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Nyári koncertek 
a Zenepavilonban

Augusztus 12., VASÁRNAP
 10:00 óra Térzenével kö-
szöntjük a Fürdővendégeket!
 Csanádpalotai I� úsági 
Fúvószenekar, vezényel: Mátó 
Mátyás
Augusztus 19. VASÁRNAP
 10:00 óra Térzenével kö-
szöntjük a Fürdővendégeket!
A XVIII. Nemzetközi Fúvósze-
nekari Találkozó résztvevői
Augusztus 20. HÉTFŐ
 10:00 óra Térzenével kö-
szöntjük Szent István napját !
Augusztus 26. VASÁRNAP
 10:00 óra Térzenével kö-
szöntjük a Fürdővendégeket !
Makói Általános Iskola Fúvós-
zenekar, vezényel: Deák Sándor

Valamennyi koncert 
megtekintése DÍJTALAN !

Ne égesse el, in-
gyen átveszik a 
zöldhulladékot

A kertjükben, udvarukban 
felhalmozódó zöldhulladékot 
minden esetben térítésmente-
sen beszállíthatják a Földeáki 
úti hulladéklerakó telepre, va-
lamint rendezett formában, egy 
zsák mennyiségben (nyitott szá-
jú zsákban avagy kévébe kötve)  
az ASA Kft . is elszállítja azt heti 
egy alkalommal a hulladékgyűj-
tő edények mellől. Ingatlanjaik 
elé tenni a felszaporodott zöld-
hulladékot illegális hulladék-el-
helyezésnek számít. Az égetés 
füstje pedig zavarhatja szom-
szédjaikat és a vendégeiket.

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete  nevében
 ezúton tisztelettel hívjuk, várjuk önt, kedves családját és barátait

az ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE alkalmából  rendezett  makói programokra!
2012. augusztus 17., péntek

1900  Szent István Napi Nyugdíjas Bál
 Köszöntő: 
 Dr. Buzás Péter polgármester
 Erdei János Városi Sportcsarnok

2012. augusztus 19., vasárnap

900  Ünnepi zászlófelvonás Városi Zászló 
 Közreműködnek: Makó Városi 
 Tűzoltóság, Magán Zeneiskola 
 növendékei; Magán Zeneiskola Ifj úsági 
 Fúvószenekara
1000  Térzenével köszöntjük
  a fürdővendégeket Zenepavilon
1000  Ünnepi istentisztelet 
 az Újvárosi Református Templomban
1000  Úrvacsorás istentisztelet
  a Belvárosi Református Templomban
1830  Közönségcsalogató térzene
 Közreműködik:  
 Magán Zeneiskola Fúvószenekara  
 Csanád vezér tér, Szent István-szobor

2012. augusztus 19., vasárnap 
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS Szent István-szobor

1900  SZENT ISTVÁN NAPI
 ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
 Himnusz
 Örömóda 
 Köszöntőt mond:
 Dr. Buzás Péter, Makó polgármestere
 Az Új Kenyér átadása: 
 Gabonatermelőket képviseli: Ménesi Gábor
 Sütőipart képviseli: Balogi sándorné
 Az Új Kenyér szentelése:
 Janka György görögkatolikus
 esperes-parochus 
 Az Új Kenyér áldása: 
 kondrát Zoltán református lelkipásztor
 Ünnepi szónok: szentpéteri  Csilla
 zongoraművész, „Makó arca”
 Városi kitüntetések átadása
 Szózat
 Közreműködnek: Városi Vegyeskar
 Magán Zeneiskola Fúvószenekara

2000 100 FÚVÓS 1 SZÍNPADON
 Magán Zeneiskola Koncert- 
 és Ifj úsági Fúvószenekar
 Vezényel: Bert alders,
 a Világ Fúvószenei Szövetségének
 elnöke (Hollandia)

2012. augusztus 20., hétfő

900 Kirakodóvásár Deák Ferenc utca
1000 Térzenével köszöntjük 
 Szent István napját Zenepavilon
1000  Búcsúi szentmise a Belvárosi
 Katolikus Templomban. Körmenet
1100  Nemzetközi Budo Gála Hagymaház
1700 V. Natura Marosmenti  
 Művésztelep zárókiállítása
 Megnyitja: Dr. Feledy Balázs
 művészettörténész
 József Attila Városi Múzeum
1900  XVIII. Nemzetközi 
 Fúvószenekari  Találkozó
 Házigazda: Magán Zeneiskola
 Fúvószenekara
 A találkozó mentora: 
 Dr. Csikota József karnagy-igazgató
 Csanád vezér tér, Szent István-szobor
2100  SZENT ISTVÁN NAPI 
 T Ű Z I J Á T É K  
 Csanád vezér tér, Szent István-szobor
2200  Városi zászló levonása  Városi Zászló

Hétfői sportversenyek

900 Sebestyén Béla Sakk Emlékverseny
  MSVSE Sakkcentrum (Szent János tér 19.)
900 Szent Isván Kupa Teniszverseny
           Agro-Makó Kft . (Aradi u. 119.)
1000  Szent István Kupa meghívásos
  utánpótlás labdarúgó torna
  Erdei Ferenc téri sportpálya
1400 Szent István Kupa lábteniszverseny
 Maros-parti strand

Minden érdeklődőt  szeretettel várunk!

Dr. Buzás Péter
polgármester



2012. augusztus 10.MAKÓI HÍREK

Makó város hírei
2

Kiegészült  
a román  
nemzetiségi  
önkormányzat
Átvette megbízólevelét és letette a 
képviselői esküt dr. Erdősy Marga-
réta július 30-án, hétfőn a polgár-
mesteri hivatalban. A négyfősre ki-
egészült nemzetiségi önkormányzat 
elnökének Szűcs Jánost választotta 
meg még ezen a napon.

A Makói Román Nemzetiségi 
Önkormányzat korábbi el-
nöke, Árgyelán György jú-

nius 3. napján elhunyt. 
A nemzetiségek jogairól szóló 

törvény értelmében, ha a települési 
nemzetiségi önkormányzat képvi-
selőjének megbízatása bármilyen 
okból megszűnik, helyére a szava-
zatszám szerinti sorrendben követ-
kező jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, 
a mandátum betöltetlen marad.

Az eredményjegyzőkönyvből 
megállapítható, hogy a szavazat-
szám szerinti sorrendben a követ-
kező jelölt 27 szavazattal Dr. Erdősy 
Margaréta, aki korábbi nyilatkozata 
szerint a mandátumot be kívánja 
tölteni. 

A Makó székhelyű Helyi Vá-
lasztási Bizottság településünk ki-
sebbségi választási eredményeiről 
készült jegyzőkönyvében foglaltak 
szerint megállapította, hogy a Ma-
kói Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat megüresedett képviselői 
mandátumát nemzetiségek joga-
iról szóló törvény értelmében Dr. 
Erdősy Margaréta, a Magyarországi 
Románok Kulturális Szövetsége je-
löltje töltheti be.

A fentiek alapján a Helyi Válasz-
tási Bizottság a rendelkező részben 
foglaltaknak megfelelően döntött, 
a képviselő, dr. Erdősy Margaréta 
pedig letette esküjét a Helyi Vá-
lasztási Bizottság előtt. A nemzeti-
ségi önkormányzat testülete az es-
kütételt követő ülésén Szűcs Jánost 
választotta meg a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
kének.

Makói szépkorúakat köszöntöttünk
Júliusban két makói szépkorú is betöltötte 90. életévét. A kormányrendelet értelmében Ma-
gyarország kormánya levélben, de emellett a makói városvezetés személyesen is köszöntötte 
otthonában előbb Kristó Mihálynét, aki július 18-án, majd Malatinszky Gézánét, aki július 
30-án ünnepelte kerek születésnapját.

A 90. születésnapját ünneplő Kristó Mihálynét nemcsak a rokonság, de a város nevében dr. 
Buzás Péter polgármester és Makó város jegyzője köszöntötte. Kristó Mihályné azt mondta, a 
hosszú élet titka a rendezett családi háttér és az egészséges életmód, no meg, hogy az ember-
nek mindig legyen célja. 57 évet élt boldog házasságban, férje 9 éve távozott 81 évesen; Ráko-
son éltek, gazdálkodtak, három gyermekük született. Az ünnepelt magas kora ellenére jól van, 
csak a járás esik nehezére. Lánya és veje gondoskodik róla szeretettel, napjait az 5 unoka és a 6 
dédunoka látogatása aranyozza be. Egyébként ideje nagy részét tévézéssel, olvasással tölti, és 
szívesen üldögél az udvaron – mostanában a kismacskák játszadozását figyeli nagy örömmel. 

A város aljegyzője köszöntötte június 30-án a szintén 90 esztendős Malatinszky Géza 
Józsefnét, aki 11 unokájára a legbüszkébb. A szegedi születésű néni 1951. október 1-jétől 1994. 
február 1-jéig dolgozott a söriparban, a Kőbányai Sörgyár makói kirendeltségén könyvelő-
ként. Házasságából egy fiú és egy lány született. Fia építészmérnök Budapesten, lánya fizika–
matematika szakos tanár Makón. Mint mondta, világéletében élvezte a munkát, nem zavarta, 
hogy dolgozni kell. Kétszer kapta meg a kiváló dolgozó elismerést. Most, hogy fizikailag kicsit 
rosszabbodott a helyzete, érzi, hogy fontos a pihenés. Nagyon szeret olvasni, tagja a makói 
könyvtárnak is. Egy-egy regény élete nehéz pillanatán is átsegítette, van olyan könyv is, ame-
lyet többször is elolvasott. 

„Beach party” a Hagymatikumban
„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő…” Itt az ideje felfedezni a strandot, és mindent kipróbálni! 
augusztus 5. és augusztus 12. között az alábbi programokkal várnak mindenkit a Minimax 
Kölyök Strandra a makói Hagymatikumba.

Robo – surf 
Lélegzetelállító surf akrobatika a „méteres hullámokon”. A hatalmas felfújható medence 

imitálja a tengert, rajta a motorral működtetett surfdeszkával. 

Kosárlabda és röplabda
Univerzális, látványos felfújható játék, amiben akár strandkosár-, akár strandröplabda 

mérkőzések játszhatók.

Petanque
Ügyességi játék egyenesen a francia Riviéráról. A feladat, hogy a versenyzők minél köze-

lebb dobják saját golyóikat a kezdéskor eldobott alapgolyó mellé.

Cápavadászat
A csodálatos tenger bizony veszélyeket is rejt a hullámok alatt, de egy vérbeli szörfös sem-

mitől sem riad meg, és a körülötte ólálkodó cápát is megfélemlíti. A játék egy hatalmas cápát 
ábrázoló paraván, előtte egy surfdeszkával. A játékosnak a surfdeszkán állva, kislabdákkal 
kell a cápát eltalálni.

Átkelés a folyón
Óriás logikai és ügyességi feladat. Egy húzott kártya alapján kialakított pozícióból kell a 

farönköket és a pallókat áthelyezni, úgy, hogy az átkelőt megkapjátok.

„Beach party” – Minimax Fieszta:
Szórakoztató, páratlan programokon vehet részt minden fürdővendég, olyanokon, mint 

például strand szépe választás; családi röpi verseny; mini disco és zumba.

További részletek, fotók, leírások tekinthetőek meg a www.kolyokstrand.hu weboldalon.
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Álláslehetőségek
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás pályázatot hir-
det pénzügyi asszisztensi munkakör betöltésére.

A munkaviszony jellege határozott idejű (2012. szeptember 
1. – előreláthatólag 2015. június 31.) munkaviszony, bérezés 
megállapodás szerint. A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: motivációs levél, magyar nyelvű, fényképes szakmai 
önéletrajz, bizonyítványok másolatai.

A pályázatok benyújtásának módja, határideje: elektronikus 
úton dr. Ortutay Miklós projektmenedzser részére a szennyviz@
mako.hu e-mail címen keresztül augusztus 17-ig. Fontos részle-
tek a http://new.mako.hu/hirek/allashirdetesek weboldalon.

A makói Belvárosi Óvoda 2012 szeptember 1-jétől 2 fő óvo-
dapedagógust alkalmazna. Bővebb információ: www.kszk.gov.
hu oldalon található. Jelentkezéseket írásban a következő címre 
várnak: Belvárosi Óvoda, Makó 6900 Kálvin tér 6. Beküldési ha-
táridő: 2012. augusztus 15.

CSATORNÁZÁSI HÍRADÓ
Makón a szennyvízcsatorna építése miatt az alábbi utcákban for-
galmi rend változásra kell számítani:

Almási út: július 12. és szeptember 6. között
Ardics utca: augusztus 10. és szeptember 4. között
Attila utca: augusztus 6. és 21. között
Aulich utca: augusztus 16. és szeptember 6. között
Bajza utca: július 23. és szeptember 18. között
Balogh Ádám utca: július 30. és augusztus 21. között
Bethlen utca: augusztus 9. és 17. között
Bimbó utca: augusztus 16. szeptember 3.
Botond utca: július 23. és szeptember 18. között
Csanádi utca: augusztus 10. és 14. között
Csillag utca: július 24. és augusztus 21. között
Csokonai utca: július 30. és augusztus 13. között
Dr. Tóth Aladár utca: augusztus 1. és 10. között
Erdélyi püspök utca: július 23. és szeptember 21. között
Gyóni Géza utca: augusztus 1. és 28. között
Harmat utca: július 26. és 14. között
Hollósy Kornélia utca: augusztus 6. és szeptember 5. között
Hóvirág utca: augusztus 16. és 30. között
Hunfalvy utca: augusztus 8. és 23. között
Jég utca: augusztus 13. és 30.
Kassai utca: július 26. és augusztus 14. között
Kelemen László utca: július 16. és szeptember 10 között
Kertész utca: augusztus 6. és 14. között
Kiss Ernő utca: augusztus 3. és 15. között
Klapka utca: augusztus 13. és szeptember 4. között
Lendvay utca: augusztus 14. és 15. között
Luther utca: augusztus 6. és 23. között
Megyeri utca: augusztus 8. és 13. között
Mohácsi utca: augusztus 15. és 23. között
Nádasdi utca: augusztus 8. és 27. között
Pipacs utca: augusztus 8. és 16. között
Pozsonyi utca: augusztus 10. és 15. között
Pulitzer sétány: július 19. és szeptember 21. között
Szende utca: július 24. és augusztus 9. között
Szent Gellért utca: augusztus 15. és szeptember 5. között
Szent István tér: augusztus 8. és 28. között
Szent Lőrinc utca: augusztus 14. és 21. között
Szép utca: július 12. és szeptember 3. között
Szilágyi Dezső utca: augusztus 3. és szeptember 20. között
Szőlő utca: augusztus 14. és 15. között
Tátra utca: augusztus 15. és 28. között
Toldi utca: július 23. és szeptember 18. között
Török utca: augusztus 2. és 9. között
Tulipán utca: július 23. és szeptember 18. között
Úri utca: július 23. és szeptember 14. között
Vásárhelyi utca: július 16. és szeptember 19. között
Wekerle utca: augusztus 16-án
Zrínyi utca: augusztus 8. és szeptember 6. között
Királyhegyesi út: július 12. és augusztus 8. között

Makón járt a virágos zsűri
Makó virágosításba fektetett erőfeszítését értékelte július 31-én az 
országos Virágos Magyarországért mozgalom zsűrije. Az ítésze-
ket délelőtt dr. Buzás Péter polgármester fogadta dolgozószobájá-
ban, majd Ádok Jánosné főkertész kalauzolásával megtekintették 
a várost. A verseny eredménye ősszel várható. Számunkra bíztató, 
hogy idén is több százan neveztek be a Virágos Makó mozgalom-
ba, és nem volt év, hogy valamilyen díjazás nélkül tértünk volna 
haza a díjkiosztóról.

Makó Város Önkormányzata 15. éve szervezetten működteti 
a Virágos Makóért városszépítő versenyt. Településünkön ösz-
szesen 120 hektár parkosított terület van, ennek fele gondozott 
gyepfelület. Faállományunk 40 ezer különböző fajtájú és korú 
fából áll, ebből 77 védett fa, melynek összértéke 52 millió Ft. 

A város területén 15 ezer cserje és 4700 fm sövény található. 
Fontos program a babapark-mozgalom, ennek keretében a kép-
viselői körzetekben (több mint ezer új fát ültettünk, a sérülte-
ket, megrongáltakat pótoltuk). Makón a civilek tiszteletre méltó 
erőfeszítését a város is segíti. Ilyen ösztönzés az ünnepélyes díj-
kiosztó, a virágvásárlási utalvány kategóriánként az elsőknek, a 
vízdíjkedvezmény – közel 1 millió forintot fordít erre a város. 
Az elmúlt években versenyként több mint 500 makói csatlako-
zott a mozgalomhoz.

A virágosítási verseny minden évben hozott eredményeket, a 
legjelentősebb, hogy 2004-ben Magyarország Virágos Városa 
díjat nyertünk. A következő esztendőben pedig Európa Ezüstér-
mes Virágos Városa kitüntetést szereztünk. A harmonikus, élő, 
színes utcakép olyan értékünk, amely nem csak az itt élőknek ad 
örömöt, de a turista számára is szívderítő. 

A munka megkezdését megelőző héten a kivitelező minden ingatlantulajdonost írásban értesít a munkakezdés időpontjáról. A 
megadott dátumok a munkák ütemének függvényében néhány nappal változhatnak. Az építési területek környékén fokozottan 
tartsák be a táblákkal jelzett közlekedési szabályokat. Bővebb naprakész információk; projekt-aloldal: http://szennyviz.mako.hu; 
elektronikus ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között telefon és fax: 06/62/20-9911
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GyÓGySZERTÁRI ÜGyELET
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertá-
rak sorrendje a következő: augusztus 12-ig 
Pingvin Patika (Deák F. u. 4.), augusztus 
13–19. Apaffy Gyógyszertár (Apaffy u 21.). 
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 (gya-
korlatilag éjszaka) indokolt 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 célszerű 
és ajánlott felkeresni.

FOGÁSZATI ÜGyELET
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
Makón, a hétvégén, szombaton és vasárnap, 
augusztus 11–12-én a Liget u. 1/D. szám alatt 
található fogászati rendelőben.

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). 

MAROS-ÖSSZES, FIGyELEM! Szezonzáró  
a Makói Úszó Klubnál
Kaposváron volt júniusban a Serdülő–Junior  
Uszonyosúszó Országos Bajnokság és a Köz-
épület-kivitelező Kupa.  A Makói Úszó Klub 
mindhárom versenyre benevezett, és szép 
eredményekkel tért haza. 

Serdülőknél  Erdei Noémi 50m uszo-
nyos gyorsúszásban 4., 100m uszo-
nyos gyors és 50m felszíni 5., 200m 

uszonyos gyors és 200m felszíni 6. helyet 
szerzett. 

A 16-17 éves Junior korosztályban indu-
ló, mindössze 14 éves Gruber Kornél 400m 
és 800m felszíni úszásban 2., 200m felszíni 
úszásban 3., 50m felszíni úszásban 4., 50m 
búvárúszásban 5. helyen végzett.

Számára ez a verseny az éremszerzés 
mellett a Graz-i Junior Világbajnokságon 
4X200m-es éremesélyes váltójába való be-
kerülés lehetőségét is jelentette. 

A búvárúszás történetében eddig még 
nem fordult elő, hogy a válogatón század-
másodpercre azonos időt ússzanak a ver-
senyzők. 

A Szövetség vezetői a szétúszás mellet 
döntöttek, ahol Kornél néhány századmá-
sodperccel idősebb társa után ért célba. A 
Világbajnokságon így 5 egyéni számban 
képviselheti a magyar csapatot.

A Középület-kivitelező Kupán Kothencz 
Petra 50m uszonyos gyors, 100m uszonyos 
delfin: 3., 50m uszonyos delfin, 100m, 200m 
uszonyos gyors 4.helyet szerzett.

Július elején Hódmezővásárhely adott 
helyszínt az Ifjúsági és Felnőtt Országos Baj-
nokságnak illetve a Hód Kupának. Ifjúsági 
korosztályban Gruber Kornél 7 számban 
indult, ebből 5-ször 1. helyen végzett(50m 
búvár, 200m, 400m 800m 1500m felszíni), 
2-szer a dobogó 2. fokára állhatott fel( 50m, 
100m felszíni). 

A Hód Kupán Kothencz Petra 50m uszo-
nyos delfin 2., Varga Réka 100m uszonyos 
gyors 3. helyen, a 4X50m-es uszonyos gyors 
váltó 1. helyen végzett. A Váltó tagjai: Feke-
te Fruzsina, Varga Réka, Csizmazia Csenge, 
Kothencz Petra. 

A versenyzőknek, és a felkészítő edzőnek 
ez utón is gratulálunk!

Még javában tart a szünidő, de gondol-
nunk kell a szeptemberi évkezdésre. 

Ismét indítanak Törpék csoportot, 
melybe nagycsoportos óvodások, il-
letve leendő első osztályos kisfiúk, 

kislányok jelentkezését várják augusz-
tus elején.

Már működő csoportjaink nyári 
programjai: aug. 13-án és 17-én 19 órá-
tól MÖTyKE, Maros kamarapróba; 
aug. 14.-én és 16-án 17:30-tól: Pipacs–
Boróka próba, aug. 19-én 17 óra Nagy-
lak MÖTyKE és Maros kamara ünnepi 
műsor.

Aug. 19-én és 20-án Budapest, Budai 
vár – Mesterségek Ünnepe Országos 
Gyermek Néptánc találkozó Pipacs – 
Boróka műsorai, aug. 24-én és 31-én 19 
órától Maros próba, szept. 2-án „Föl-
szállott a páva” – Maros bemutatója. 

Mindenkinek tartalmas nyári szün-
időt kívánunk.

Pontos adatok híján  
nehéz kezelni a panaszokat

Önkormányzatunk zöldszámára  
számos, a hulladékszállítással kap-
csolatos panaszbejelentés érkezik, 
de sokszor komoly gondot jelent, 
hogy a bejelentő makói  se konkrét 
címet, se konkrétan beazonosítha-
tó  problémát nem nevezett meg. 
A szolgáltató így a bejelentést nem 
tudja érdemben kivizsgálni.

Ezért kérjük, hogy a hulladék-
szállítással kapcsolatos bejelentés 
megtételekor, a panasz érdemi ki-
vizsgálása, a bejelentő megfelelő 
tájékoztatása érdekében, az alábbi 
adatokat adják meg a zöld számon, 
vagy az ASA Hódmezővásárhely 
Köztisztasági Kft. ügyfélszolgála-
tán, vagy a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki irodáján: történés ideje 
(dátum, időpont), helyszíne (utca, 
házszám), hulladékszállító gépjár-
mű forgalmi rendszáma. Köszön-
jük!

A Sportmúzeum 
köszöni
Az elmúlt hetekben tovább gyarapo-
dott a sportmúzeum vitrinekkel és 
relikviákkal. 

A 2011-ben elhunyt makói 
Wittenberger Magdolna a 
1948–52 között a magyar at-

létika élvonalába tartozott távolug-
rásban és gátfutásban. Unokatest-
vérei, Szilágyi Istvánné és Fekete 
Sándor vitrint csináltatott, amelyet 
Szilágyi István fel is szerelt, hogy 
a múzeum az atlétanő ereklyéit 
bemutathassa a nagyközönségnek. 
Hasonlóan adakoztak a maros-par-
ti veteránosok, akik Mágori László 
és dr. Tamás Péter emlékére készí-
tették el a vitrint. Az emléktárgya-
kat Szilágyi István szállította. 

A Sportmúzeum köszöni az ön-
zetlen adakozóknak a nagyszerű, 
közösségért végzett munkáját.


