
XVIII. évfolyam, 17. szám 2015. szeptember 24.Makó Város Önkormányzatának információs lapja

HÍREK

A CSALÁDI GAZDASÁGOKAT TÁMOGATJA A KORMÁNY
ÚJRAÉLEDHET A HAGYMATERMESZTÉS MAKÓN

Elsősorban a családi gazdaságokat 
támogatja a kormány az új vidék-
fejlesztési programban. Ez derült 
ki azon a konferencián, amelyet a 
Hagymafesztivál első napján tartot-
tak városunkban. A szakmai tanács-
kozáson bemutattak egy speciális 
Dél-Koreában termesztett hagyma-
fajtát is.
A Hagymafesztivál első napjának nyitó 
rendezvénye volt az a szakmai fórum, ahol 
az új vidékfejlesztési program támogatási 
lehetőségeit ismertették. A 2014–2020 kö-
zötti támogatási időszakban rendelkezés-
re álló mintegy 1300 milliárd forintos ke-
ret nem csak a gazdálkodóknak, hanem az 
önkormányzatoknak, a vidékfejlesztés he-
lyi szereplőinek is biztosít forrást. A prog-
ram első ciklusának pályázatai szeptember 
15-én kerültek kiírásra, a gazdák így már 
novemberben benyújthatják kérelmeiket. 
Ebben a ciklusban azokat az ágazatokat tá-
mogatja a kormány, amelyek a munkahely-
teremtést is elősegítik. „Azokat az ágazato-
kat kezeljük kiemelten, amelyek ebben él-
lovasok lehetnek, állattenyésztés, erdészet 
és a kertészet is ilyen. Mivel Makón va-
gyunk a hagymatermesztést sem kerülhet-
jük meg, a kertészetre például jelentős for-
rásokat biztosítunk” – tájékoztatta a gaz-
dálkodókat Kis Miklós Zsolt agrár–vidék-
fejlesztésért felelős államtitkár.
A fórumon résztvevő Lázár János, 
Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy 
fogalmazott, a kérdés csak az, hogyan tud-
nak ezekkel a lehetőségekkel élni a helyiek 

úgy, hogy a makói hagyma megítélése új-
ra a régi legyen. A föld azé legyen, aki meg-
műveli – tette hozzá a miniszter, így a tá-
mogatások 80 százaléka kis– és közepes 
gazdálkodások számára nyílna meg.
A makói Csanád és Térsége Gazdakör el-
nöke is bízik abban, hogy ismét fellendül-
het Makón a hagymatermesztés. „Talán 
most egy kicsi lehetőséget látunk ennek 

fellendítésében, hiszen segítséget kap-
tunk kutatásban, fejlesztésben” – mond-
ta Kádár József a Csanád és Térsége 
Gazdakör elnöke.
A támogatási lehetőségek ismertetése után 
újdonságokkal is találkozhattak a jelenlé-
vők. Így azzal a különleges fajtatulajdonsá-
gokkal rendelkező vöröshagymával, melyet 
Dél–Koreában kísérleteztek ki.

HAGYMÁT, HAGYMÁVAL
HÁROM NAPIG FESZTIVÁLOZOTT MAKÓ

Pénteken kezdődött és vasár-
napig tartott a 25. Hagymafesztivál 
Makón. A rendezvényen több hely-
színen is színes programokkal vár-
ták az érdeklődőket.
A Hagymafesztivál az első években szak-
mai fórumnak indult a térségben élő gaz-
dák számára, később vette fel fesztivál jel-
legét. A jubileumi rendezvény zászlófelvo-
nással majd lovasok, mazsorettek és fú-
vósok felvonulásával kezdődött pénteken 
délután. „Ezen a három napon a gasztro-
nómiai és kulturális élvezetek mellett a leg-

főbb üzenete a hagymafesztiválnak: fej-
lődés és fejlesztés” – mondta Farkas Éva 
Erzsébet, a város polgármestere. Fejlődés 
Makó város közösségi életében, valamint 
a hagyma és a hosszúgyökér kultúrának 
az ismeretbővítésében. Emellett a testvér-
városi kapcsolatok megerősítése és újak 
kialakítása is célja volt a rendezvénynek, 
így kilenc külföldi és egy magyar delegá-

ció érkezett Makóra. Voltak vendégek töb-
bek között Szerbiából, Lengyelországból, 
Romániából és hazánkból, Sárospatakról is.

(Folytatás a 3. oldalon)
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KÉT MILLIÁRD FORINT ÉRKEZHET MAKÓRA

Közel 3,3 milliárd forint érkezhet 
Makóra és kistérségébe a Csongrád 
Megyei Integrált Területfejlesztési 
Program keretében. Ezzel kapcso-
latban tartott egyeztető megbeszé-
lést Farkas Éva Erzsébet polgármes-
ter és Ádók János, a megyei közgyű-
lés alelnöke.
A Csongrád Megyei Önkormányzat 2014–
2020-ra elkészítette az úgynevezett 
Integrált Területfejlesztési Programját. 

Ennek keretén belül 3,3 milliárd forintra 
pályázott a térség 16 települése. A megyei 
közgyűlés alelnöke Ádók János, valamint 
Mágori András és Szél István megyei kép-
viselők látogattak Makóra, ahol a város ve-
zetőivel egyeztettek.
A térségbe körülbelül 3 és fél milliárd fo-
rint fog érkezni. Az elosztás módjára, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés egy pályáza-
tot írt ki – mondta Ádók János, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés alelnöke.
A pályázatok kiírására szeptember végén, 
október elején kerül sor. Ezen indulhatnak 
önkormányzatok, egyházak és civil szerve-
zetek. A program célja a gazdaság fejlesz-
tése és munkahelyek teremtése. Makó vá-
rosa mintegy 2 milliárd forint keretösz-
szegből gazdálkodhat. „Elsősorban az ipari 
park közművesítését szeretnénk megva-
lósítani, a városi piacot fejleszteni, ebből 

valósulna meg a Honvéd városrész reha-
bilitációja valamint egy egységes belvá-
ros kép kialakítását is tervezzük” – mond-
ta a megbeszélést követően Farkas Éva 
Erzsébet polgármester. A keretből kultú-
ra sem maradhat ki, így többek között az 
Istók Margit–ház és a Páger Mozi felújítá-
sára is törekszünk – tette hozzá a városve-
zető. Szolgáltatásokkal kapcsolatban is pá-
lyázik az önkormányzat, óvodákat, egész-
ségügyi intézményeket újítanának fel.

MEGÚJUL A MUNKAÜGYI KÖZPONT 
ÉS HAMAROSAN NYÍLIK 

A KORMÁNYABLAK MAKÓN

Szeptemberben elkezdődött a ma-
kói kormányhivatal foglalkoztatá-
si osztályának felújítása. A közel 
63 millió forintos beruházásnak kö-
szönhetően felújítják a tetőt, külső 
szigetelést kap az épület, lecserélik 
a régi nyílászárókat, valamint nap-
elemeket szerelnek fel.
Felállványozták a járási hivatal Deák Ferenc 
utcai épületét, ugyanis megkezdődtek az 
épület felújítási munkálatai. A munkaügyi 
központ európai uniós támogatással – a 
Környezeti Energia Operatív Program kere-
tében – 62,3 millió forint értékben kap új 
külsőt. „Az összes nyílászáró kicserélésre 
kerül, hőszigetélő réteg kerül az épületre, le-
szigetelik a tetőt és napelemeket helyeznek 
el. Jelenleg az épület energiaköltsége 3 mil-

lió forint, ez várhatóan egy millió forint 
alá fog csökkenni a beruházásnak köszön-
hetően” – tájékoztatta szerkesztőségünket 
dr. Égető Gábor, a Makói Járási Hivatal ve-
zetője. „A felújítás teljes időtartama alatt az 
ügyfélfogadás változatlanul zajlik, a mun-
kálatok ugyanis nem érintik az ügyfélfoga-
dás rendjét” – mondta Budai László foglal-
koztatási osztályvezető. A kivitelezés befe-
jezésének tervezett időpontja október 30-a. 
A munkálatok porral és zajjal járnak, így a 
hivatalvezető kéri mind a környéken lakók 
mind az ügyfelek türelmét és megértését.
A beruházás előtt a kormányhivatal 
egyeztetett az önkormányzattal is azért, 
hogy az új épület szervesen illeszkedjen 
a körülötte álló házakhoz. A kormányhi-
vatal épületének külső nemes vakolat szí-
nét szeretnék hozzáigazítani a majd el-
készülő Makovecz könyvtár falához. A 
Makói Járási Hivatal Okmányirodájában 
is zajlanak az átalakítási munkáltok, kor-
mányablak kialakítása miatt. Jelenleg a 
Polgármesteri Hivatal földszintjéről a fő-
épület és a szárnyépület egy–egy irodájá-
ba került az okmányiroda, a kormányab-
lak átadása október közepére várható.

NÁVAY LAJOS 
EMLÉKÉV

2015. szeptember 18-án, Návay 
Lajos születésének 145. évforduló-
ján, Makó Város Önkormányzata 
és a Magyar Nemzeti Levéltár 
Csongrád Megyei Levéltára ren-
dezte meg az Emlékév kez-
dő eseményeként a Návay Lajos 
Emlékkonferenciát valamint a 
XXXVIII. Levéltári Napokat.

„Azért is hirdettük meg 2015–16-
ban a Návay Lajos Emlékévet, hogy 
tevékenységét a lehető legszéle-
sebb körben fölidézzük, megismer-
tessük az emberekkel, segítsük ab-
ban, hogy alakja elfoglalja méltó he-
lyét a közgondolkodásban, így já-
ruljunk hozzá az általa képviselt 
polgári gondolkodás őrzéséhez, to-
vábbadásához.” – hangsúlyozta kö-
szöntőjében Farkas Éva Erzsébet 
polgármester. A konferenciára a 
makói középfokú oktatási intézmé-
nyekből is hívtak tanulókat a szer-
vezők egy rendhagyó történelem 
órának adva ezzel lehetőséget. Az 
esemény fővédnöke Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter volt.
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FASZOBROK KÉSZÜLNEK MAKÓN
A Hagymafesztivál részeként 
Fafaragó Művésztábort rendeztek 
városunkban. Három faszobrász, 
Gérné Mezősi Aranka, Kovács Sándor 
és Bárdi Andrea maradandó emléke-
ket készít a városnak, melyeket köz-
intézmények kapnak majd meg.
Az első Makói Fafaragó Művésztáborban 
egy fülesbagoly, egy jégmadár és egy vi-
rág készült a Hagymafesztivál ideje alatt. 
A volt tűzoltó garázsban három művész 
mesterkedett: az albertirsai Gérné Mezősi 
Aranka, az orosházi Kovács Sándor és 
a házigazda, makói Bárdi Andrea. Egy-
egy ilyen szobor elkészítéséhez elsősor-
ban egy nagy farönkre van szükség, az-

tán kezdődik a fa megmunkálása külön-
böző eszközökkel. „Láncfűrésszel kezdjük 
a munkát, a minta felrajzolása után, majd 
flex-szel, végül vésővel finomítotunk, 
majd a festéssel és tartósítással fejezzük 
be a műveletet – mondta Bárdi Andrea. 
A három szobrász rendszeresen találko-
zik különböző fafaragó táborokban, egyi-
kük sem hivatásos művész, csupán hob-
biból faragnak, mégis mindegyikük éle-
tének fontos része az alkotás. A három 
mű tavasszal kap lakkréteget és ezt köve-
tően kerül kihelyezésre nevelési–oktatá-
si intézményekbe. Addig az érdeklődők a 
Hagymaház aulájában tekinthetik meg az 
elkészült alkotásokat.

JÉGKORSZAK MAKÓN
Megkezdődött a Jégkorszak Makón 

– legalábbis egy interaktív kiállítás 
formájában. A József Attila Városi 
Múzeumba kitömött állatok érkez-
tek egy vándorkiállítás keretén belül.
Kardfogú tigris, mammut, csontok – ezek 
néhány hete mind–mind megtalálhatók a 
József Attila Városi Múzeumban. A pale-
ontológusok által megalkotott tárlatot az 
ország több múzeumában bemutatták már 

– most Makón is megtekinthető.
Felhívja a figyelmünket a jégkorszak lehe-
tőségére, felmelegedés–lehűlés váltakozik 
manapság is. Meg kell, hogy értsük, mi-
ért van ez, hisz ha értünk valamit, köny-
nyebb ellene tennünk – mondta Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Városi 
Könyvtár és Múzeum igazgatója.
A kiállítást a makói és a térségi önkormány-
zatok is támogatták. Makó városa is elkö-
telezett a klímaváltozás témájában, hiszen 
mellé állt az Áder János által is támoga-
tott klímaváltozás elleni fellépéshez. A ki-
állítás megnyitóján részt vett Kőrösi Csaba, 
a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti 

Fenntarthatóság Igazgatóságának vezető-
je. Elmondta, elindult egy komoly válto-
zás, amely olyan hatással lehet az embe-
riségre, mint az ipari vagy a digitális for-
radalom. „Úgy látom, hogy Makó városa 
ezzel a kiállítással és azzal a hozzáállással, 
hogy környezettudatosan tervezi a dol-
gokat, nyertesen jön ki ebből a csatából” – 
mondta Kőrösi Csaba. Hozzátette, boly-

gónk megmentéséért mi is tehetünk, az 
élőbolygónk.hu oldalon regisztrálva azon 
egymilliárd ember támogatói közé tartoz-
hatunk, akik a klímaváltozás ellen szeret-
nék felhívni a világ vezetőinek figyelmét. 
Azok pedig, akik a jégkorszakról szeretné-
nek többet megtudni, a kiállítást novem-
ber 8-ig tekinthetik meg a József Attila 
Városi Múzeumban.

TÖBB MINT 2,5 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL MEG A MEGYEHÁZ UTCA 20.
A „Belvárosi Nyugdíjas Klub” elnevezé-
sű épület belső tereinek rendbehozata-
lával segíti a városvezetés öt nyugdíjas 
klub közel 300 tagjának helyt adó épü-
let felújítását. A klubhelyiségben fes-
tési-mázolási és burkolati munkálatok 
folynak valamint a vizesblokk is felújí-

tásra kerül. A helyiséget várhatóan ok-
tóber elején adják át és vehetik birtok-
ba a használóik. Az átmeneti időszakra 
a városvezetés biztosította a klubfoglal-
kozások megtartását, így a közösségek 
változatlan formában tudják szervezni 
összejöveteleiket.

(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar ételek nélkülözhetetlen hozzá-
valója sem maradhatott ki már a nyitóna-
pon sem. A nyugdíjas klubok tagjai hagy-
más süteményekkel kínálták az arra járó-
kat. A napot a Gypo Circus koncertje zárta. 
A zenekar stílusával, sajátos hangzásvilá-
gú balkáni életérzésével igazi fesztivál han-

gulatot teremtett a Fő téren. Szombaton 
Charlie volt a Hagymafesztivál sztárvendé-
ge. A Liszt Ferenc–díjas énekes Erdélyből 
érkezett Makóra, nem először járt nálunk. 
A zárónap sem maradhatott el nagykon-
cert nélkül. Péterfy Bori & Love Band őrü-
letes másfél órát hagyott hátra Makón.
A fesztivál költségeinek nagy részét pályá-
zati forrásból fedezte a város, a Nemzeti 
Kulturális Alap jóvoltából. A szervezők 
köszönik a támogatást a K&H Bank és a 
Marostech Kft.-nek.
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120 ÉVES A JAG
Nemrégiben ünnepelte 120. szü-
letésnapját a Makói József Attila 
Gimnázium. A tantestület és a di-
ákok egy ötszáz szeletes, az épü-
letet ábrázoló tortát szeltek fel.
1895. szeptember 14-én alapították 
Makó legnagyobb múltú gimnáziu-
mát. Évfordulója alkalmából a József 
Attila Gimnázium születésnaphoz 
méltóan egy ötszáz szeletes tortával 
ünnepelt, melynek leglátványosabb 
eleme az épületet formázta. Százhúsz 
év egy iskola életében nagy jelentőség-
gel bír, a több mint egy évszázad alatt 
sok mindent megélt az intézmény.

„Rengeteg kormány, miniszter, két vi-
lágháború, mindezt tizenhat igazgató 
alatt érte meg az iskola. A második vi-
lágháború után sűrűn váltották egy-
mást elődeim” – mondta Rója István, 
a JAG igazgatója.
A gimnáziumban hagyomány, hogy 
a 30 éve itt tanító pedagógusokat az 
úgynevezett JAG–MAG-gal ajándé-
kozzák meg. Ezúttal Fábján–Nagy 
Mária biológia–kémia szakos tanárt 
tüntették ki az ezüst jelvénnyel, me-
lyen a 30-as szám mellett az iskola 
emblémája található, amelyből egy fa 
nő ki szimbolizálva a facsemete – azaz 
a diákság – gondoskodását.
A diákok büszkék arra, hogy ide jár-
nak, sokaknak, szüleik és nagyszüleik 
is ennek az iskolának a padját koptat-
ták. A 11/B-s Erdősi Gergely büszke 
arra, hogy részese ennek a nagy csa-
ládnak, neki anyai nagyapja járt a gim-
náziumba még az ötvenes években.

VÁROSRÉSZI NAP GERÍZDESEN
Ünnepeltek a gerízdesi lakók, az in-
dián nyarat idéző hétvégén város-
részi napot tartottak Gerízdesen, 
ahova a város minden részéből jöt-
tek érdeklődök. A kézműves foglal-
kozások és zenés–táncos bemuta-
tók ebben a körzetben sem marad-
hattak el. A városrész lakosságát 

Farkas Éva Erzsébet polgármester 
és Marosvári Attila települési képvi-
selő köszöntötte.
A felújított színpadon folyamatosan 
váltották egymást a fellépők. A Makói 
Magánzeneiskola Fúvószenekarának mű-
sorával kezdődött a délután, majd két ma-
kói fiatal Kinyó Kata és Janicsek Roland 

is fellépett. Farkas Éva a város polgár-
mestere elmondta, hamarosan hasonló 
közösségi tér lesz majd a városrészben. 
A Kelemen és a Kertész utca sarkán lévő 
területet szeretné a város pihenőparkká 
alakítani. A nemrégiben megújult játszó-
tér népszerű a városban, ezért sokan jár-
nak ide a település minden részéről. A vá-
rosrészi napot Farkas Éva Erzsébet pol-
gármester és a Marosvári Attila telepü-
lési képviselő köszöntője után a makói 
M Jam együttes koncertje zárta.

KISKERTÉSZEK A GALAMBBAN
Második alkalommal tartott 
Kiskertész napot tartott a Galamb 
József Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola. A Makó külterületén található 
tankertbe a mezőgazdaság és a ker-
ti munkák iránt érdeklődőket várták.
Nemcsak továbbtanulni kívánó diákokat, 
hanem azok családját és a kertészet iránt 
vonzalmat érzőket is várta a Kiskertész 
nap. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
az iskola idén másodszor rendezte meg az 
iskola tankertjében ez a napot. A mezőgaz-
dasággal foglalkozó közoktatási intézmény 
nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatás-
ra. A gazdaság alapjait a Rákosi úti tankert-
ben tanítják a diákoknak. „Az ötlet onnan 
jött, hogy dísznövény kertészeket is isko-
lázunk be, célunk az, hogy a gyerekek ér-
deklődését felkeltsük” – mondta Horváth 
Zoltán, az iskola igazgatója. A gyerekek 
kedvéért a mezőgazdasági gépeket is kiál-
lították, fel lehetett rájuk ülni, ismerked-
hettek velük a fiatalok.
A földeáki Mezőfi család fokhagymaterme-
léssel foglalkozik, az édesapa szeretné, ha 
fia tovább tudná vinni a gazdaságot, sze-

rinte a mezőgazdaság mindennek az alap-
ja és szeretné, ha a fiú a szakmai alapokat 
is megtanulná.
Makón sokan kertészkednek, a családi há-
zak kertjében gyümölcsöket, zöldsége-
ket termesztenek, ezért voltak akik kíván-
csiságból érkeztek a tankertbe, hogy még 
több ötlettel gazdagodjanak.
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Kohéziós Alap

„OPTIKUSOKÉ” 
A MAROS KUPA

Nagy múltra tekint vissza a makói Maros Kupa kispályás 
amatőr labdarúgó torna, mely minden évben a nyár vé-
gén kerül megrendezésre.
Idén sem maradhatott el a torna, mely augusztus 16. és szeptem-
ber 6. között vasárnap délelőttönként 11 csapat részvételével ke-
rült megrendezésre az Erdei Ferenc téri spotpályán. A csapatokat 
két csoportba sorsolták, ahonnan 4–4 gárda jutott tovább a ne-
gyeddöntőbe. Már a csoporttalálkozók is hoztak izgalmas, küzdel-
mes mérkőzéseket, melyeket a labdarúgók megfűszereztek egye-
di megmozdulásokkal, trükkökkel.
A kisdöntőben, vagyis a harmadik helyért zajló találkozón az 
Olympic csapata győzte le 4–2-re az Apátfalváról érkező Nyárfa 
Sörözőt, megszerezve így a dobogó legalsó fokát. A döntőben a 
Béres Róbert által vezetett Bálint Optika találkozott a helyi fiata-
lokból álló Aranycsapattal. A mérkőzés folyamán a Bálint Optika 
csapatát jellemző rutin diadalmaskodott és 5-3 arányú győzelem-
mel hódították meg a 2015. évi Maros Kupa trónját, míg a máso-
dik helyre az Aranycsapat került.
A csapatok díjazása mellett, a Rádió 7 jóvoltából díjazva lett a leg-
jobb kapus, aki Martonosi Ádám lett az Olympic csapatából. A 
torna gólkirálya 18 találattal Maglóczki Zsolt az Idegenben jó az 
X együtteséből, a legjobb játékos Erdélyi Mátyás a Bálint Optika 
aranyos egységéből. A legsportszerűbb csapat címet az apátfalvi 
fiatalok alkotta Shenkick SC nyert el.ÉTELALLERGIÁSOK 

NAPJA MAKÓN
A makói kezdeményezésű BABÓKA Ételallergiás Gyer
mekekért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy könnyeb
bé tegye a táplálékallergiában, lisztérzékenységben vagy 
bármilyen táplálékintoleranciában szenvedő gyermekek 
és hozzátartozóik életét. Az Alapítvány első alkalommal 
szervezte meg az Ételallergiások Napja elnevezésű rendez
vényt a Hagymaházban, ahol az érdeklődök az étel kosto
lók mellett különböző szűréseken és szakmai előadásokon 
is részt vehettek.
A kiállításon megtalálhatók voltak glutén–, tej– és tojásmentes 
termékek, amelyeket bárki megkóstolhatott. Gyermekek számá-
ra támogatott lisztérzékenységi szűrést is végeztek és szakmai ta-
nácsokat is kaptak az érdeklődök. Az Alapítvány kiemelt fontos-
ságú céljának tekinti a szociálisan rászorult speciális táplálkozást 
igénylő gyermekek étkeztetésének támogatását. Ezen felül pre-
venciós tevékenységet látnak el, a családok számára tájékoztatást 
nyújtanak, szakemberek bevonásával, ételallergia szűrésekkel és 
egyéb színes programokkal egybekötött rendezvényeket, élet-
módtáborokat szerveznek, valamint a közvetlen pénzbeli és ter-
mészetbeni támogatás keretében segítik az ételallergiában szen-
vedő rászorulókat.
Már nem csak Makó és környékén, hanem az ország több pontján 
is felfigyeltek kiemelt fontosságú céljukra. Az interneten jól ismert 
Gluténmentes konyha és Lisztérzékeny napok csoportok is talál-
kozót szerveztek a helyszínen, ezzel felhívva a figyelmet a rendez-
vény céljának fontosságára.

KISZÁRADT FOLYÓ
MEDERBEN IS FUTOTTAK 

A FÉLMARATONISTÁK
Negyedik alkalommal rendezték meg a Maros-menti 
félmaratont városunkban. A 21 kilométeres táv mel-
lett az amatőröknek is kedveztek, gyalogtúrát is 
szerveztek és mini maratonon a legkisebbek is meg-
mérettettek.
A Makói Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, a Makói 
Természetbarát Sportegyesület és a Marosmenti Mocorgók 
minden korosztályt megcélzó futóversenyt szervezett. A 
Maros-menti félmaratoni versenyre negyedik alkalommal ke-
rült sor, a viadalra közel kétszázan indultak. A 21 kilométeres 
félmaratoni távra egyéniben és váltóban is lehetett nevezni. 
A futók a Maros-parti Kalandpark elől rajtoltak és még kiszá-
radt folyómederben is kellett futniuk. Lengyel Attila és bará-
tai a családias hangulat miatt szeretik ezt a megméretetést. 
Eddig minden évben indultak a versenyen, idén sem történt 
máshogy. A hosszab táv mellett az amatőrökre és a gyerekek-
re is gondoltak a szervezők. Az előbbiek 8,5 kilométeren a 
legkisebbek 800 méteren álltak rajthoz.
A futónapon azoknak is biztosítottak mozgáslehetőséget, 
akik nem sportolnak rendszeresen. Számukra gyaloglást 
szerveztek, melyre cégek és baráti társaságok neveztek.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS

Az Önök településén is hamarosan változik a hulla-
dék otthoni gyűjtésének módja: indul a házhoz me-
nő szelektív hulladékgyűjtés. Minden családi és tár-
sasház új kukát is kap a meglévő mellé, otthon gyűjt-
jük majd az újrahasznosítható hulladék egy részét.

Összesen több mint 15 milliárd forintból 86 településen 
modernizálja a hulladékkezelési technológiákat a DAREH 
Társulás, amelynek tagja Makó is.

Célkitűzése a hulladékképződés csökkentése, valamint az 
újrahasználat és az újrahasznosítás arányának növelése a 
Dél–alföldi régióban. Az új rendszer kiszolgálásához új hulla-
dékudvart hoznak létre többek között Makón.
Ez biztosítja a gyűjtőkörzetből a hulladék 
gazdaságos továbbszállítását 
Békéscsabára, ahol 
válogatómű épült.
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: szeptember 21–27. 
között az Arany Kereszt Gyógyszertár (Vásár-
helyi u. 50.) szeptember 28.–október 4. kö-
zött a Fekete Tulipán Gyógyszertár (Tulipán u. 
40.) és október 5-11. között a Kígyó Gyógyszer-
tár ( Széchenyi tér 8.)  tart ügyeletet. Ügyele-
ti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra kö-
zött, 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 gyógyszert kér-
ni. Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
Kereszt, Kígyó és Pingvin (utóbbi 13 óráig). Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat 
célszerű és ajánlott felkeresni.

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

HÍRADÓ HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 
MINDENNAP FRISS INFORMÁCIÓKKAL

Szeptember 24. csütörtök 18.15:

Társalgó kulturális magazin – Életképek a Hagymafesztiválról
Szeptember 29. kedd 18.15:

Fókusz – közéleti magazin
Szeptember 30 . szerda 9.00:

Képviselő-testületi ülés – Élő közvetítés

MŰSORAJÁNLÓ:

ANYAKÖNYVI HÍREK 37–38. HÉT

SZÜLETÉS:

Csáki Dóra 2015.08.25.
szülei: Csáki Zoltán és Szilágyi Mariann
Martonosi Bence Noel 2015.08.28.
szülei: Martonosi Sándor és Csörögi Georgina Judit
Szűcs Róbert 2015.09.01.
szülei: Szűcs Róbert és Ábel Ildikó
Kajti Jázmin Krisztina 2015.08.31.
szülei: Kajti Imre és Gera Krisztina
Papp Bence Dominik 2015.09.10.
szülei: Papp Imre és Kerekes Renáta
Elek Cintia Ramóna 2015.08.31.
szülei: Elek Károly és Farkas Zsóka
Hustiák Áron 2015.09.07.
szülei: Hustiák Zsolt és Dóczi Laura

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Verebes Gábor és Kurusa Éva, Marjai Tamás András 
és Kiss Barbara, Holocsuk Sándor és Farkas Judit, 
Lakatos Róbert és Bihari Kitti, Karácsonyi Sándor és 
Bakacsi Boglárka, Balogi Sándor és Kovács Andrea, 
Forrai Szabolcs és Bodor Nikolett

HALÁLESET:

Gera Dánielné Szilágyi Julianna, Gönczy József, 
Benei Tibor József, Siket Imre, Szűcs Jánosné Kovács 
Mária, Kis János, Bugyi Sándorné Raffai Irén Piroska, 
Péli Antal, Kiss Antal

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 telep-
helyén. Telefonos ügyfélszolgálat: (0640) 82-22-
82. Makón a közvilágítás hibáit a SISTRADE 
Kft. hárítja el. A hibákat elektronikusan és te-
lefonon az alábbi elérhetőségeken jelenthetik 
be. A www.mako.hu weboldal Ügyintézés alol-
dalon a Közvilágítási hibabejelentő elektronikus 
felületen írásban, 24 órán keresztül, a (0630) 
528-3290-es telefonon napközben jelezhetik a 
közvilágítás meghibásodását. Az Invitel Zrt. 
minden hónap második péntekjén tart cégkép-
viseleti alkalmat 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, tele-
fon: (62) 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 Makói Kommunális Nonprofit Kft. 
Makó, Návay Lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: 
hétfő–kedd: 8–16, szerda: 7–19, csütörtök: 8–16, 
péntek: 8–12 óra. Ebédidő: 12–13-ig. Telefon: 
(0662) 212-837. Ügyelet: (0630) 403-6267. A 
gyepmester hétköznap 7–15 óra között: 
(0620) 552-9577. Távhő Iroda: Makó, Návay 
Lajos tér 5-7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7–19 
óráig, telefon: (0662) 212-837.

ORVOSI 
ÜGYELET

A makói házi gyermekorvosok SZEPTEM-
BER havi délutáni összevont rendelése: hét-
fő: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.), kedd: 
Dr. Kiss Ivánka (Kálvin u. 24.), szerda: Dr. Lóczi 
Rozália (Kálvin u. 24.), csütörtök: Dr. Szalkano-
vics Bernadett (Hollósy K. u. 2/a.), péntek: Dr. 
Szalkanovics Bernadett (Hollósy K. 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
szeptember 26–27.: Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A
október 3–4.: Makó, Kálvin u. 2–6.

INGYENES LAKOSSÁGI 
HALLÁSSZŰRŐ NAPOK 

MAKÓN!
Helyszín: 

Hartai-Halláscentrum, Hunyadi u.9.
Időpontok: 

Október 2. péntek: 10–18 óráig
Október 3. szombat: 9–12 óráig

Bejelentkezés nem szükséges, 
a vizsgálatok 

érkezési sorrendben történnek!

Az Idősek Világnapja alkalmából 
a Vöröskereszt és a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi 
Osztálya egészségszűrést:

testzsír és vérnyomás mérést végez

2015. október 2-án, pénteken
12–14 óra között

az Erdei János Városi 
Sportcsarnokban.

HASZNÁLT CIKK 
VÁSÁR 

A VÁROSI PIACON

A Városi Piacon minden hónap 
3. szombatján használt cikk vásár van.

A legközelebbi vásár időpontja: 
2015. október 17.

Következő időpontok:
2015.november 21.
2015. december 19.
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A Pápay Endre Óvoda, Általános is-
kola, Szakiskola, Diákotthon, Gyer-
mekotthon, Egységes Módszertani 
Intézmény a Kozmutza Flóra Álta-
lános Iskola, Szakiskola Tagintéz-
ménye a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011 szá-
mú a referenciaintézményi hálózat fej-
lesztését szolgáló az Európai Unió ál-
tal kiírt pályázaton az Európai Szociális 
Alap keretéből 4 000 000 forint vissza 

nem térítendő támogatás nyert és for-
dított intézményünk a referencia intéz-
ményi projekt megvalósítására. A pro-
jekt megvalósításának kezdő időpontja 
2012.07.01, a fizikai megvalósításának 
ideje 2013.02.28.
A Consilium tender Kft. szolgálta-
tásának keretén belül 2012.10.15–
2012.11.19-ig a tervezett hat tovább-
képzés megvalósult, melyek a referen-

cia intézmény mintaértékű eljárásai-
nak adaptációját támogató tevékenység 
módszertanát mutatták be. Az itt ka-
pott tudás az intézményközi horizontá-
lis tanulás megszervezését szolgálta.
A projekt megvalósításának során egy-
részt a szakértői–tanácsadói szolgálta-
tás, másrészt a pályázaton nyert támoga-
tásból eszközbeszerzésre fordított összeg 
hatékonyan segítette munkánkat.

30 SPORTÁG MUTATKOZOTT BE A MAROS–PARTON
Kétnapos sportágválasztót rendez-
tek Makón, pénteken az óvodáso-
kat és iskolásokat, szombaton csa-
ládi nap keretében a családokat vár-
ták. A Nagy Makói Sportágválasztón 
közel 30 sportágat próbálhattak ki a 
gyerekek.
Az országos sportágválasztó rendez-
vényhez idén már harmadik alkalommal 
csatlakozott Makó városa. A sportese-
ményt a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 
Maros–parti strandon tartották. A részt-
vevők harminc sportág közül választhat-
tak, ismerkedhettek csapatsportokkal, 
sakkal, asztalitenisszel, valamint bemu-
tatkoztak harcművészeti sportágak és kü-
lönböző táncok is. A kisebbek körében a 

lovaglás és a karate volt a legnépszerűbb 
ezen a napon. Kovács Gábor, az esemény 
szervezője elmondta, nagyon fontos, hogy 
a gyerekek sportoljanak, ezért is jó dolog 
hogy az egyik nap osztálytársaikkal, míg 
másnap családjukkal együtt eljöjjenek és 
velünk mozogjanak.
A rendezvényt Czirbus Gábor alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki testnevelő tanárként 
lényegesnek tartja, hogy a gyerekek minél 
korábban elkezdjenek sportolni. A sport-
ágak népszerűsítésére sztárvendégeket 
is hívtak. Eljött Makóra Vadkerti Attila a 
Pick Szeged korábbi játékosa és Kiss Csaba, 
Európa–bajnok vízilabdázó, a Szeged 
Diapoló játékosa. A pólós amellett, hogy 
a felnőtt gárda csapatkapitánya, utánpót-

lás edzőként is tevékenykedik Szegeden, 
ahol makói tanítványa is volt. A Bartók 
Általános Iskola egyik diákja Sípos Botond 
mindennap átjár Szegedre vízilabdaedzé-
sekre. „Botond kitűnő példa a kitartásra és 
az alázatra, amire a sport nevel. Elismerés 
jár mind neki mind a családjának, hogy 
támogatják ebben” – mondta az Európa-
bajnok vízilabdás.

Makó Város Önkormányzata, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2015. OKTÓBER 1-JÉN 
A ZENE VILÁGNAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

RENDEZVÉNYEINKRE
15 óra: „Mesterek nyomában”

A XV. Jubileumi Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelepen készült alkotásának ünnepélyes felavatása.
Köszöntőt mond: Borkáné Dudás Mónika intézményvezető

Avatóbeszédet tart: Farkas Éva Erzsébet polgármester
Helyszín: Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók épülete (Makó, Szegedi utca 4–6.)

17 óra: Hangverseny a Zene világnapja tiszteletére
Megnyitja: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Helyszín: Korona Szálló díszterme ( Makó, Széchenyi tér 10.)
Közreműködnek a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei

www.new.mako.hu            www.makoiiskola.hu
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
szeretettel hívja, várja Önt és ismerőseit
2015. október 2-án (péntek) 14 órára, az 

IDŐSEK 
VILÁGNAPJA

alkalmából rendezett városi ünnepségre 
Helyszín: Erdei János Városi Sportcsarnok 

Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet, 
Makó város polgármestere 

Ajándékműsor: „Cintányéros cudar világ”
Közreműködnek az 

Operett Voices Társulat tagjai

A díjtalan meghívók 
a Hagymaházban 

vehetők át.


