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A Városházán megrendezett fórumon 
vállalkozók, civilek, óvoda- és iskolaveze-
tők mondták el a polgármesternek, hogy 
megszondázták környezetüket, és min-
denkinek az a véleménye, hogy legyen 
Makón ismét mozi. A városban 2007 óta 
nincs mozifi lmvetítés. A Páger Antal 
Mozi bezárása óta ugyanakkor folyama-
tos a lakossági igény arra, hogy a városban 
fi lmszínház működjön. A közélet iránt 
érdeklődők Facebook-oldalon, újságcikk-
ben, de személyesen a polgármesternél 
is jelezték, a turistabarát fürdővárosban 
szüksége lenne fi lmszínházra. Nem csak 
a turisták, hanem a makói fi atalok és idő-
sebbek érdekében is.

A városházi fórumon Bálint Már-
ta, a Makói Kulturális-Közművelődési 
NKft . ügyvezető igazgatója elmondta, a 
mozitechnika az elmúlt években digitá-
lisra váltott, ez pedig lehetőséget biztosít 
arra, hogy önálló moziépület és gépház 
megléte nélkül is lehessen megfelelő mi-
nőségen fi lmeket vetíteni. A technológia 
beszerzése nyomán ez év júniusától a 
Hagymaház színháztermében indulhatna 
a rendszeres vetítés, várhatóan heti négy 
alkalommal. A digitális mozirendszer 
egy nagy fényerejű és nagy felbontású 
projektorból áll, amely a hozzá tartozó 
szerver segítségével alkalmas premier 
mozifi lmek vetítésére HD minőségben, és 
csatlakoztatható rá laptop, dvd vagy blu-
ray lejátszó is. A vetítő alapfelszereltségé-
ben 2D-s fi lmek vetítésére alkalmas, de a 
vetítőbe beépül a Dolby 3D passzív tech-
nológia is, amely Dolby 3D szemüveggel 
3D-s fi lmek vetítését is lehetővé teszi.

A mozivászon motoros kialakítású, 
fehér színű, 8 méter széles és 4,5 méter 
magas. A digitális vetítőből érkező hang-

jeleket egy Dolby hangprocesszor teszi 
alkalmassá a Hagymaház meglévő hang-
rendszerére, vagy más analóg hangrend-
szerekre való csatlakoztatáshoz.

A digitális technológiai arra is lehető-
séget nyújt, hogy olyan közvetítő céggel 
szerződjön a nonprofi t kft , amely segít-
ségével premierfi lmeket a többi mozival, 
így például a szegedi Plázával és más 
mozikkal egy időben tudja Makón is ve-
títeni. A közvetítő cégek az alapdíjon túl 
a jegybevétel 50%-áért nyújtják szolgál-
tatásukat. Bálint Márta kiemelte, a részt-
vevők pedig örömmel fogadták, hogy a 
Hagymaházban nem csak a vetítés, de a 
teljes moziélmény létrejöhet, amelynek 
része a rágcsálnivaló, így a pattogatott 
kukorica, vagy az üdítőital is. Ez termé-
szetesen szükségessé teszi, hogy a szín-
házteremben gyakrabban takarítsanak. 
Ugyanakkor a jelenlévők azt is hozzá-
tették, minden megtesznek azért, hogy a 
Hagymaház ne veszítse el színház jellegét, 
ezért odafi gyelnek arra, hogy méltó mó-
don viselkedjenek akkor is, ha épp moziz-
ni érkeznek. Bálint Márta azt is elmondta, 
jövő nyárra, amennyiben erre lakossági 
igény van, a kertmozi lehetőségét is meg 
tudja teremteni a Hagymaház a szabad-
téri színpadon. 

A résztvevők konszenzusra jutottak: 
a szolgáltatást el kell indítani, majd a 
tapasztalatok, a bevétel, a jegyvásárlás 
függvényében megtartani a mozit Makón. 
Bálint Márta hozzátette, egyelőre nem 
tudja megmondani, a működtetés rentá-
bilis lesz-e, de úgy gondolja, a nullszaldó 
elérhető, ha a makóiak nézőkké válnak. 
Dr. Buzás Péter ezt azzal egészítette ki, a 
nonprofi t kft . mögött ott áll a város, hogy 
az esetleges veszteséget fedezze. Ha ez 

túlzottan nagy, akkor nyilván újra meg 
kell fontolni, hogy működtethető-e Ma-
kón mozi.

A fórum után kezdődő rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen a képviselők – 
számukra a fórumon elhangzottakat dr. 
Buzás Péter összegezte – megszavazták 
a mozi kialakításának nettó húszmilliós 
költségét az ez évi költségvetés tartalék 
alapjának terhére.

Nem álom a makói mozi
Előbb lakossági fórumon, majd a képviselő-testületi ülésen szavaztak igennel a jelen-
lévők arra, hogy legyen Makón ismét mozi. Dr. Buzás Péter polgármester április 10-én 
délutánra hívta össze a makói vállalkozókat, intézményvezetőket és civileket. A város 
első embere közel ötven résztvevő egyöntetű támogatását tudta tolmácsolni a fórum 
után a képviselő-testület tagjainak, akik megszavazták a mozi kialakításának költségeit 
az ez évi általános tartalék terhére. A technológia beszerzése nyomán ez év júniusától 
a Hagymaház színháztermében indulhatna a rendszeres vetítés, várhatóan heti négy 
alkalommal.

Program

10.00  Ünnepi istentisztelet
 igét hirdet: Dr. Fekete Károly, 
 a Debreceni Református 
 Hittudományi Egyetem 
 rektora
 Belvárosi Református Templom 

11.30  Szirbik Miklós szoboravató
 Szoborpark 
 Közreműködik: 
 Dr. Mihálka György 
 Vegyeskar Makó 

 köszöntő: 
 Dr. Buzás Péter,
 Makó város polgármestere

 a szobrot avatja: 
 Jámborné Balog Tünde
 művésztanár, 
 Makó Város Díszpolgára 
 
 avató imádság: 
 Kondrát Zoltán 
 református lelkipásztor
 
 Koszorúzás

Szirbik Mik lós 
s z o b o r a v a t ó
április 27.,vasárnap
A szoboravatóra minden érdeklődőt tisz-
telettel hív, vár Makó Város Önkormány-
zata!
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Makó város ez évi kitüntetettjei
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete március 26-i rendes ülésén döntött a kitüntető 
cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk 
rendjéről szóló, többször módosított 10/1997. (IV.10.) Makó ör. 3. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján az ez évi városi elismerésekről. A képviselő-testület döntését április 9-i sajtótájékoz-
tatóján ismertette dr. Buzás Péter polgármester. Az elismeréseket a májusi városnapi ünnepi 
testületi ülésen vehetik az érintettek.

A 127/2014. (III.26.) MÖKT határozattal a képviselő-testület a „Makó Városért” emlékpla-
kettet adományozta Janka György parókusnak. Janka György minden erejével a helyi hitélet 
megújításán és az egyházközség gyarapodásán fáradozott. Az utóbbi évtizedekben jelen volt 
a város közéletében, sikeres pályázatok által sikerült felújítania a templomot, a paróchiát.

A 128/2014. (III.26.) MÖKT határozattal a képviselő-testület a „Makó Városért” emlékpla-
kettet adományozta Gilinger Katalin művésztanárnak. Gilinger Katalin évtizedek óta részt 
vesz a város civil szférájának építésében, a művészeti nevelésben, a kultúraszervezésben és a 
helyi mecenatúra fejlesztésében. A Makói Művésztelep társvezetője volt, emellett éveken át 
veszetett foglalkozásokat az ifjúsági művésztelepen.

A 129/2014. (III.26.) MÖKT határozattal a képviselő-testület a Makó Város Emlékérmét 
adományozta Doktor Lászlónak, a Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetőjének. A Doktor 
László által megalapított Forgatós Táncegyüttesben óvodáskortól a felnőtteken át több gene-
ráció is aktívan részt vesz. A szakmai munkán túl nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az emberi 
kapcsolatok is megmaradjanak a rohanó világban.

Makón tizenkét olyan helyszín van, amely Makovecz Imréhez, vagy az általa vezetett épí-
tész műhelyhez kötődik. Tanítványai, Csernyus Lőrinc, Gerencsér Judit és Turi Attila több 
makói épületen hagyták rajta kézjegyüket. Éppen ezért:

A 130/2014. (III.26.) MÖKT határozattal a képviselő-testület a Makó Város Emlékérmét 
adományozta Csernyus Lőrincz Ybl-díjas magyar építésznek. Csernyus Lőrinc a Triskell Kft 
vezetője, Csenger, Solymár és Bonyhád volt főépítésze. Az ország szinte minden pontján részt 
vett kisebb-nagyobb új, illetve átalakított otthonok megépítésében, irányította számos köz-
épület, valamint főleg főépítészi tevékenysége során a városi, közösségi terek megalkotását.

A 131/2014. (III.26.) MÖKT határozattal a képviselő-testület a Makó Város Emlékérmét 
adományozta Gerencsér Judit építésztervezőnek. Gerencsér Judit építésztervező, korábban 
a Makona Építész Tervező és Vállalkozó Kft, ma férjével közös építész stúdió munkatársa. 
Tevékenysége során családi házak és több középület megalkotásában vett részt.

A 132/2014. (III.26.) MÖKT határozattal a képviselő-testület a Makó Város Emlékérmét 
adományozta Turi Attila Ybl-díjas magyar építésznek. Turi Attila 1989 óta a Kós Károly 
Egyesülés, 1990 óta a Magyar Építész Kamara, 2011 óta a Magyar Építőművészek Szövetségé-
nek tagja. Vezető szerepet vállalt a 2001-es tiszai árvíz és a 2010-es ajkai vörösiszap-kataszt-
rófa utáni újjáépítésben.

Határtalan vetélkedő: kálvinos győzelem
A KerekEmese vetélkedőt az idén nyolcadik alkalommal rendezték Ópusztaszeren több mint 
600 tanuló részvételével határon innen és túl. A három írásbeli fordulóban történelmi, népraj-
zi, irodalmi, természettudományos, sporttörténeti feladatok mellett számos kreatív feladatot 
kellett megoldani. 

A vetélkedő döntőjére, melyet április 12-én rendeztek, korcsoportonként a 12 legjobb csa-
patot hívták meg. A Kálvin Téri Református Általános Iskolából a magonc kategóriában a 
Táltos, a csemete kategóriában a Göncöl csapat képviselte a várost a nemes megmérettetésen. 
A döntőn 12 állomáson kellett tudásukról, kreativitásukról, kitartásukról, állóképességükről 
számot adni a versenyző csapatoknak. A környezettudatos gondolkodásmód és a természet-
tudományos ismeretek mellett a szövegalkotási képesség és ügyesség is számított.  A makói 
diákok szép sikert értek el: A Táltos csapat 6. helyen végzett. A csapat tagjai: Farkas Eszter, 
Háló Dániel, Varga Zita, Zsikai Zsófia 5. m osztályos tanulók. A Göncöl csapat az első helyen 
végzett, ezzel megnyerte a fődíjat, egy táborozási lehetőséget az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékparkban. A csapat tagjai: Dénes Dorka, Dobos Donát, Juhász Anna, Molnár Nóra 7. 
m osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Kovácsné Bodzsár Zsuzsa. Gratulálunk!

Ki legyen díjazott?

Ebben az évben is átadja a képviselő-testü-
let a „Makó Város Nevelésügyéért”, a „Makó 
Város Közszolgálatáért” és a „Makó Város 
Sportjáért” kitüntető díjakat, valamint a 

„Makó Város Közművelődéséért”, a „Makó 
Város Biztonságáért” és a „Makó Város 
Egészségügyéért” díjat.

A kitüntetések adományozását természetes és 

jogi személyek egyaránt kezdeményezhetik. A ja-

vaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy 

egyesület nevét, továbbá azon tevékenység részletes 

leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak 

bizonyul a kitüntető díj elnyerésére. A kitüntető 

díjakra tett javaslatokat április 30-ig, írásban kell 

eljuttatni Makó város polgármesteréhez. A kitünte-

téseket évente egy, vagy több személy vagy közösség 

kaphatja meg, mindig az augusztus 20-i megem-

lékezés keretében. „Makó Város Nevelésügyéért” 

kitüntető díj adományozható azoknak a Makó 

város közoktatási intézményeiben dolgozó közal-

kalmazotti és nem közalkalmazotti jogállású szemé-

lyeknek / közösségnek,  akik akár az oktató-nevelő 

munka, akár az oktatást segítő feltételek biztosítása 

terén hosszú idő óta (legalább 10 éve) lelkiismeretes 

munkát végeznek és a gyermekek nevelése, oktatá-

sa és harmonikus személyiségformálása érdekében 

kiemelkedő eredményességgel dolgoznak. Évente 

2 személynek adományozható. „Makó Város Köz-

szolgálatáért” kitüntető díj legfeljebb egy személy-

nek adományozható, aki szakterületén tartósan 

kimagasló teljesítményt nyújt, és aki hosszú idő 

óta (legalább 10 éve) közmegelégedésre látja el köz-

szolgálati, köztisztviselői feladatait. „Makó Város 

Sportjáért” kitüntető díj adományozható annak a 

személynek vagy egyesületnek, aki/amely a testne-

velés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg- 

és/vagy a versenysport szervezésében, valamint a la-

kosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében 

kimagasló munkát végzett, továbbá olyan hazai és/

vagy nemzetközi sporteredményeket ért el, amellyel 

hozzájárult Makó város hírnevének öregbítéséhez. 

„Makó Város Közművelődéséért” kitüntető díj ado-

mányozható annak a személynek, aki hosszú idő óta 

(legalább 10 éve) a kultúra és a közművelődés terü-

letén kimagasló teljesítményt nyújt. „Makó Város 

Biztonságáért” kitüntető díj legfeljebb egy személy-

nek adományozható, aki hosszú idő óta (legalább 10 

éve) eredményesen működik közre a város és lakói 

biztonságáért folytatott munkában, különös tekin-

tettel a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a 

polgárőrség és a mezőőri szolgálat állományában 

végzett szolgálatra. „Makó Város Egészségügyéért” 

kitüntető díj legfeljebb egy személynek adományoz-

ható, aki hosszú idő óta (legalább 10 éve) az egész-

ségügy és a szociális munka területén kiemelkedő 

tevékenységet végez.
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Dr. Buzás Péter polgármester elmond-
ta, hogy a makói önkormányzat 2005-ben 
József Attila születésének centenáriuma 
alkalmából alapította a Makói Medáliák 
nevet viselő irodalmi elismerést. A díj 
célja, hogy Makó városa támogassa az el-
sőkötetes költőket, ahogy az történt egy-
kor József Attilával is.

A Csányi Katalin szobrászművész ké-
szítette, József Attilát ábrázoló bronz-
emlékplakettet és a vele járó 100 ezer fo-
rintos pénzjutalmat irodalmárokból álló 
kuratórium javaslata alapján ítélik oda.

Szőcs Petra Kolozsváron született, ma 
Budapesten él, az ELTE magyar–német, 
majd a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem forgatókönyvíró szakán végzett. A 
fiatal költőnőtől megtudtuk, viszonylag 

későn, 2008-ban, 27 esztendős korában 
kezdett el verseket írni. Az irodalmár 
szerint a forgatókönyvírás a költészethez 
hasonló kreatív folyamatokat igényel.

Az első versei is „a saját életében végzett 
kutatómunka”, visszaemlékezések során, 
a forgatókönyvekhez készített jegyzetek-
ként születtek. 

A jelenleg is az egyik kereskedelmi te-
levíziónak filmsorozatot író költőnő na-
gyon komoly inspirációnak érzi a Makói 
Medáliák díjat. Fontosnak tartja a vissza-
jelzéseket; a mostani elismerést legalább 
akkora örömmel fogadta, mint amikor 
a versírás kezdetén ráébredt, hogy költe-
ményeit mások is olvassák, nem csak az 
az öt ember, akiknek ő maga megmutatta 
alkotásait. A zsűri munkájában résztvevő 

Orcsik Roland szerint Szőcs Petra első, a 
Magvető kiadó gondozásában tavaly meg-
jelent Kétvízköz című kötete a szilánkos 
családtörténetek hol gyermeki, hol pedig 
felnőtt nézőpontú darabjait tartalmazza. 
Abszurd és morbid humor, több kultú-
rájú, erdélyi magyar és román környezet, 
elhallgatott és kiüvöltött, maró titkok jel-
lemzik a verseket. 

Az április 11-én, pénteken a Hagyma-
házban megrendezett makói Versün-
nepen kapta meg a kiválasztott makói 
diák a Gyémánthíd-díjat – a vele járó 
számítógéppel és egyesztendős internet-
előfizetéssel – is. A díjat mindig egy te-
hetséges és rászoruló makói általános 
iskolás kapja. 

Ebben az évben Makó Város Önkor-
mányzat Képviselő-testület Oktatási, 
Művelődési, Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága Kurusa Annát, a KLIK Makói 
Tankerülete Makói József Attila Gimná-
zium 8/a osztályos tanulóját választotta 
ki.

Dr. Buzás Péter polgármester em-
lékeztetett, Makó város önkor-
mányzata 2006-ban, a Családok 

Évében hirdette meg először fiatal makói 
párok számára kedvezményes telekprog-
ramját a Velnök utca teljes mértékben 
közművesített (víz, gáz, villamos áram) 
építési telkein. A testületet a program ki-
írásakor az vezérelte, hogy minél inkább 
megpróbálja helyben tartani a fiatalokat, 
segítse őket abban, hogy itt, Makón talál-
ják meg lakóhelyüket, boldogulásukat. Az 
első hat fordulóban 12 telek talált gazdára 
a Velnök utcán kialakított 15 közművesí-
tett telekből. Most, a telekpályázat hete-
dik fordulójában 3 telek várt gazdára. A 

pályázati felhívásra határidőben összesen 
1 formailag megfelelő pályázat érkezett. 
A pályázó pár maradéktalanul megfelelt 
a személyi feltételeknek, így pályázatukat 
a képviselő-testület támogatásban része-
sítette.

Az építési telkek közül így Gilinger 
Alíz és Laczi Zoltán a 6032/3-os helyraj-
zi számú telket építhetik be. Az önkor-
mányzat a képviselő-testület megerősítő 
határozata nyomán támogatási (1,2 mil-
lió Ft értékben) és ingyenes ingatlan átru-
házási szerződést köt a nyertesekkel. Az 
irányelvek értelmében 24 hónap alatt kell 
teljesíteni a pályázati követelményt (la-
kóingatlan létesítése, jogerős használatba 

vételi engedély, beköltözés, állandó lak-
címként való bejelentés). Az erről szóló 
szerződést április 9-én, a sajtótájékoztató 
alatt írták alá a fiatalok.

Gilinger Alíz elmondta, a család je-
lenleg édesanyjánál él, ám szeretnének 
a most két és fél éves lányuknak, Laczi 
Jázminnak testvért, de már egy saját ott-
honban.

Alíz, amikor Szegedről visszaköltözött 
Makóra, keresett megfelelő ingatlant Ma-
kón, de nem talált. A vásárlásnál egyedi 
igénye is van, hiszen lovasoktatóként dol-
gozik, és később szeretne lótenyésztéssel 
is foglalkozni, így istállóra is szüksége 
lesz. Párja, Laczi Zoltán Szőregen, egy 
családi vállalkozásnál dolgozik, ő vállalta 
felesége kedvéért az ingázást.

Az építkezést szeretnék minél ha-
marabb befejezni, ezért Zoltán a köny-
nyűszerkezetes házakat nézegeti, Alíz 
konzervatívabb, ő téglaépítésűt szeretne. 
A döntés az övék, a telket azonban az ön-
kormányzat ingyen biztosítja számukra. 
A polgármester azt kívánta búcsúzóul 
számukra, hogy váljanak úgy valóra ter-
veik, ahogyan ők szeretnék.

Jövő tavaszra új háza lesz a makói párnak
Az önkormányzat Velnök utcai telekprogramjának hetedik fordulós eredményéről tartott 
sajtótájékoztatót dr. Buzás Péter polgármester április 9-én. Laczi Zoltán és Gilinger Alíz 
korábban Szegeden éltek, de Alíz munkát talált Makón, így a család hazaköltött. Mivel 
megfelelő eladó ingatlant nem találtak, nagy segítség volt számukra az önkormányzat 
ingyenes telekprogramja. Az építési telkek közül így a fiatal pár a 6032/3-os helyrajzi 
számú telket építheti be. Az önkormányzat a képviselő-testület megerősítő határozata 
nyomán támogatási (1,2 millió Ft értékben) és ingyenes ingatlan átruházási szerződést 
kötött a nyertesekkel. A programban eddig 13 telek talált gazdára.

Petra és Anna díja a makói költészet napján
Szőcs Petra kapta Kétvízköz című könyvéért a Makói Medáliák díjat; az önkormányzat 
által 2005-ben az elsőkötetes költők számára alapított elismerést április 11-én, pénteken 
délelőtt adták át a Hagymaházban.

Csatornahírmondó
Makón a héten a kivitelezőtől kapott tájékoztatás szerint a gyűjtő utak szőnyegezése: Almási, Szép utcán, az egyéb utak remixelése: a 

Temesvári, Magyar, Árvíz, Alkotmány, Lehel, Ady, Gárdonyi, Gizella, Holló, Bíró, Kürt, Vágóhíd, Váradi, Est, Gyöngytyúk, Hársfa, Rózsa, 
Kisfaludy, az egyéb utcák szőnyegezése: a Hóvirág, Ibolya, Úttörő, Fejedelem, Diófa, Fűtő, Teleki Blanka, Orgona, Sovány, Virág, Szenthá-
romság, Feltámadás, Alkotmány, Esze T, Üstökös, Magyar, Király, Korona, Dohány, Holló, Torma, Bánát, Ady, Szilágyi utcákon folyik.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: április 20-ig Kígyó Gyógy-
szertár (Széchenyi tér 8.), április 21–27. között 
Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.). Az ügye-
leti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra között, 
ünnepnapon 9-től 20 óráig tart. Szombaton 13–
20, vasárnap 9–19 óra között van ügyelet. Szom-
baton és vasárnap az úgynevezett készenlét ideje 
alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt esetben a 
+36-30-276-0085-ös számon lehet gyógyszert 
kérni Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
Kereszt, Kígyó és Pingvin (utóbbi 13 óráig). Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat célsze-
rű és ajánlott felkeresni.

FOGÁSZATI ÜGYELET
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
április 19–20–21-én, szombaton, vasárnap és 
hétfőn a Kórház-Rendelőintézetben található 
fogorvosi rendelőben délelőtt 8–11 óra között.

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). 

CÉGINFORMÁCIÓK

A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 8–12, csütör-
tökön 14–18 óra között tart cégképviseletet a Démász 
Liget utcai telephelyén. EDF Démász ZRt. szerdán 
8–12, csütörtökön 14–18 óra között ügyfelez a Liget 
utcai telephelyén. Invitel ZRt. minden hónap máso-
dik péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói 
ESC Számítástechnika 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, csütörtök: 8–15 
óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. Makói Kommuná-
lis Nonprofit Kft.  Makó, Návay Lajos tér 5–7. ügy-
félfogadási idő: hétfő – kedd: 8 – 16, szerda: 7 – 19, 
csütörtök: 8 – 16, péntek: 8 – 12 óra. Ebédidő: 12–13-
ig. (Tel.: 62/212-837) Ügyelet: 06-30/403-6267. Gyep-
mester hétköznap 7–15 óra között: 06-30-4583556. 
Kéményseprési és Távhő Iroda: Makó, Návay Lajos 
tér 5–7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7-19 óráig (Tel: 
62/212-837). DIGI TV (megrendeléssel, üzemelte-
téssel kapcsolatos kérdések, kérések): Makó, Kossuth 
utca 62/a szám. Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szer-
da, csütörtök: 8–16:30, péntek: 8–14 óra. Telefon: 06-
70-312-7739.

Makó járásban szolgáltató állatorvosi ügyelet érhető el, április 22-ig ezt dr. Török 
Miklós (06/30/638-55-82) tartja. A szolgáltatói ügyelet pénteken 16 órától hétfőn 6 
óráig, hétköznap: 20–6 óra között tart.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Okmányirodai közlemény
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Ma-

kói Járási Hivatala (6900 Makó, Hollósy Kor-
nélia u. 2/A.) tisztelettel tájékoztatja ügyfele-
it, hogy a Járási Okmányiroda április 26-án, 
szombaton nyitva tart 8–12 óra között.

Munkalehetőség
Makó Város jegyzője állást hirdet Vezető 

műszaki referens munkakörbe. 
Bővebb információ a www.mako.hu hon-

lapon olvasható.

Szép Magyar Beszéd

A Szép Magyar Beszéd Verseny országos 
döntőjét Kisújszálláson rendezték április 
4–6. között. Makóról a Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskola tanulója, Farkas Eszter 
Abigél 8. m osztályos tanuló érdemelte ki a 
döntőbe jutást. 

Egy szabadon választott és egy kötelező 
szöveget kellett bemutatniuk a gyerekeknek. 
Esztert ezen a megmérettetésen a Kazinczy-
jelvény arany fokozatában részesítette a zsű-
ri. Gratulálunk! Felkészítő tanára: Kiss Edit.

A Városi TeleVízió jöVő heTi műsorA

Hétfő 

Húsvét 
Műsorszünet

Kedd

18:02  …………………Híradó
18:15 ……… MFC–Újszeged
………… labdarúgó mérkőzés
……………………… I. félidő
19:00 …………………Híradó
19:15 ……… MFC–Újszeged
……………………… II. félidő

Szerda 

18:02  …………………Híradó
18:15 ……………… Fókusz: 
………… Városnap és Majális 
19:00 ……………… Fókusz: 
… 20 éves a Magán Zeneiskola
19:45 …………………Híradó

Csütörtök 

18:02 …………………Híradó
18:15 ………… FogadóÓra: 
……………… Dr. Buzás Péter 
………………… polgármester
…………… Kérdezzen Ön is! 
………………… Tel.: 510-078
19:05 Fókusz: házi bekötések 
 a szennyvízberuházás kapcsán
19:45 …………………Híradó

Péntek

18:02 Maros TE: 
……………… Télbúcsúztató-
……… Tavaszköszöntő Gála
19:35 …Heti Hírösszefoglaló

Kis elsősök sikere 

Öt nevezett csapatból négy bejutott a Vakond 
Vágta Matematika Csapatverseny országos 
döntőjébe a Kálvin Téri Református Általá-
nos Iskola 1. m osztályából. 

A döntőre májusban kerül sor Nyíregyhá-
zán.

A csapatok tagjai: X-ÉSZ csapat: Czirók 
Attila, Horváth Áron, Pásztor Ádám, Simon 
Ádám; 

Okoskák: Faragó Luca, Kondrát Mirjam, 
Brakszatórisz Zsófia, Szabó Réka; 

Kobaktörők: Barta Vivien, Oláh Réka, 
Nacsa Zsófi, Nagy Ágnes; 

Agyafúrtak: Haluska Dénes, Gera Gellért, 
Pap Andor, Nagy Csombor

Felkészítő nevelő: Pallag Gyuláné. Gratu-
lálunk!


