15:

Szent István király napi forgatag – összefoglaló

Augusztus 31. hétfő 18.30:

Makó FC–Kistelek labdarúgó mérkőzés közvetítése

Szeptember 4. péntek 18.15:

Műsor Dégi István színművész emlékére

MŰSORAJÁNLÓ:

ANYAKÖNYVI HÍREK 32–33. HÉT

SZÜLETÉS:

Horváth Kristóf 2015.07.27.
szülei: Horváth Csaba András és Tóth Edina
Pap Gréta 2015.07.30.
szülei: Pap Zoltán Sándor és Csirik Nikoletta
Domonyi Dávid 2015.07.30.
szülei: Domonyi László és Makó Edina
Kovács Angelika 2015.07.30.
szülei: Kovács István és Tóth Mónika
Jójárt Sándor Hunor 2015.08.09.
szülei: Jójárt Sándor és Joó Erika

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Verbes István és Koczkás Anikó, Csávás 
Ferenc és Jóni Alexandra, Tóth Ferenc és 
Horváth Ildikó

HALÁLESET:
Batári Lajosné Bak Emma Mária, Takács 
Imréné Gera Etelka, Sipos János Sándorné 
Balázs Mária Etelka, Török József Gyuláné 
Kereső Ilona, Sipos Mihály

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.

ORVOSI 
ÜGYELET

A makói házi gyermekorvosok AUGUSZ-
TUS havi délutáni összevont rendelése: hét-
fő: Dr. Kiss Ivánka (Kálvin u. 24.), kedd: Dr. Ló-
czi Rozália (Kálvin u. 24.), szerda: Dr. Szalka-
novics Bernadett (Hollósy Kornélia u. 2/a), csü-
törtök: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), péntek: 
Dr. Czanik Sarolta (Hollósy Kornélia u. 2/a). Or-
vosi ügyelet (gyermek): szombaton és mun-
kaszüneti napon 8–16 óráig a Hollósy Korné-
lia u. 2/a szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 
16–8 óráig a Kórház gyermekosztályán, telefon: 
(62) 511-151. Orvosi ügyelet: (felnőtt): hétköz-
nap 16–8 óráig; szombaton és munkaszüneti 
napon 0–24 óráig a Vorhand rabbi tér 3. szám 
alatt, telefon: (62) 433-104.
Fogorvosi ügyelet: délelőtt 8–11 óráig
augusztus 8–9.: Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a,
augusztus 15–16.: Makó, Kálvin u. 24.,
augusztus 20–21.: Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a
augusztus 29–30.: Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a
szeptember 5–6.: Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a

POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRA

Farkas Éva Erzsébet polgármester 
2015. szeptember 16-án 

szerdán 13 órától
polgármesteri fogadóórát tart. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

A MAROS TÁNCEGYÜTTES ÉS MAKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NÉPTÁNC TAGOZATÁNAK 

PRÓBARENDJE A 2015–2016-OS TANÉVBEN.
1. Margaréta csoport: szerda – péntek 16 órától
2. Mákvirágok csoport: hétfő – szerda 16 órától
3. Kispántlika csoport: szerda – 18 órától, péntek 17.30-tól
4. Boglárka csoport : hétfő – 17.30-tól, szerda 18 órától
5. Pipacs-Boróka csoport: csütörtök – 17 órától, péntek 19 órától

 A próbák időtartama megegyezik a tavalyi évben megszokottal.
Figyelem! Új Aprók csoport indul: nagycsoportos óvodások és I. osztályos kisfiúk, kislá-
nyok jelentkezését várjuk. Jelentkezési határidő: szeptember 1-től – 11-ig. Várható próba-
rend: kedd – csütörtök 16–17 óra.

6. MÖTYKE: hétfő 19.30-tól
7. Maros: péntek – 19 órától

 A próbák szeptember 1-jén indulnak.

Táncoktatás indul MÖTY-KEttő néven keddenként 17.30-tól! A nagy érdeklődésre 
való tekintettel kezdő felnőttek jelentkezését várjuk szeptember 1-től a Bartók épület tor-
natermében. Várunk minden régi és új táncost a jubileumi 35. évadban!

Tóthné Döme Mária néptáncpedagógus, művészeti vezető
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Kohéziós Alap

A TESZTÜZEM FÁZISÁBA ÉRT 
AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ 
PROJEKT

Makó és térsége ivóvízminőség-javító 
Projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025) 
technológiai rendszere elkészült, így kezdetét 
vette a tesztüzem, amely várhatóan egy hónapot vesz igénybe.

Ebben az időszakban folyamatos vízmintavétel történik, amennyiben tíz egy-
mást követő napon negatív a mintavétel eredménye, sikeresnek nyilvánított a 
tesztüzem. A folyamatot a Csongrád Megyei Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya felügyeli. A sikeres tesztüzemet követően hálózatra bocsátják a tisz-
tított vizet. Az ivóvíz szolgáltatásban az átállási folyamat nem okoz problémát.
A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok kiszűrése az ivóvízből, amely 
elsősorban összetett technológiai fejlesztések révén valósul meg. A program 
lezárását követően Makón és térségében megvalósul az Európai Unió által 
elvárt, a meghatározott határértékeknek megfelelő, egészséges ivóvíz bizto-
sítása. A projekt a térség mind a tizenhét települését érinti.

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 5550/32 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben

Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti 24,76 m² alapterületű 
üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. szeptember 10. 16.00

2./ A pályázat beadásának helye: 
Makói Polgármesteri Hivatal In-
novációs Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárny-
épület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről 
és idejéről a pályázóknak értesí-
tést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hi-
vatal Innovációs Iroda – Va-
gyoncsoport (Makó, Szé-
chenyi tér 22. szárnyépület 
II. emelet 205. iroda).

Pályázni csak pályázati anyaggal 
lehet, amely tartalmazza a kiírás 
részletes feltételeit és az ingatlan 
legfontosabb jellemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal  
Innovációs és 

Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület 

II. emelet 205. iroda, 
Telefon: (62) 511-821

KÖZLEMÉNY – TISZTELT VÁROSLAKÓK!
A Givaudan Hungary Kft. nevében tisztelettel meghívom 

Önöket és családtagjaikat gyárunk
NYÍLT NAPJÁRA,

amelyen betekintést nyerhetnek a gyár struktúrájába.
A rendezvény helyszíne: 6900, Makó, Királyhegyesi út 3., Ipari park

A rendezvény időpontja: 2015. szeptember 20. (vasárnap)
Gyártúrák: reggel 8 órától 12 óráig 15 percenként

Higiéniai és munkavédelmi okokból a gyár nem fog termelni a nyílt napon.

A gyártúrán csak előre regisztrált látogatók vehetnek részt, ezért kérem Önöket, hogy a megadott telefonszámon, 
2015. szeptember 14–18 között, naponta 8 és 16 óra között – nevük, születési idejük, személyi igazolványszámuk és 
telefonszámuk megadásával jelentkezzenek. Csak az első 300 regisztrált látogatót tudjuk gyárunkban fogadni!
Regisztrációs telefonszám: +36-70-777-4304 (a telefonszám csak a megadott héten hívható, utána megszüntetésre kerül.)

LÁTOGATÓI FELTÉTELEK:
1., Mivel gyárunk élelmiszeripai üzem, kérem 
szépen, tartsák be az alapvető higiéniai és biz-
tonsági alapszabályokat, és kövessék a túra-
vezetőket a kijelölt útvonalon. Az alapszabá-
lyokat a túra előtt túravezetők fogják Önöknek 
elmondani.
2., Az azonosítás miatt szeretném Önöket 
megkérni, hogy hozzák magukkal a személyi 
igazolványukat!
3., Az érkezés a regisztrált időpont előtt leg-
később 15 perccel történik, késés esetén nem 
lehetséges a következő turnusba becsatlakoz-
ni. A gyártúra hossza kb. összesen kb. 45 perc.
4., A gyártúrán kapott védőfelszerelések vise-
lése kötelező!
5., Legyenek kedvesek kényelmes cipőben és 
lehetőleg hosszú ruhában /nadrágban érkezni. 
Magassarkú cipő viselése balesetveszélyes!

6., Lehetőség szerint ne hozzanak magukkal 
ékszert, mert az üzembe lépés előtt azokat le 
kell venni.
7., Ne hozzanak magukkal csomagot/nagy tás-
kát, mert az üzembe nem lehet bevinni, és a 
táskákban hagyott értékekért felelősséget 
nem vállalunk.
8., A biztonsági előírások miatt, 14 éven aluli 
gyermekeket nem tudunk az üzemben fogadni.
9., A gyárban az üzleti titok szabályai miatt 
szigorúan tilos fényképezni ill. videófelvételt 
készíteni!

Üdvözlettel:

Karkas Mihály gyárigazgató 
Givaudan Hungary Kft.
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HAGYMÁS ÉTELEK ORSZÁGOS FŐZŐVERSENYE
Várjuk olyan csapatok (családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok) jelentkezését, akik a Makói Nemzetközi Hagyma- és 

Gasztronómiai Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő főzőversenyen szeretnének részt venni.

A szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, kellékekről, valamint a kóstoláshoz szükséges evőeszközökről, poharakról, tányérokról, 
tűzifáról, gázról, a bográcsba valóról stb. a csapatoknak kell gondoskodni. Az elkészített ételeket zsűri értékeli.

Jelentkezni lehet a következő telefonszámon: (0620) 370-7560 vagy email címen: gedomariamako@gmail.com. 
Jelentkezési határidő: szeptember 8. (kedd), nevezési díj nincs

A főzéshez az alábbiakat biztosítjuk: előkészítő asztal, szék, vízvételezési lehetőség, valamint az ebéd elfogyasztásához 
sátort és sörpad garnitúrát. Az első 50 nevezőnek – igény szerint – tudunk biztosítani bográcstartó állványt tetővel.

CHARLIE+CHARLIE BAND koncert
Időpont: 2015. szeptember 12. szombat 20 óra
Makó, Főtér, nagyszínpad


