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ges forgalmi változásokra forgalomtechnikai tervet készít, mely 
tartalmazza a forgalomkorlátozásokat, az útlezárásokat illetve 
eltereléseket. A forgalmi korlátozások a munka üteme szerint sza-
kaszosan történnek. Az olyan utcák, ahol elkerülhetetlen a teljes 
lezárás, az ingatlanokra való bejutás elősegítése érdekében csak 
szakaszosan lesznek lezárva.

Dr. Buzás Péter, a Társulás elnöke, 
Makó polgármestere köszönetet 
mondott mindazoknak, akik se-

gítették a beruházás sikerét. Elsők között 
a makóiaknak és a térségieknek, akik vál-
lalták az előfi nanszírozást és csatlakoztak 
a társulathoz. Köszönetet mondott a kép-
viselő-testületek tagjainak, a víziközmű 
munkatársainak, az apparátusnak, az előző 
és a mostani kormánynak, illetve Brüsz-
szel döntéshozóinak. Kiemelte, tisztességes 
pénzért a makóiak tisztességes munkát 
várnak el, információáramlást és a határ-
idők betartását. Arra kérte a beruházást 
végző kivitelezőt, hogy alkalmazzon makói 
alvállalkozókat, a makóiakat pedig arra bá-
torította, hogy vegyenek részt, ha tehetik, a 
beruházásban. Az érintettektől türelmet, 

megértést kért, elmondta, hogy a beruhá-
zást úgy szervezik, hogy akadályokkal bár, 
de a közlekedés megoldott lesz mindenütt a 
lehetőségek szerint. Az információáramlás 
érdekében a város utcafórumokat szervez, 
illetve kialakította az utcafelelősök rendsze-
rét. A képviselő-testület tagjai, a Városháza 
osztályvezetői és segítőik szintén segítik az 
információáramlást. A legfontosabb fel-
adat, hogy minden érintett időben értesül-
jön, számára milyen forgalmi akadályokat, 
egyéb kellemetlenséget jelent a csatornázás. 
Pozsgai Péter, a kivitelező termelési főmér-
nöke megköszönte a segítséget, és ígéretet 
tett, hogy együttműködik makói alvállal-
kozókkal. Komoly, nehéz feladatnak tartja 
a 35 hónapos kivitelezési időszakot, de vál-
lalták, hogy elkészítik a munkát.

Mágori Józsefné országgyűlési képviselő 
elmondta, sok kétely volt a térségben, hogy 
ez a beruházás elkészül-e, most megnyu-
godhatunk, hogy a kivitelezés elkezdődik, 
a csatornázás elkészül. Ő is türelmet kért 
az érintettektől a munkák ideje alatt.

Tóbiás Zoltán, az Energia Központ 
Nonprofi t Kft . főosztályvezetője arról 
beszélt, sok munkát, komoly előkészítést 
igényel minden ilyen beruházás. Az Eu-
rópai Unió célja az, hogy a lakosság által 
igényelt, valóban fontos beruházásokat fi -
nanszírozzon – és a makóiról bebizonyo-
sodott, hogy ilyen. Kiemelte, az itt élők és 
a kormányok összefogása volt a kulcsté-
nyező, ami sikerre vitte a projektet.

Megkezdődött a csatornázás Makón
Megkezdődött a Makó-térségi szennyvízcsatornázás kivitelezése – jelentette be március 
28-i sajtótájékoztatóján a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulat. Az évtizedes 
előkészítő munka után innentől számított összesen 35 hónap alatt megvalósul a város 
száz százalékos csatornázottsága. Magyarországon ez a negyedik legnagyobb olyan kör-
nyezetvédelmi beruházás, amelyet az Európai Unió és a magyar állam társfi nanszíroz, 
és az első, amely a kivitelezés szakaszába jutott.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPET!

Makó Város Önkormányzati Kép-
viselő-testülete és a magam nevében 
városunk valamennyi lakosának kelle-
mes húsvéti ünnepeket kívánok!

 Dr. Buzás Péter
 polgármester

A kivitelező készít kamerás állapotfelvételt

A csatornaépítés kivitelezésére kihirdetett közbeszerzési eljá-
rásban a kivitelezővel szemben szigorú feltételeket támasztott a 
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás. Ennek része 
az a videós felmérés is, amellyel találkozhattak a makóiak. 

Az építési technológia megválasztásán és annak elővigyázatos 
gyakorlásán túl jelentős összegű biztosítás megkötése is szerepelt 
az előírások között a szerződésben. Ennek a lakosság érdekeit 
messzemenően szem előtt tartó folyamatnak a része az a tevé-
kenység is, mellyel az elmúlt napokban találkozhattak itt, Makón. 
Ennek során a kivitelező cég megbízottja, munkatársa állapotfel-
vételt rögzítő fotókat készít a kivitelezés által potenciálisan érin-
tett közterületekről, utakról és ingatlanokról. A felvételek készíté-
se során személyes adatok rögzítésre nem kerülnek, ugyanakkor 
az így elkészült felvételek alkalmasak lesznek arra, hogy egy eset-
leges kártérítési vitában bizonyítható legyen a kár mértéke.

A munka menete

A csatornázás az úgynevezett átemelő öbölzetek köré szervező-
dik, vagyis az egy-egy átemelőbe futó csatornák építése folyik egy 
ütemben. Ez azt jelenti, hogy az építés egy-egy utca különböző 
szakaszain akár hónapokkal is eltérhet, mert lehet, hogy az utca 
egyik vége az egyik öblözetbe, a másik a másikba fut. Az érin-
tett utcaszakasz lakosainak és vállalkozásainak írásbeli értesítése 
a munka megkezdéséről „lakossági kiértesítő” formájában, egy 
héttel a felvonulást megelőzően megtörténik. Ezt az írásbeli ér-
tesítést a postaládákba dobják be, és tartalmazza a munka várha-
tó időintervallumát és a felvilágosítást adó személy elérhetőségét. 
Az írásos értesítésben megadott napon biztosítani kell a bejutást 
a telekre a kivitelező számára, mert a csatornát a telken belül a 
telekhatártól 1 méterre építik ki. Az ingatlanokra való bejutás 
gépjárművel normál esetben maximum 1 napig nem lehetséges. 
Amennyiben ez valamilyen oknál fogva meghosszabbodik, er-
ről az érintettet értesítést kap. A munkaárok betemetése az adott 
szakasz elkészülte után azonnal megtörténik. Szükséges esetben 
ideiglenes burkolat helyreállítás következik, a végleges burkolat 
helyreállítás néhány hónappal a munka befejezése után történik, 
mert a talajnak ülepednie kell az árok betemetése után.

A burkolt utakon a kiviteli tervektől függően félpályás vagy 
teljes pályás útlezárással folyik a munka. A kivitelező a szüksé-
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Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet 
a tulajdonát képező makói 5550/37/A/1 helyrajzi szám alatt fel-
vett, természetben Makó, Széchenyi tér 25. szám alatti,  309 m2 
alapterületű üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 04. 11. 10 óra.1. 
A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal 2. 
Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22.  
szárnyépület I. emelet 125. szoba).
A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak 3. 
értesítést küldünk. 
A pályázati anyag átvehető: Polgármesteri Hivatal Pénz-4. 
ügyi Osztály Vagyoncsoport Makó Széchenyi tér 22., 
szárnyépület I. emelet 125. szoba. 
Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza 
a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb 
jellemzőit.
A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag 5. 
átvételekor közli a Vagyoncsoport munkatársa a pályázó-
val. 

Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet 
a tulajdonát képező makói 5553/18  helyrajzi számon felvett, ter-
mészetben Makó, Hunyadi u. 2/a szám alatti, 39 + 71 m2 alapte-
rületű üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására .

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 04. 11. 10 óra.1. 
A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal 2. 
Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 
22.  szárnyépület I. emelet 125. szoba)
A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak 3. 
értesítést küldünk. 
A pályázati anyag átvehető: Polgármesteri Hivatal 4. 
Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport Makó Széchenyi tér 22., 
szárnyépület I. emelet 125. szoba 
Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmaz-
za a kiírás részletes  feltételeit és az ingatlan legfontosabb 
jellemzőit.
A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag 5. 
átvételekor közli a Vagyoncsoport munkatársa a pályá-
zóval.

Pályázati felhívások
Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot  hirdet 
a tulajdonát képező 5550/35/A/30  helyrajzi szám alatt nyilván-
tartott, természetben a Makó, Széchenyi tér 17-19. A III. 10. szám 
alatt fekvő, 1 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, közlekedő helyi-
ségekből álló, 31 m2 komfortos komfortfokozatú  lakás szabadpi-
aci feltételekkel történő bérlet útján történő hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 4. 11. 10 óra.1. 
A pályázat beadásának helye:  Polgármesteri Hivatal  2. 
Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 
22. szárnyépület I. 125. szoba)
Szabadpiaci feltételekkel történő bérbeadás esetén a lakás 3. 
havi lakbére: 15.500,-Ft.  
 

A képviselő-testület a lakbér mértékét minden év már-
cius 1-jével – legfeljebb a Ptk. 232. § (3) bekezdésében 
meghatározott kamat mértékével – emeli. 
A pályázati anyag átvehető és részletes felvilágosítás a 
Polgármesteri Hivatal  Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport 
Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület I. emelet 125. szoba  
Pályázni csak pályázati anyag birtokában lehet, amely 
tartalmazza a kiírás részletes feltételeit, az ingatlan 
legfontosabb jellemzőit illetve a lakásbérleti szerződés 
tervezetét.
Pályázatban való részvétel feltétele: a lakás megtekintése, 4. 
melynek időpontját a pályázati anyag átvételekor közli a 
Pénzügyi Osztály Vagyoncsoportja a pályázóval.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Makói Általános Iskola  •	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Logopédiai Intézet 
intézményvezető munkakörének, 

az Újvárosi Óvoda  •	
intézményvezető munkakörének,

és a Belvárosi Óvoda  •	
intézményvezető munkakörének

betöltésére pályázatot ír ki. 

A pályázatról  bővebb információ  a www.mako.hu 
és a kszk.gov.hu  honlapon olvasható.

Makó Kártya: bővülő 
kedvezmény-tárház itthon
A több mint nyolcezer kiváltott kártya és a közel hatvan elfoga-
dóhely után elmondható, hogy sikerrel startolt városunkban a 
Makó Kártya.

 A kártya olyan kezdeményezés, amely esetében a kártyahasz-
nálók azonnal érzik a makóiság előnyeit. A kártya használatával 
városunk intézményeiben, de számos üzletben is kedvezmény 
érhető el, ezek közül immár egyik példa csupán, hogy féláron le-
het jegyet váltani az új fürdőben. Emellett az is lehetséges, hogy 
egy adott üzletben a rendszeres vásárlásokkal gyűjtött pontokat 
beváltsuk. A Makó Kártya amellett, hogy egyedi és szép tárgy, 
gazdasági előnyt is nyújt a helyi vállalkozásoknak, költségkímé-
lőbb megélhetést biztosít a családoknak, ezzel erősíti az itt élők-
ben a „makóiság” tudatát.

Az elfogadóhelyek bővülő listáját mindig megtekintheti a 
https://www.makokartya.hu/shops webcímen.
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Dr. Keczer Tamás vallja, az, hogy 
nyugdíjas, nem foglalkozás, ha-
nem állapot. Ha most megkér-

dezik tőle, mi a munkája, azt válaszolja: 
ostorkészítő – holott diplomás ember, mi 
több, pedagógiai életművéért megkapta 
a köztársasági bronz érdemkeresztet is. 
Dr. Keczer Tamás a második világháború 
idején, kisdiákként került Makóra a Szent 
Gellért Konviktusba. Tanulmányai során 
biológia-testnevelő szakos tanári képesí-
tést szerzett, és pedagógusként dolgozott 
a Szent István téri általános iskolában.

1954-től hét évig volt testnevelés szak-
felügyelő, ez idő alatt az egész város sport-
életének megreformálásában szerepet 
játszott. 1961-től tizenhét éven át a Mező 
Imre Kollégium igazgatója. A JATE pe-
dagógia szakán diplomát szerzett, majd 
doktorált. Később a JATE adjunktusa, a 
Csongrád Megyei Tanács Művelődési 
Osztályának vezetője, végül az Országos 
Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyet-
tese volt.

Nevéhez fűződik többek közt a Mező 
Imre Kollégium korszerűsítése, új épü-
lettel való bővítése, a JAG sportudvar bi-

tumenes pályává történő átalakítása, a 
hatosztályos gimnáziumi oktatás beveze-
tése, a volt egyházi tulajdonú ingatlanok 
visszaadásának rendezése, az egyházi is-
kolák visszaállításának szervezése. Mint 
minisztériumi főosztályvezető sokat tett 
az oktatási törvény módosításáért is 1984 
és 1990 között. A Polgármesteri Hivatal 
osztályvezetőjeként 1992-ben kidolgozta 
Makó város oktatási koncepcióját. 2006-
ban lett Makó Város Díszpolgára.

Keczer Tamás gyermekkorában, a bo-
gárzói sűrűtanya egyikén látott először 
karikás ostort. A karikás ostor aztán fel-
nőttként is szenvedélye maradt. Lassan, 
lépésről lépésre, szakemberek tanácsait 
követve sajátította el az ostorfonás, nyél-
faragás fortélyait, mert mint mondja, a fo-
gások bár egyszerűnek tűnnek, egyáltalán 
nem azok.

Dr. Sárvári Zoltánné életét végig 
a helyi, térségi közigazgatásban 
töltötte, a makói járási hivatal 

titkárságán gépíróként kezdett, majd 
osztályvezetőként dolgozott. E munkája 
mellett végezte el a jogi egyetemet. Mun-

katársai szakmaiságot követelő, követke-
zetes, de emberi felettesként emlékeznek 
rá. Bármilyen problémával lehetett hozzá 
fordulni, segítőkészen mindig a megoldást 
kereste. Osztályvezetőből lett 1978-tól a 
Járási Hivatal elnöke. A hivatal megszűné-
sét követően a Városi Tanácsnál elnökhe-
lyettesi pozícióban folytatta közigazgatási 
munkáját. A térség településein ebben az 
időszakban gyulladt ki az első gázláng, 
lett vezetékes víz, aszfaltozott utak, járdák, 
valamint ekkor épültek ki a családi házak-
nál is fürdőszobák. Energikus, határozott 
munkára volt szükség, hogy ezek a vívmá-
nyok valamennyi községbe eljussanak.

A makói Városi Tanácsnál vezetőként a 
felügyelete alá tartozott az szociálpolitika, 
az egészségügy, a művelődés és a mező-
gazdaság területe. Nyugdíjba vonulásáig, 
1987-ig töltötte be ezt a tisztséget. Jutka 
néni nyugdíjas éveiben a kiskert művelé-
sében találta meg a kedves elfoglaltságot, 
és a makói kutyabarátok is jól ismerik őt, 
és szenvedélyét, amely a kutyákhoz fűzi. 
Napjait a főzés, a piacra járás és a teme-
tői látogatások töltik ki. Immár huszonöt 
éve nyugdíjas, szerencsére viszonylag jó 
egészségnek örvend (egyedül a lábát fáj-
lalja), és szellemi frissességét is megőrizte. 
Jutka néni elmondta, a korábbi tanácsnak 
nem volt akkora anyagi mozgástere, mint 
ma az önkormányzatoknak. Fontos, hogy 
ezt a lehetőséget jól használják ki. Ez Ma-
kón így történik, és ő ennek örül.

Szépkorúakat köszöntött a polgármester
Dr. Keczer Tamás 1932. március 11-én született, Dr. Buzás Péter polgármester is köszön-
tötte őt a 80. születésnapján. Ugyancsak otthonában kívánt sok örömöt, jó egészséget a 
város első embere Dr. Sárvári Zoltánné Jutka néninek, aki 1932. március 28-án szüle-
tett.

11 óra A „Makói Medáliák” 
 és Gyémánthíd Díj átadása
 Hagymaház Pódiumterme
 Köszöntő: dr. Buzás Péter
 polgármester
 A kuratórium döntését ismerteti:
 Bíró-Balogh Tamás
 irodalomtörténész
 A Kuratórium a Makói Medáliák 
 díjat 2012-ben egyhangúlag
 Deres Kornélia „Szőrapa” 
 című könyvének elismeréséül 
 ítélte oda
 A díjat átadják: dr. Buzás Péter
  polgármester, valamint
 Bíró-Balogh Tamás, 
 a kuratórium tagja

 Az Oktatási, Művelődési, 
 Szociális és Egészségügyi 
 Bizottság határozatában 
 a Gyémánthíd díjat 
 Kolompár Tündének, 
 a Szikszai Református Általános 
 Iskola tanulójának ítélte oda.
 A díjat átadják: dr. Buzás Péter
 polgármester, valamint 
 dr. sánta sándor,
 a bizottság elnöke 

 „Jó volna szólni szebben…”
 Hangraforgó Együttes
 Klasszikus és kortárs 
 magyar költők megzenésített 
 versei

12:30 Tisztelet a költőnek 
 Csanád vezér tér
 Tar István: József Attila 
 szobrának koszorúzása
 Koszorút helyez el

 Makó Város Önkormányzata•	
 Deres Kornélia,  •	

   Makói Medáliák díjazott
 József Attila Gimnázium•	
 József Attila Városi Könyvtár•	

 Elhangzik József Attila 
 Tavaszi labdajáték című verse.
 Elmondja: Benkő Bianka 
 a József Attila Gimnázium diákja.
 Közreműködik: A József Attila 
 Gimnázium Kamarakórusa.
 Vezényel Nyári Ágnes.

VERSMARATON 
a Hangraforgó Együttes előadása
10–11 óra a Hagymaház előtti téren
11–12 óra A Pódiumteremben
12–14 óra a Hagymaház előtti téren

Várunk minden verset szerető makóit!

Versünnep – Makó 
2012. április 11. – a Makói Medáliák és a GyéMánthíd díj átadása

Makó Város Önkormányzata, a József Attila Gimnázium és a József Attila Könyvtár 
tisztelettel hívja, várja az érdeklődőket a József Attila születésének 107. évfordulójának 
tiszteletére rendezett eseményekre.
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GyÓGySZERTÁRI üGyELET
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: április 8-ig Fehér Tu-
lipán Gyógyszertár (Tulipán u. 40.), április  
9–15. között Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi 
tér 8.).
Az ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 
óra között, ünnepnapon 9-től 20 óráig tart. 
Szombaton 13–20, vasárnap 9–19 óra között van 
ügyelet. Szombaton és vasárnap az úgynevezett 
készenlét ideje alatt (gyakorlatilag éjszaka) in-
dokolt esetben a +36-30-276-0085-ös számon 
lehet gyógyszert kérni. Szombat délelőtt nyitva 
van: Apaffy, Arany Kereszt, Kígyó patikák. Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat cél-
szerű és ajánlott felkeresni.

FOGÁSZATI üGyELET
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
Makón, április 7–8-án, szombaton és vasárnap 
délelőtt a Kórház utcában található fogászati 
rendelőben.

A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 14–18, pénteken 
8–12 óra között tart cégképviseletet a régi Városházán 
(Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). EDF Démász 
ZRt. szerdán 12–18, csütörtökön 8–12 óra között ügyfe-
lez a Liget utcai telephelyén. Invitel ZRt. minden hónap 
második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a ma-
kói ESC Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.). T-Home 
minden munkanap és szombaton nyitvatartási időben 
fogad a Szegedi u. 8/C szám alatt (tel: 213-055). Makó-
Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, kedd, 
szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. 
szám alatt. A Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilat-
kozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása pénteken 
8–12 óra között (62/211-177). Szippantás megrendelése 
a 213-925 telefonszámon 0–24 óráig. Makói Kommu-
nális Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatási Iroda Makó, 
Széchenyi tér 7. II/5. ügyfélfogadási idő: hétfő – kedd: 7 
– 15, szerda: 8 – 20, csütörtök: 7 – 14, péntek: 7 – 12 óra 
(Tel.: 62/212-837) ügyelet: 06-70/209-4083. Gyepmester 
hétköznap 7–15 óra között: 06-30-4583556. DIGI TV 
(megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, 
kérések): Makó, Csanád vezér tér 17. szám. ügyfélfoga-
dási idő: hétfő, szerda, péntek: 9–16:30, kedd, csütörtök: 
9–18 óra. Telefon: 06-70-312-7739.

CéGKéPVISELETEK MAKÓN

ORVOSI üGyELET

Felnőtt: hétköznap 16–8 óráig; szombat, va-
sár- és ünnepnap: 8–8 óráig a Vorhand rabbi tér 
3. szám alatt (tel: 433-104). Gyermek: hétköz-
nap 14–16 óráig a Rendelőintézet rendelőjében 
16–8 óráig a gyerekosztályon, szombat, vasár- és 
ünnepnap 8–16 óráig a Kórház u. 2. szám alatti 
gyermekorvosi rendelőben, 16–8 óráig a Kórház 
gyermekosztályán (tel: 511-151). 

a Városi teleVízió jöVő heti Műsora

Hétfő

Adásszünet – Húsvéthétfő

Kedd

18:00 …………  Műsorajánló
18:02 …  Híradó, Nap kérdése
18:25 ……………CB MEDIA 
……………… – Bemutatkozik
…………… Nagyszentmiklós
19:35 ………… Híradó, Mese

Szerda 

18:00 …………  Műsorajánló
18:02 …  Híradó, Nap kérdése
18:25 ………………… Bárka
…… Négy tappancs menedék 
………(állatvédelmi magazin)
18:50 …………………Elixír – 
……… egészségügyi magazin 
……………… (Dr. Széll Sára, 
……… reumatológus főorvos)
19:35 ………… Híradó, Mese

Csütörtök 

18:00  ………… Műsorajánló
18:05  … Híradó, Nap kérdése
18:35 ……………… Fókusz: 
…………… városi fejlesztések
19:05 ……… Itthon-Otthon 
…… (9. rész – Hajdúszoboszló)
19:35  ………… Híradó, Mese

Péntek

18:00 …………  Műsorajánló
18:02 ……… Rákász Gergely: 
………… Egy Koncert Kékben
19:30 … Heti Hírösszefoglaló

Emlékezés a névadóra – Pulitzer 
József születésének 165. évfordulóján

A MOK Pulitzer József Kollégiuma és Makó 
Város Önkormányzata tisztelettel hívja, várja 
az érdeklődőket az április 12-én, csütörtökön 
16 órakor tartandó megemlékező rendezvényé-
re a Hagymaházba (Posta u. 2.). 

A rendezvényen köszöntőt mond Molnár 
László képviselő, a Pulitzer-hagyományok 
makói mentora. Előadást tart Dr. Csillag And-
rás Pulitzer-kutató, főiskolai tanár Pulitzer és 
az „amerikai álom” Küzdelem vagy sikertör-
ténet? címmel.

Hírek a Magán Zeneiskolából
A Dugonics András Piarista Gimnázium és 

a Karolina AMI szervezésében március 17-én a 
megrendezett IV. Tavaszi Regionális Dél-alföldi 
Gitártalálkozón remek eredményeket értek el a 
Magán Zeneiskola kiszombori gitáros növen-
dékei. Hévízi Tamás és Imre András III. helyet, 
Kovács Pál II. helyet ért el és Különdíjban része-
sült az egyik mű különösen színvonalas bemu-
tatásáért. Felkészítő tanáruk: Szalkai Sándor.

A XIV. Deszki Maros Menti Fesztiválon már-
cius 23-án kamara kategóriában a Magán Zene-
iskola kiszombori gitárzenekara I. helyezést ért 
el. A zenekar tagjai: Kovács Pál Vidor, Hévízi 
Tamás, Horváth Enikő, Szabó Renáta, Petrovics 
Attila, Petrovics Dániel, Imre András. A gitárze-
nekar felkészítő tanára: Rónainé Török Csilla.

A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szer-
vezésében március 23–25-én került megren-
dezésre a VII. Országos Jeney Zoltán Fuvola-
verseny országos döntője. A Magán Zeneiskola 
fuvolistanövendékei: Csapó Boglárka és Reisz 
Mariann remek felkészüléssel nívós eredményt 
értek el. Felkészítő tanáruk Csikotáné Erdei 
Eleonóra. Zongorakísérőjük Horváth Andrea. 

Lapunk mellett minden versenyzőnek és 
felkészítő tanár kollégának ezúton is szívből 
gratulál a felkészüléshez és a nagyszerű eredmé-
nyekhez a saját és a Magán Zeneiskola nevében 
is Csikota József igazgató-karnagy. Jogi tanácsadás

Díjmentes jogi tanácsadás vehető igény-
be a Makói Ipartestületnél (József At-
tila u. 3.) április 17-én, kedden 15–17 
óra között. Telefon: 62/552-048 vagy 
0620/427-29-73.

1% információ

Személyi jövedelemadója 1%-át felajánlhatja a Ha-
dirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti 
Szövetsége kiemelten közhasznú szervezetnek. A 
kedvezményezett adószáma: 19672397-1-42.


