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ÍGY EMLÉKEZTEK MAKÓN OKTÓBER 23-ÁN
Kétnapos rendezvénysorozattal em-
lékeztek az ’56-os forradalom és sza-
badságharc áldozataira és hőseire 
Makón. A programokon több százan 
vettek részt, az önkormányzat, a ci-
vil szervezetek közösen ünnepeltek.
Makón számos helyszín kötődik az 1956-
os eseményekhez, ezért több helyszí-
nen koszorúztak aznap az ünneplők. A 
Kossuth–szobornál lévő ünnepélyes zász-
lófelvonás után megkoszorúzták az egy-
kori Forradalmi Ifjúsági Szövetség emlék-
tábláját. Itt a város nevében Farkas Éva 
Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor al-
polgármester helyezte el az emlékezés virá-
gait. Majd a volt rendőrkapitányság épüle-

tén lévő Fazekas Lajos rendőr őrnagy em-
léktáblája előtt, végül azon diákok előtt 
tisztelegtek a gimnázium előtt Institóris 
Ildikóra emlékezve, akik kivették a részü-
ket a forradalomból. Az emlékhelyeken 
elhelyezték az emlékezés virágait a FISZ 
és a Pesti Srácok egykori tagjai valamint 
Fazekas Lajos és Institóris Ildikó családja is.
Délután a Csanád vezér téren az önkor-
mányzat és a város lakosai közösen emlé-
keztek meg az 1956-os forradalom már-
tírjairól. A Csanád vezér téren lévő kopja-
fánál a Szignum diákjai adtak ünnepi mű-
sort, akik látványos előadásukkal idézték 
fel azt a korszakot. Czirbus Gábor alpol-
gármester ünnepi köszöntőjében kiemel-

te, 1956-ban a magyar nép megelégelte a 
kommunista elnyomást és az utcára vo-
nult szabadságának kivívása érdekében.
Makó első, rendszerváltás utáni polgármes-
tere Dr. Sánta Sándor volt, aki így emléke-
zett vissza: „A rendszerváltás előtti igen te-
vékeny voltam, ezért hívtak meg az MDF-
be. Élveztük, amit csináltunk, örülök, hogy 
részese lehettem ennek az időszaknak.”
Az ünnepi műsort követően a kopjafánál 
emlékeztek meg a hősökről. Az emlékmű-
vet Lázár János, a térség országgyűlési 
képviselője is megkoszorúzta. A város ne-
vében pedig Farkas Éva Erzsébet polgár-
mester a települési képviselőkkel közösen 
helyezte el az emlékezés virágait.

PÉLDAÉRTÉKŰ A MAKÓI 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA MUNKÁJA

A végéhez ért az Egészségfejlesztési 
Iroda közel másfél éves projekt-
je. Ezt ünnepélyes keretek között 
egy konferenciával zárták le hód-
mezővásárhelyi Bessenyei Ferenc 
Művelődési Központban.

2015. október 28-án rendezték meg 
a Makói Kistérség Egészségfejlesztési 
Iroda és az EVP–Egészségfejlesztési Iroda 
Európai Unió által támogatott projekt-
jeinek közös, projektzáró konferenciáját. 
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 
Központ makói és hódmezővásárhelyi 
Egészségfejlesztési Irodája a kistérség te-
lepüléseit látja el, szűréseket, mozgásra 
ösztönző programokat szervez.
A projektzáróra az ország vezető egész-
ségügyi szakembereit mellett a térség pol-
gármestereit is meghívták. Az esemény 
Dr. Kószó Péter Hódmezővásárhely alpol-
gármesterének köszöntésével vette kezde-

tét, aki hangsúlyozta, hogy az önkormány-
zat már jóval a projekt megvalósítása előtt 
útjára indította az Egészséges Vásárhely 
Programot, mivel a város vezetői már ak-
kor tisztában voltak azzal, hogy a he-
lyi döntéshozóknak is van felelőssége ab-
ban, hogy a helyiek minél tovább és minél 
egészségesebben éljenek. Majd Farkas Éva 
Erzsébet, Makó polgármestere, a Makói 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 
elnöke köszöntötte a résztvevőket és kö-
szönte meg az Egészségfejlesztési Iroda 
munkáját, melynek közösségépítő szerepe 
van a város életében.

(Folytatás az 5. oldalon) 
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DÖNTÖTT A TESTÜLET
Makó Város Önkormányzati 
Képviselő-testületi ülésén egyebek 
között döntöttek az új vagyon– és 
lakásrendeletről, mely szervesen il-
leszkedik a városvezetés által kidol-
gozott lakáskoncepcióhoz.
A képviselő-testületi ülés napirend előt-
ti felszólalásában Dr. Sánta Sándor felszó-
lalt az ’56-os és a ’89-es események kap-
csán megrendezett 25 éves a rendszervál-
tás programsorozatról és kiemelte, hogy 
szimbolikus jelentősége van a két esemény 
közti közösségvállalásnak. Kádár József 
települési képviselő Medgyesi Pál Makó 
TV-nek adott interjújára reagált, feltéve a 
kérdést Czirbus Gábor alpolgármesternek, 
a FEB jelenlegi vezetőjének, hogy a tulaj-
donosok, az önkormányzatok és a régi fel-
ügyelőbizottság tudhatott-e a jutalmak és 
a prémiumok kifizetéséről. Erre a kérdés-

re az alpolgármester felhozta: az áttekin-
tett taggyűlési jegyzőkönyvek nem tartal-
maznak erre vonatkozó adatot. Azok csak 
az emelés mértékét határozzák meg száza-
lékos arányban – nem ismerve a kiinduló 
értéket, mely az emelés alapja. Marosvári 
Attila települési képviselő hozzászólásá-
ban kifejtette, hogy a cégszabályzat alap-
ján a prémiumokról a felügyelő bizottság 
döntött, a cégen belüli jutalmazásról nem 
tárgyal sem a FEB, sem a taggyűlés. 
A napirend előtti felszólalások után elfo-
gadta a testület az új vagyon– és lakásren-
deletet, mely az előző városvezetés hanya-
gul kezelt vagyonpolitikáját orvosolja majd. 
Ugyanis a bérlemények műszaki állapo-
ta rendkívül leromlott, sem a bérlők, sem 
az önkormányzat, mint azok tulajdonosa 
nem tett eleget karbantartási, illetve felújí-
tási kötelezettségének. Éves szinten rendkí-

vül kevés pénzt fordítottak felújításra, kar-
bantartásra. A lakásellenőrzések elmaradá-
sa miatt, valamint a nem megfelelő szer-
ződések és hátralékkezelés eredményeként 
hatalmas összegű lakbér, illetve lakáshasz-
nálati díj hátralékok halmozódtak fel: 2015. 
július 31. napján az erre vonatkozó hátralék 
összege: 21.542.520 Ft. Az új rendelet ezen 
adatok birtokában olyan koncepciót irá-
nyoz elő, mely közép– és hosszú távon meg-
oldást jelenthet a tarthatatlan lakás– és va-
gyonügyek rendezésére. 
A képviselő–testület az önkormányzati 
cégvezetők és intézményvezetők megbízá-
sának meghosszabbításáról és a Makovecz 
téri parkolás rendjéről is szavazott. Ezáltal 
megoldódik a nyári turistaszezon okoz-
ta parkolási probléma a téren, így a váro-
sunkba érkezők a környező parkolóhelye-
ket használhatják majd. 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A RENDSZERVÁLTÁSRÓL

Weszelyné Véghseő Henriett kép-
viselő javaslatára a város egy kiad-
ványt jelentetett meg 1956 makói 
eseményeiről, valamint egy kerek-
asztal beszélgetést is szerveztek, 
amit az október 23-i megemléke-
zésekkel összekötve tartottak meg. 
Egykori politikusok, közszereplők 
mesélték el 1956-hoz és a rendszer-
váltáshoz kapcsolódó élményeiket.
Arra, hogy Makón kik, hogyan, milyen kö-
rülmények között, milyen következmé-
nyekkel viselik 1956 majd a rendszerváltás 
eseményeit, erről tartottak kerekasztal be-
szélgetést nemzteti ünnepünkön a Korona 
dísztermében. Tapasztalataikat, élménye-
iket osztotta meg egymással Dr. Sánta 

Sándor Makó első, rendszerváltás utáni 
polgármestere, Dr. Mihály Zoltán egykori 
országgyűlési képviselő, Rákay Philip, mé-
diaszereplő és dr. Marjanucz László törté-
nész.

„1956. és 1989. sajátos keretet ad a köz-
ben eltelt harminc évnek. ’56-ban a szov-
jet tankok segítségével került hatalom-
ra a Kádár–rezsim, majd ’89-ben a szov-
jet tankok támogatásának elvesztése húz-
ta ki a talajt a Kádár–rezsim alól” – tudtuk 
meg dr. Marjanucz Lászlótól, az SZTE 
Mondernkori Magyar Történelem Tanszék 
tanszékvezetőjétől.
Dr. Mihály Zoltán országgyűlési képvise-
lő volt a rendszerváltást követően, ő így 
emlékezett vissza az első országgyűlésre, 

amelynek tagja volt: „Ünnepélyes, szin-
te az ember lelkét magával ragadta. Az 
alakuló ülésre az eskütételre emlékszem, 
mondhatom, életem legmagasztosabb 
pillanata volt.”
Rákay Philip a köztelevízió műsorvezetője 
is részt vett a beszélgetésen, szerinte min-
denkinek tudnia kell erről a korszakról. „A 
múltat ismerni illik, főleg a közelmúlt tör-
ténelmét, hiszen azt mi írtuk 25 évvel ez-
előtt is. A történelem résztvevői ugyan-
olyan hús–vér emberek voltak, mint mi, 
akik jót vagy rosszat cselekedtek a hazá-
jukért, ennek a mai napig viseljük követ-
kezményeit.” – fejtette ki Rákay Philip. 
Szabadság tér ’89 című televízió műsorá-
ból könyvet is írt, melynek első kötete idén 
májusban jelent meg. Jelenleg a könyv má-
sodik részén dolgozik, emellett egy újabb 
műsorra készül. Jövőre ünnepeljük 1956 
hatvanadik évfordulóját, így idén decem-
berben bezárulnak a rendszerváltás aktái, 
vagyis befejeződik a Szabadság tér ’89, ám 
januárban indul a Szabadság tér ’56 egy 
hatvan részes műsorsorozattal.
Farkas Éva Erzsébet polgármester a ke-
rekasztal-beszélgetés zárásaként az 1990–
1994 közti képviselőknek és az elhunyt 
képviselők családtagjainak egy emlékpla-
kettet adott át a rendszerváltás 25. évfor-
dulója alkalmából.
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BABAFA ÁTADÁS
Egy–egy darab előnevelt fát ajándé-
koz a város a 2000. január 1. után 
született makói állandó lakással be-
jelentett gyermekek részére.
A Városvezetés fontosnak tartotta, hogy 
pótolja az előző városvezetés hiányosságát. 
2013. és 2014. évben született 374 baba 
nem kapott fát, ezért ezt orvosolva és a le-
maradást behozva ebben az évben novem-
ber első hetében rendezik meg az ünnepsé-
geket. Idén a nagy létszámra való tekintet-
tel képviselői körzetenként egy ünnepség 
kerül megrendezésre. A fát jelölő térképek 
papíron és számítógépes adathordozón 

megörökítve nyomon követhetők, akár 20–
50 vagy 100 év múlva is. A Baba–park prog-
ram rendszeres közreműködői a város óvo-
dái, akiknek ezúton is köszönik a szervezők 
az ünnepi műsorokat.

„Ezek az öröm– és életfák hirdetik, hogy 
olyan közösség vagyunk, mely bízik a jö-

vőben, ahol sokan gondoljuk, hogy a gyer-
mekek beragyogják életünket, ők azok, 
akikért érdemes élni, mindennap újra és 
újra elindulni, a munkának nekilátni, ha 
kell, mindent föláldozni.” – hangsúly oz-
ta Farkas Éva Erzsébet polgármester kö-
szöntve a kicsiket és szüleiket.

ORSZÁGOS SAJTÓDÍJ 
A MAKÓI VÁROSI TELEVÍZIÓNAK

A média nemcsak informál, szó-
rakoztat, gyakran életeket ment! 
Ez már többször is beigazolódott, 
ezért is írta ki a Gyógyulj Velünk 
Egyesület, a Magyar Klinikai Onko-
lógiai Társaság, a Magyar Urológus 
Társaság és a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége az idei év ele-
jén azt a sajtópályázatot,melynek 
címe: Hogyan élnek a prosztatará-
kos betegek?
Internetes portálok, újságok, rádiók és te-
levíziók ismeretterjesztő anyagait várták 
az ország minden részéből. A Makói Városi 
Televízió stábja arra vállalkozott, hogy egy 
tematikus egészségmagazin keretében 
harminc percben feldolgozza a témát.
A műsorban megszólaltak olyan betegek, 
akik már átélték a ráknak ezt a fajtáját, 
de a stáb forgatott egy műtőben ahol ép-
pen a legújabb technikával–prosztata da-
ganatot távolítottak el az orvosok, emel-
lett a film bemutatta a terápiás lehető-
ségeket, köztük a sugár és kemoterápiát, 
valamint ezek mellékhatásait.

A bírálóbizottság indoklásában kihangsú-
lyozta, hogy a témát úgy sikerült megfil-
mesíteni a stábnak, ahogy eddig még sen-
kinek. Az adás ideje alatt a néző komp-
lex képet kaphatott a megelőzéstől a 
diagnosztizáláson át a gyógymódok tár-
házának bemutatásától egészen a gyó-
gyulásig. Felhívva a figyelmet arra, hogy 
ne legyen tabu a prosztatatrák és minél 
többen legyenek tisztában azzal, hogyan 
kerülhetik el a bajt.
A zsűri egyöntetű döntése alapján, or-
szágos csatornákat maga mögé utasít-
va kapott fődíjat munkája elismerése-
ként a Diagnózis című magazin stábja. 
A műsor elkészítésénél Kisistók Tímea 
főszerkesztőként, műsorvezetőként, 
Hajó Edina szerkesztőként, Borka Péter 
vágóként, Békési István operatőrként 
dolgozott.
A Makói Televízió országos fődíjjal ju-
talmazott magazinját a Diagnózist” 
Hogyan élnek a prosztatarákos betegek 
címmel” november 6-án újra láthatják 
18 óra 25 perctől .

WWW.MAKO.HU
A makói városvezetés 12 hónappal 
ezelőtt egy arculatváltásba kezdett. 
Először a Makói Hírek megjelenésé-
nek módját változtatta meg, majd 
ezen elemeket felhasználva alkot-
ta meg a plakátok, meghívók és ki-
adványok letisztult stílusát. Ennek a 
brand–váltásnak a következő állomá-
sa a www.mako.hu oldal újratervezé-
se, mely rugalmasságából adódóan al-
kalmas videók feltöltésére is a hagyo-
mányosnak tekinthető képi, szöveges 
anyagok mellett. 

A tervezésnél fontos és kiemelt szem-
pont volt a felhasználó barát megol-
dás kidolgozása, hogy minden lénye-
gi tartalom azonnal megtalálható le-
gyen, hogy mindehhez alkalmazások 
kapcsolódjanak. Így a weboldal mobil 
eszközökön is jól látható, igazodik az 
eszköz lehetőségeihez, például tele-
fonszám azonnali hívásával.
Az oldalon egy visszaszámláló jel-
zi, hogy béta verzióként működik. A 
szerkesztők az info@mako.hu email-
címre várja a lakosok javítási, korri-
gálási javaslatait, melyeket igyekez-
nek a végleges oldal kialakításában 
alkalmazni.
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KÉTSZÁZ KISDIÁK RAJZOLT 
A JÉGKORSZAKRÓL

Rajzpályázatot hirdetett a makói 
József Attila Múzeum Hogyan élt az 
ősember a jégkorszakban? címmel.A 
városból és a térség településeiről 
összesen 199 rajz érkezett be, a leg-
jobbakat díjazták.
A rajzpályázat kiírására a Jégkorszak el-
nevezésű vándorkiállítás adta az alapöt-
letet, amely szeptemberben nyílt a múze-
umban. Az óvodásokat és az általános is-
kola alsó tagozatos diákjait invitálták arra, 
hogy rajzolják le a jégkorszakkal kapcsola-
tos elképzeléseiket. A rajzokat öt kategóri-
ában díjazták, a legtevékenyebbek a har-
madik negyedikes kisdiákok voltak, tőlük 
több mint száz rajz érkezett. „A zsűri az 
alapján értékelt, hogy mennyire tükröző-
dik a rajzon a kiállítás, valamint, hogy az 
azon hallottak mennyire fogták meg a gye-
rekeket” – tudtuk meg Badicsné Szikszai 
Zsuzsannától, a József Attila Városi 
Könyvtár és Múzeum igazgatójától. A rajz-
pályázatra egy híján kétszáz pályamunka 
érkezett, Makóról és térség településeiről, 
Kiszomborról, Marosleléről, Földeákról, 
ám Hódmezővásárhelyről és Szegedről is 
küldtek pályamunkákat. Voltak olyanok, 
akik több rajzzal is neveztek, így egy ki-
szombori testvérpár is. Ludányi Péter raj-

za kategóriájában első helyezést ért el, míg 
testvére, Ákos egy negyedik helyet zse-
belt be. A gyerekek munkáiban nagy sze-
repük volt a pedagógusoknak, bár a téma 
ebben az esetben adta magát. „Igazából 
csak szervezni kellett, a többi jött magá-
tól. A gyerekek nagyon tájékozottak erről 
a korszakról, jóformán többet tudnak er-
ről, mint én – mondta Oláh Nóra, a Magán 
Zeneiskola művésztanára.
A 25 legjobb munka alkotóját díjazták, de 
ajándék nélkül senki sem maradt, mind a 
199 rajz alkotója kapott elismerő okleve-
let és ajándékot. Az interaktív kiállítás és 
ezzel együtt a Hogyan élt az ősember cí-
mű rajzpályázat összes pályamunkája no-
vember 8-ig tekinthető meg a József Attila 
Múzeumban.

LOLA ÉS PUSKÁS PETI NÉPSZERŰSÍTETTE AZ OLVASÁST
Az egyik töltőállomás hálózat 2013-
ban indította el olvasást népszerű-
sítő programját. Ennek keretében 
november 2-án a Makói Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Bartók tagintézményében tartott fel-
olvasást két, a fiatalok körében nép-
szerű előadóművész Lola és Puskás 
Peti.
Az olvasást népszerűsítő program idei he-
tedik állomása Makó volt. A Bartókos diá-
kok megtöltötték a tornatermet és izgatot-
tan várták a népszerű művészek előadását. 
A felolvasó délelőttön az az OMV munka-
társai mellett a program nagykövetei, Lola 
és Puskás Péter olvastak fel és zenéltek a 
diákoknak. A két fiatal énekest Füstős 
Bálint gitáros kísérte, aki a hangszeresek 
Országos Szövetségének „Az év felfede-
zettje“ díjazottja. Az olvasást népszerűsítő 

kampányban a kortárs magyar gyermek-
irodalom kerül a középpontba: a makói is-
kolában Finy Petra és Tóth Krisztina író 
műveiből olvastak fel a program nagykö-
vetei. A Bartókos diák véleménye megosz-
lott abban, melyik művész felolvasása tet-
szett nekik jobban. 
Az esemény végén 
egyik sztár sem me-
nekülhetett, közös 
szelfik készültek és 
jó pár autogram-
mot is kiosztottak.
Az olvasást népsze-
rűsítő program ke-
retében a vásárlók a 
vállalat töltőállomá-
sain adhatják le el-
olvasott könyveiket, 
amelyeket az OMV 

iskolák könyvtárainak juttat el. A kampány 
során eddig több mint 30 000 könyv gyűlt 
össze, 16 iskolában került sor felolvasásra, 
összesen mintegy 5000 gyermek részvéte-
lével. Idén összesen 9 általános iskola vesz 
részt a zenés programban.

ADOMÁNYOK HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ GYEREKEK 

KARÁCSONYÁRA
Makó Város Önkormányzata ebben az év-
ben is szeretné megrendezni a városban élő 
több száz hátrányos helyzetű gyermekek 
számára a „Városi Gyermekkarácsonyt”.

A tavalyi ünnep rendkívül jól sikerült. Öröm volt 
látni a gyermekeket, akik a rendezvényünkön 
kapott játékokkal, egyéb ajándékokkal és az 
ingyenesen kiosztott fenyőfákkal boldogan 
tértek haza. A sikerben fontos szerepe volt 
azoknak az adományoknak, melyeket a város-
ban élő vállalkozók és magánszemélyek juttat-
tak el hozzánk.

Ebben az évben is arra szeretnénk kérni 
Önöket, hogy támogassanak bennünket, 
és segítsük együtt a makói rászoruló gyer-
mekeket!

Meggyőződésem szerint összefogással az el-
múlt évihez hasonlóan az idén is széppé és 
emlékezetessé tudjuk tenni számukra a szere-
tet ünnepét. A legkisebb fölajánlást is köszö-
nettel fogadjuk Pénzbeli támogatásukat 2015. 
december 14-ig a Makó Város Fejlődéséért 
Közalapítvány fogadja

adószám: 1847825-1-06

számlaszám: 11735074-20515362

számú bankszámláján fogadjuk.

A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel a 
„Városi Gyermekkarácsony” megjelölést.

Tájékoztatjuk, hogy a felajánlásával adóked-
vezmény, jövedelemcsökkentés, adóalap–
csökkentés nem érvényesíthető.
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A CSALÁD SZERETETE 
AD ERŐT JOLIKA NÉNINEK

1925. október 30-án Makón szüle-
tett Frankó Istvánné Szabó Jolán, 
akit kilencvenedik születésnapja al-
kalmából köszöntött fel Farkas Éva 
Erzsébet polgármester. A város első 
embere a miniszterelnök köszöntő 
emléklapja mellett tortát és virágot 
vitt az ünnepeltnek.
Szabó Jolánnak három gyermeke született, 
három unokája és öt dédunokája van. 1945-
ben kötött házasságot Frankó Istvánnal, 
akit bátyja révén ismert meg. Az élet nem 
bánt kesztyűs kézzel vele, nagy fájdalma, 
hogy már két fiát is eltemette. Életerejét csa-
ládjából nyeri, szerinte a hosszú élet titka a 
család szeretetében rejlik. Szerencsésnek 
mondja magát, hisz jó egészségnek örvend, 
el tud menni oda, ahova szeretne.

Tíz évig dolgozott inasként egy cukrászdá-
ban, kedvenc tortája a dobos torta. A cuk-
rászdás évek után a konzervgyárban tevé-
kenykedett. Nyugdíjba huszonkét év után 
a Paprikafeldolgozóból ment. Jolika néni 
szabadidejében szívesen sétál, sokat olvas 
és tévézik. Életét az unokák és a déduno-
kák teszik boldoggá.

PÁRBESZÉD – KÉPEKBEN
Két helyi fotós, Kis Lajos és Mágori 
Dániel munkáiból nyílt tárlat ok-
tóber végén a Hagymaházban. 
Érdekességét többek között az 
is adta, hogy Makó régi kiállító-
helye új névvel, új helyszínen de-
bütált. Vagyis a Városház Galéria 
Hagymaház Galéria néven a 
Hagymaház aulájában rendezi 
mostantól a kiállításait.
Dömötör Mihály hódmezővásárhelyi fo-
tóművész két makói fotós, Kis Lajos 
és Mágori Dániel közös kiállítását, a 
Párbeszédet ajánlotta a jelenlévők figyel-
mébe. A tárlaton Karsai Ildikó, a galéria 
vezetője és Czirbus Gábor alpolgármester 
köszöntötte a jelenlévőket. A Párbeszéd 
címet kapó kiállítást Dömötör Mihály fo-

tóművész ajánlotta a vendégek figyelmé-
be. „A képek szinte párbeszédet folytatnak 
egymással. Ezért is különleges ez a kiállí-
tás, mert nem külön–külön, hanem közös 
paravánra kerültek a fekete–fehér alkotá-
sok” – emelte ki Dömötör Mihály. A fo-
tóművész elárulta, hogy fél évszázada jár 
fotókiállításokra, de ilyenhez, mind ez a 
mostani makói, még nem volt szerencséje.
Mindkét művész fiatal és kedveltetésből 
kezdett el fotózni. A 37 esztendős Kis 
Lajos Makón született, Gödöllőn szer-
zett mérnöki diplomát, ezt követően 
előbb a fővárosban, majd a szegedi egye-
temen tanult fizikát. A természet bűvö-
li el, ez a kedvenc témája is, érdekesség, 
hogy a mai napig manuális objektíveket 
és gépeket használ.

Mágori Dániel szintén fe-
kete–fehér technikával 
dolgozik. A jelenleg 30 
éves művész tizennyolc 
évesen kezdett el a fotó-
zással komolyabban fog-
lalkozni. Neki a street–, 
vagyis az utcafotózás a 
fő témája. A kiállítás no-
vember 16-ig tekinthe-
tő meg a Hagymaház 
Galériában.

PÉLDAÉRTÉKŰ 
A MAKÓI 

EGÉSZSÉGFEJ-
LESZTÉSI IRODA 

MUNKÁJA
(Folytatás az 1. oldalról)

Kiemelte, Makónak ez egy új lehetőség 
volt, a projekt cselekvésre, aktivitásra ösz-
tönözte a helyieket, akik megtanulhatták, 
hogy nemcsak akarni kell az egészséget, 
hanem tenni is kell érte.
Dr. Török Krisztina a Nemzeti Egészség-
fejlesztési Intézet főigazgatója szerint 
példaértékű a két település egészségfej-
lesztési irodáinak munkája, ezt szeret-
nék az országban máshol is bevezetni. Ezt 
erősített meg Dr. Oroszi Beatrix Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
főosztályvezetője is, akikkel az irodák 
az országos szűrések kapcsán dolgoztak 
együtt. Ilyen volt például az emlőrák szű-
rés is, amely tekintetében az elmúlt egy év-
ben javultak a statisztikák a makói kistér-
ségben is. A korábbi 29%-os részvétel eb-
ben ez év októberéig 42%-ra emelkedett. 
A Makói Kistérségi Egészségfejlesztési 
Iroda ösztönözte is a térség lakosait, hi-
szen akik legalább 10 alkalommal részt 
vettek szűréseken vagy valamilyen sport-
tevékenységen, azok között két kerékpárt 
és két fürdő belépőt sorsoltak ki. A prog-
ram operatív ideje alatt a hódmezővásár-
helyi kistérségben 20 000 találkozás tör-
tént a betegekkel, a makói kistérségben 
pedig 18 000. Rengeteg programot aján-
lottak a lakosoknak, foglalkoztak a lelki 
egészséggel, testsúlykontroll, káros szen-
vedélyekkel, emellett sportprogramok és 
egészségügyi szűrések is voltak. Dr. Kallai 
Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi 
Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 
főigazgatója megköszönte mindkét egész-
ségfejlesztési iroda munkatársainak a ki-
tartó munkát, és hangsúlyozta, hogy bár 
a projektek véget értek, ugyanakkor az 
egészségfejlesztési programokat folytat-
ják, így a projektek zárása inkább egy fon-
tos adminisztratív állomás, de nem a helyi 
népegészségügyi tevékenység végét jelen-
ti. Az iroda új formában ugyan, de tovább-
ra is a makóiak és a környékbeliek segítsé-
gére lesz a jövőben.
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HASZNÁLT CIKK 
VÁSÁR 

A VÁROSI PIACON
A Városi Piacon minden hónap 

3. szombatján használt cikk vásár van.

A legközelebbi vásár időpontja: 
 2015. november 21.
Következő időpont:

2015. december 19.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő:
november 2–8. között az Apaffy Gyógyszertár 
(Apaffy u. 21.), november 9–15. között az Arany 
Kereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi u. 50.) és
november 16–22. között a Fehér Tulipán 
Gyógyszertár ( Tulipán u. 40.) tart ügyeletet.

Ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 
óra között, szombaton 13–20, vasárnap és 
ünnepnap 9–19 óra között van. Szombaton 
és vasárnap az úgynevezett készenlét ideje 
alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt esetben 
a +36 30 276 0085-ös számon lehet gyógy-
szert kérni.

Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
Kereszt, Kígyó és Pingvin (utóbbi 13 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

November 6. péntek 18.15:

Diagnózis - Hogyan élnek a prosztata-
rákos betegek?

November 9. hétfő 18.25:

Fogadóóra - vendég: Kádár József, 
önkormányzati képviselő

November 9. hétfő 18.35:

Makó FC – Szőregi RSE labdarúgó 
mérkőzés

November 11. szerda 18.25:

Fogadóóra - vendég: Czirbus Gábor, al-
polgármester

MŰSORAJÁNLÓ:

ANYAKÖNYVI HÍREK 43–44. HÉT

SZÜLETÉS:
Molnár Éva 2015.10.08.
szülei: Répa Katalin és Molnár Ernő
André Ádám 2015.10.14.
szülei: André Tamás és Kászián Adél
Aranyos Fanni 2015.10.18.
szülei: Aranyos Ádám és Abonyi Éva

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Zsótér Roland és Szabó Tímea

HALÁLESET:
Márton Károlyné Hegedűs Anna, Szabó Sándor, 
Siket Sándorné Köteles Piroska

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 NOVEMBER 
havi délutáni összevont rendelése:
hétfő: Dr. Szalkanovics Bernadett (Hollósy K. u. 2/A), 
kedd: Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/A), 
szerda: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), 
csütörtök: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), 
péntek: Dr. Kiss Ivánka (Hollósy K. u. 2/A).

Orvosi ügyelet (gyermek): szombaton és mun-
kaszüneti 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): hétköznap 16–
8 óráig; szombaton és munkaszüneti napon 
0–24 óráig a Vorhand rabbi tér 3. szám alatt, te-
lefon: (62) 433-104.

Fogorvosi ügyelet: délelőtt 8–11 óráig
november 7–8. Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A
november 14–15. Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A

    PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ!
Napjainkban különösen aktuális témakör-
ben szervez a Nemzeti Művelődési Intézet 
Csongrád Megyei Irodája felnőttképzé-
si programja keretében előadás-sorozatot 
Makón a Hagymaházban
Az előadások témái:

2015. november 12. 17 óra
Dr. Halmosi Péter 
egyetemi docens SZTE GTK
Államháztartási rendszerünk, bevételek, 
kiadások, államadósság. ÁSZ, NAV, MNB

2015. november 20. 17 óra
Dr. Halmosi Péter 
egyetemi docens SZTE GTK
A helyi (megyei, városi) költségvetések, 
önkormányzati pénzügyek rendszere. Az 
önkormányzati feladatok finanszírozása.

2015. november 23. 17 óra
Petrik Sándor 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi 
Osztály osztályvezetője.
Fogyasztóvédelem; szavatosság, jótál-
lás, fogyasztói panaszok ügyintézése, 
Békéltető Testület munkája.

2015. november 30. 17 óra
Dr. Kosztopulosz Andreász 
egyetemi docens SZTE GTK
Kisvállalkozások indítása, helyi gazdaság, 
helyi termékek gazdaságélénkítő szerepe.

Az előadások mindenki számára nyitottak 
és ingyenesen látogathatók!
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FÖLDÁRVERÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” program 

keretében Csongrád megyében is megkezdődik a Magyar Állam tulajdonába és 

a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterüle-

tek értékesítése. Az erről szóló jogszabályok végrehajtása megyénkben 544 darab 

földrészlet nyilvános árverezését jelenti és összesen 8265 ha területet érint.

Az árverések időpontja Csongrád megyében:

2015. december 2-től december 30-ig 
hétfőtől péntekig 7 és 16 óra között.

Az árverések helyszíne Csongrád megyében:

Szeged:
• a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc–biztonsági Főosztály 

épülete, Szeged, Vasas Szent Péter u. 9. (2015.december 4-től december 30-ig)

• a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-

védelmi Főosztály épülete, Szeged, Kereskedő köz 3-5. (2015. december 7-től 

december 30-ig)

Hódmezővásárhely:
• Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal–Földhivatali Osztály épülete, Hódmezővá-

sárhely, Petőfi u. 6. (2015. december 2-től december 11-ig)

• Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának díszterme, 

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. (2015. december 14-től december 30-ig)

• Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc–biztonsági és Földművelés-

ügyi Főosztály Növény– és Talajvédelmi Osztály épülete, 

Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. (2015. december 2-től december 30-ig) 

A regisztrációra az árverési napokon reggel 7:00 és 10:00 óra között kerül sor, 

az aznap árverésre kerülő valamennyi földrészlet tekintetében az árverési hir-

detményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingat-

lanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak. 

A Csongrád megyei földterületek árverési hirdetményei elérhetők:

Elektronikusan:

• a Nemzeti Földalap honlapjának (www.nfa.hu)–„Értékesítés” menüpontja 

alatt;

• és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján (www.csmkh.hu) – „Ügyme-

netek” első menüpont (3 ha térmértéket meghaladó földrészletek árverés út-

ján történő értékesítése)

Kifüggesztés útján:

• Csongrád Megyei Kormányhivatal Központi épületében (Szeged, Rákóczi tér 1.)

• az NFA megyei kirendeltségeinél,

• árverés helye szerinti épületben,

• a járási hivatalok hivatali helyiségeiben, valamint

• az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkor-

mányzati hivatalok hivatali helyiségeiben.

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező
Makó, Széchenyi tér 10. I. em. 201–202. szám alatti, 

32,82 m² alapterületű irodahelyiségek 
bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 20. 12.00

2./ A pályázat beadásának helye: Makói Polgármesteri Hiva-
tal Innovációs Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 
22. szárnyépület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak 
értesítést küldünk.

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

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

5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag 
átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal 
Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. Szárnyépület II. em. 205. 
Telefon: (62) 511-821

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező
Makó, Hunyadi u. 11–13. szám alatti, 

17 m² alapterületű garázs 
bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 20. 12.00

2./ A pályázat beadásának helye: Makói Polgármesteri Hiva-
tal Innovációs Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 
22. szárnyépület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak 
értesítést küldünk.

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

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

5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag 
átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal 
Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. Szárnyépület II. em. 205. 
Telefon: (62) 511-821

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 5402/4/A/47 helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben

Makó, Kálvin u. 8–12. szám alatti, 
33 m² alapterületű üzlethelyiség 

bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 20. 12.00

2./ A pályázat beadásának helye: Makói Polgármesteri Hiva-
tal Innovációs Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 
22. szárnyépület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak 
értesítést küldünk.

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

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

5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag 
átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal 
Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. Szárnyépület II. em. 205. 
Telefon: (62) 511-821
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