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A szülő-klub lehetőséget ad, hogy megosszuk egymással 
gondjainkat, vagy akár jól bevált módszereket és sikertörté-
neteket hallhassunk egymástól. A felmerülő kérdésekre pedig 
szakmai segítséget kaphatnak az érdeklődők! A foglalkozások 
minden hónap első keddjén, 1430–16 óra között lesznek makón, 
az erdélyi p. u. 8. szám alatti óvodaépületben. A beszélgetéseket 
vezeti: heilmann ágnes, óvodapszichológus.

Tervezett témák: nem tud beilleszkedni a gyermekem - mit 
tegyek? (október 14.); Aggodalmak, félelmek a gyermekneve-
lés során –elég jó szülő vagyok? (november 4.); Ünnepek – az 
ünnepi rítusok összetartó, éltető ereje a családok életében (De-
cember 2.). A témák megválasztásában természetesen alkalmaz-
kodnak a szülők igényeihez, kívánságaihoz. minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

szülő klub indul a makói óvodában
A Makói Óvoda a gyermekek gondos nevelése mellett a szülők számára is kínál programokat. A havonta megrendezésre kerülő szülő-
klub célja, hogy kötetlen hangulatban beszélgessenek gyermekeink fejlődéséről, az esetleges megakadásokról, nehézségekről.

meghívó testületi ülésre
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szep-
tember hó 30-án (kedd) 11 órai kezdettel ünnepi ülést tart a 
Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából.

Házigazda: Dr. Buzás péter polgármester 

Az eseményhez kötődő gondolatait elmondja: 
Dr. Sánta Sándor, rendszerváltó polgármester
Dr. Siket István, a rendszerváltástól napjainkig 
     települési képviselő
Marosvári Attila történész-muzeológus, alpolgármester

Az ülés helye: Városháza i. emeleti nagyterme. A képvi-
selő-testületi ülés nyilvános. Az ünnepi képviselő-testületi 
ülésre tisztelettel meghívom. megjelenésére feltétlenül szá-
mítok.

makó, 2014. szeptember 25.                    Dr. Buzás Péter 
polgármester

szeptember 30.:  
az önkormányzatok napja
Az Önkormányzatok Napja a rendszerváltást követően az ön-
kormányzatiság értékeinek a felszínre hozását kell, hogy jelent-
se. Az önkormányzati törvénnyel a tanácsrendszerhez képest az 
önkormányzatok, egy találó mondás szerint, fejükről a talpukra 
lettek állítva. Makóból kiindulva elmondható, egész más lenne 
a helyzet, ha ezzel a szabadságfokkal nem rendelkezne a város. 
Nem tudnánk a versenyben azt az eredményt elérni, amelyet a 
mai kor kihívása támaszt számunkra. Ahhoz, hogy ebben a hely-
zetben helyt álljunk, amikor a városok és térségek versenye ilyen 
dinamikus, arra a szabadságra, amit a rendszerváltást követően 
az önkormányzatok kaptak, mindenképpen szükségünk van.

Üdvözlet az idősek Világnapján
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét Az Idő-
sek Világnapjává. 

A jeles napon sütő András gondolata idézhető: „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.” 

Világunk a mai idősekkel: szüleink, nagyszüleink életével, 
munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, 
amelyben generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja 
meg. mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthe-
tünk erőt, hitet és bátorságot. sokan mondják az idősek közül, 
hogy megették már a kenyerük javát. Azaz, megtették, amit várt 
tőlük a család, a város és az ország. most már a pihenés éveit töl-
tik. Aktívan és passzívan, szülői gondokkal, gyengülő egészség-
gel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel 
morzsolják lassúbbodó tempójú napokat. isten éltesse őket!

jutalmazott nyomozók
A szeptember 24-i képviselő-testületi ülés nyitányaként két makói 
rendőrnek, Börcsök Ernő és Decsi Zoltán rendőr törzszászlósnak 
mondott köszönetet dr. Buzás Péter polgármester egy-egy oklevél, 
könyv és palack bor kíséretében. A rendőröknek azért mondott a 
polgármester a testület nevében köszöntetet, mert gyorsan kéz-
re kerítették a főtéri Fátyol Misi-szobor, illetve a főtéri szökőkút 
rongálóit.

Bursa-ösztöndíjra  
pályázhatnak a makói diákok
Makó Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanév máso-
dik és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat 
részletei megtalálhatóak Makó honlapján.
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ági több versenyen is kiválóan szere-
pelt: a középiskolai matematikai lapok 
Versenyein ebben a tanévben a lányok kö-
zött nem talált legyőzőre. összesítettben 
a matematikai feladatok versenyén 3. díjat, 
és a matematikai problémák versenyén 9. 
helyezéséért dicséretet kapott. Az orszá-
gos középiskolai tanulmányi Verseny 
matematika versenyén 14. helyen végzett, 
fizikából 11. lett. A szőkefalvi-nagy Gyu-
la matematika emlékversenyen 2. díjat 
kapott. A kenguru és zrínyi versenyeken 
megyei 2. helyezést ért el.

A gimnázium 8 éve alatt végig kitűnő 
eredményt ért el. tehetsége mellett óriá-

si szorgalmának köszönhető a sok érem, 
oklevél, díj és sikeres versenyzés. kiváló 
munkásságáért a tanévzárón az iskola 
történetében először vehette át tanuló-
ként a sárga és zöld gomb mellett a piros 
gombot, melyet egy ezüst díszít.

A gimnáziumunk csanád Vezér Ala-
pítványának pro humanitate versenyén 
kiváló eredményeinek köszönhetően im-
már ötödik éve az első helyen végzett.

A gimnáziumban matematikából 
rójáné oláh erika, fizikából trauer jános 
tanította. A szegedi tudományegyetem 
olimpiai előkészítő szakkörén Dr koszto-
lányi józsef segítette a felkészülését, míg 

a budapesti olimpiai előkészítő szakkör-
ön Dobos sándor és pelikán józsef. Az 
eGmo versenyen nagy zoltán és kovács 
erika irányította a csapatot.

ági szeptembertől az eötvös lóránd 
tudományegyetem matematika szakán 
folytatja tanulmányait és egyúttal felvé-
telt nyert az elte Bolyai kollégiumába, a 
magyar természettudományos felsőokta-
tás magas szintű, interdiszciplinaritásra 
törekvő központjába, ahol az elte ttk 
legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nem-
zetközi tudományos életben való helytál-
lásra és a színvonalas kutatómunkára.

A versenyekre való felkészülés és je-
lenlét a szülőktől is nagy áldozatot köve-
tel. ehhez nyújt segítséget az Új európa 
Alapítvány által meghirdetett mol te-
hetségtámogató program, amelyben ági 
2013-ban már másodszor került be a tá-
mogatottak közé.

A nagyszerű eredményekhez gratu-
lálunk és a további tanulmányaihoz sok 
sikert kívánunk!

Duplázott a jAG olimpikonja
Kúsz Ágnes – a Makói Gimnázium végzős, 12. A osztályos diákja – a 2014-ben megren-
dezett 3. Európai Leány Matematika Olimpián a törökországi Antalyaban ezüstérmet 
kapott nagyszerű teljesítményéért. A négyfős magyar csapat az 5. helyen végzett a 29 
nemzet között. Ági idén már másodszor képviselte hazánkat ezen a nemzetközi verse-
nyen. A csapat kiválasztását egy hosszú és körültekintő folyamat előzte meg, ahol a két 
válogató verseny eredménye mellett az összes egyéb rangos országos matematikaverseny 
eredményét is beszámították.

meghívó 
a „Futópálya építése” című projekt zárórendezvényére

A Marosmenti Mocorgók Egyesülete hívja, várja az érdeklő-
dőket rendezvényükra szeptember 30-án, kedden 16 órától a 
Petőfi parkba.

P r o g r a m
16:00 Dr. Buzás péter polgármester, 
 a maros-völgyi leADer egyesület elnökének 
 köszöntője
16:10 A marosmenti mocorgók képviselője, szilágyi lajos 
 bemutatja a megvalósult beruházást
16:15 közös bemelegítés: chrysta fitness
16:30 Az új futópálya körbejárása a vendégekkel

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

hol jelentsem  
a közvilágítás hibáját?
A makói közvilágítás üzemeltetésével járó feladatokat július 
1-jétől a SISTRADE-POLAR Makó-Közvil Konzorcium végzi. A 
társaság feladatkörébe tartozik a közvilágítási hibák bejelentése-
inek fogadása és a hibák javítása. A közvilágítási hibák bejelenté-
se az alábbi elérhetőségeken tehető meg, interneten: www.kovika.
hu, emailben: polar@polar-studio.hu vagy telefonon: 06-76-480-
370. Amennyiben nem az internet alapú hibabejelentőt használ-
ják, a cég kéri, szíveskedjenek pontos utcanévvel és lehetőség sze-
rint házszámmal megjelölni a hiba helyét. Hibabejelentés esetén, 
kérik, a nevük és a telefonszámuk megadásával is szíveskedjenek 
segíteni a társaság munkáját.

ksh-felmérés makón is
A Központi Statisztikai Hivatal önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló felmérést hajt végre. Az Európai lakossági egészségfelmérés 
ötévenkénti végrehajtását uniós rendelet írja elő. Az adatfelvétel 
Magyarországon szeptember 15-től december 15-ig tart, célja a 
lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi 
szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata.

A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 
9479 főt, véletlen mintavétellel választották ki. A felvételben részt 
vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a ksh összeírója 
felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazol-
vánnyal rendelkeznek. Az adatokat a ksh bizalmasan kezeli, ki-
zárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét 
kizáróan használja fel, pontosan követve a törvényi előírásokat.

Épülnek a járdák
A járdaprogramban érintett 111 utcából több helyen már a 

látványos szakaszánál tart a makói járdaépítés. A kivitelezés 
minőségét a szennyvízcsatornázás utáni helyreállításhoz hason-
lóan a városháza 20 férfi munkatársa felügyeli. A brigádok rend-
szeresen bejárják az építés alatt lévő területeket, és a műszaki 
osztály által kimunkált szempontrendszer alapján jegyzőköny-
vezik a munkálatok megfelelőségét. kezelniük kell az esetleges 
lakossági panaszokat, amelyeket a városháza központi számára 
jelezhetnek a makóiak (511-800). A telefonközpontos mindig az 
érintett utcáért felelős kollégához kapcsol, aki jegyzőkönyvezi 
az utcáját érintő lakossági panaszokat is.
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álláslehetőség 

makó Város jegyzője jegyzői iroda-
vezető; közbeszerzési ügyintéző; pro-
jektmenedzsment ügyintéző; pályá-
zatelszámoló munkakörökbe. Bővebb 
információ: www.mako.hu.

szavazni: csak érvényes iratokkal!
A választópolgárnak voksolás előtt igazolnia kell személyazonosságát (érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lak-
címét vagy személyi azonosítóját. Csak így tud október 12-én szavazni, ezért érdemes 
ellenőrizni, és ha szükséges, érvényesíteni személyes iratait!

pályázati felhívások
Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet 
a tulajdonát képező makói 5550/35/A/32  helyrajzi számon fel-
vett, a természetben Makó, Széchenyi tér 17-19. szám alatti, 232 
m² alapterületű üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására, 
annak kereskedelmi, turisztikai tevékenység végzésére történő al-
kalmassá tétele melletti felújítással. Az elvégzendő felújítás össze-
ge: legalább 1.500.000,- Forint + Áfa. A felújításra rendelkezésre 
álló időtartam: szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. 10:00 1. 
óra
A pályázat beadásának helye: makói polgármesteri hivatal 2. 
pénzügyi osztály Vagyongazdálkodási iroda (makó, szé-
chenyi tér 22. i. emelet 122. iroda)
A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak érte-3. 
sítést küldünk. 
A pályázati anyag átvehető: makói polgármesteri hivatal 4. 
pénzügyi osztály Vagyongazdálkodási iroda (makó, szé-
chenyi tér 22. i. emelet 122. iroda, 62/511-821). pályázni csak 
pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes 
feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit.
A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag át-5. 
vételekor közli a hivatal a pályázóval.

Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot  hirdet 
a tulajdonát képező 28/2/A/21  helyrajzi szám alatt nyilvántar-
tott, természetben a Makó, Szegedi u. 1. B I. 5. szám alatt fekvő, 
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, kamra, közlekedő, erkély 
helyiségekből álló, 38 m2 alapterületű, komfortos komfortfoko-
zatú lakás szabadpiaci feltételekkel, bérlet útján történő haszno-
sítására.

A pályázat benyújtásának határideje: október 15. (szerda) 10 1. 
óra.
A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal pénz-2. 
ügyi osztály Vagyongazdálkodási iroda (makó, széchenyi 
tér 22. szárnyépület i. 123. szoba).
 szabadpiaci feltételekkel történő bérbeadás esetén a lakás 3. 
havi lakbére: 23.750,- ft. A képviselő-testület a lakbér mérté-
két minden év március 1-jével – legfeljebb a ptk. 6:47. §-ában  
meghatározott kamat mértékével – emeli.
 A pályázati anyag átvehető és részletes felvilágosítás: pol-4. 
gármesteri hivatal pénzügyi osztály Vagyongazdálkodási 
iroda. tel: 62/ 511-838
pályázni csak pályázati anyag birtokában lehet, amely tartal-5. 
mazza a kiírás részletes feltételeit, az ingatlan legfontosabb 
jellemzőit, illetve a lakásbérleti szerződés tervezetét.

sajtkukac játszóház  
nyílik a korzó kaszinóban
Az ismert kecskeméti játszóházhoz hasonlóan színvonalas, profi 
játszóház nyílik a makói és térségi családoknak a Korzó Kaszinó-
ban – erről állapodott meg meg szeptember 25-én dr. Buzás Péter 
polgármester és Veréb-Tóth Krisztina egyéni vállalkozó. A ma-
kói származású színésznő Budapesten már részt vett játszóház 
kialakításában, a makói nyitást pedig a helyi családok körében 
végzett közvélemény-kutatás előzte meg.

makó polgármestere elmondta, régóta keresi a város a volt 
kaszinó hasznosításának lehetőségét. most akadt jelentkező, a 
makóról elszármazott Veréb-tóth krisztina, akinek terveit jó 
érzéssel fogadta dr. Buzás péter, hiszen a makói családok örömé-
re fog szolgálni az új üzlet, és annak turisztikai hatása is jelentős. 
elismételte, makón az üzlethelyiségek kiadása minden esetben 
nyilvános pályázaton történik, amelyre bárki jelentkezhet. ha 
több érdeklődő pályázik, akkor licittel dől el, ki veheti ki az in-
gatlant határozott időre. most azonban csak egyetlen érdeklődő 
volt, akivel ötéves szerződést köt a város.

még a nyáron, júliusban hirdetett pályázatot makó Város ön-
kormányzata a széchenyi tér 15. szám alatt található, 309 négy-
zetméteres kaszinó üzlethelyiség bérbeadására szabadidős, szol-
gáltatási tevékenység folytatására. A lezárult pályázatra egyetlen 
érvényes pályázat érkezett. 

Veréb-tóth krisztina, akivel szerződést köt a város, a csü-
törtöki sajtóeseményen elmondta, nemcsak a megyében, de az 
országban is egyedülálló lesz a sajtkukac névre keresztelt ját-
szóház. A korosztályoknak különféle kikapcsolódási lehetőséget 
kínálva 0-től 99 éves korig várja a makói és térségi családokat. 
Az üzlet nyitását közvélemény-kutatás előzte meg, de a legfőbb 
ihletforrás a színésznőként is dolgozó vállalkozó hölgy számá-
ra a kislánya. Budapesten rendelkezésre állnak játszóházak, de 
amikor szüleit látogatta meg, a térségben nem talált ilyen lehető-
séget. ezért vágott bele, már némi tapasztalattal a vállalkozásba. 

Az üzlethelyiséget progresszív bérleti díj fejében adja ki a vá-
ros, a kezdő évi bérleti díj mértéke 200,- ft/m² + áfA/hó, a má-
sodik évi bérleti díj mértéke 400,- ft/m² + áfA/hó. A harmadik 
évi bérleti díj mértéke 600,- ft/m² + áfA/hó, 4. évi bérleti díj 
mértéke 700,- ft/m² + áfA/hó, míg a záró évi bérleti díj mérté-
ke 800,- ft/m² + áfA/hó.

A város vállalta, hogy segít az ingatlan felújításában is. Így  
jantó sándor makói vállalkozó cégével, a mester Bau holding 
kft-vel kötött erre szerződést. Az épületgépészeti munkákat 
rakonczai jános ugyancsak makói vállalkozó cégével, jacksson 
Bt. végezteti el. Az önkormányzat hatmillió forintos forrást 
irányzott elő a beruházás elvégzésére. ennek véghatárideje no-
vember 10-e, tehát Veréb-tóth krisztina úgy tervezi, a decembe-
ri ünnepekre már minden készen lesz, és jöhetnek a vendégek a 
térségből és makóról.
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GyóGyszertári ÜGyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: október 5-ig pingvin patika 
Gyógyszertár (Deák f. u. 4.), október 6–12. között 
Apaffy Gyógyszertár (Apaffy u. 21.). Az ügyeleti 
szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra között, ün-
nepnapon 9-től 20 óráig tart. szombaton 13–20, 
vasárnap 9–19 óra között van ügyelet. szomba-
ton 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 ok-
tóber  4–5-én, azaz szombaton és vasárnap a liget 
utcai fogorvosi rendelőben délelőtt 8–11 óra kö-
zött.

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, csütörtökön 
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 második péntekjén tart cégképvi-
seleti 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. ALFÖLDVÍZ Regionális Vízi-
közmű-szolgáltató Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 1230–15, 
csütörtökön 7–19 óra között fogad ügyfeleket a lonovics 
sugárút 24. alatt. 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. (tel.: 62/212-837) Ügyelet: 
06-30/403-6267. Gyepmester 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, szerda, csütör-
tök: 8–16:30, péntek: 8–14 óra. telefon: 06-70-312-7739.

aktuális moziműsor:  
WWW.makoimozi.Hu  

a műsorváltoztatás jogát a makói 
mozi és a FilmForgalmazók  

Fenntartják!

emlékeink  
a nagy  
háborúból
Kiállítás nyílik a makói József Attila 
Múzeumban október 4-én, délelőtt 
11 órakor. Megnyitja: Dr. Lugosi Jó-
zsef ny. ezredes, hadtörténész-mu-
zeológus, a Hadtörténeti Múzeum 
korábbi főigazgatója

ivóvízminőség-javító 
program indul

A keop (környezet és energia opera-
tív program) ivóvízminőség-javító projekt 
fejlesztés eredményeként 2015-re makón és 
térségében megvalósul az európai Unió ál-
tal elvárt, a meghatározott határértékeknek 
megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása. Az 
induló beruházás összértéke mintegy 3,8 
milliárd ft, melyhez 3,2 milliárd ft támoga-
tást az operatív program biztosít, zömében 
az európai Unió kohéziós Alapjából szárma-
zó forrásból. A projekthez szükséges további 
forrást a Belügyminisztérium biztosítja.

nem szociális alapú, 
azaz mindenkinek jár 
a fürdőkezelésekhez a 
támogatás
Egyedülálló támogatást nyújt Makó Város 
Önkormányzata valamennyi itt élő pol-
gárának: jövedelmüktől függetlenül, azaz 
nem szociálisan vállalja át a 85%-ban OEP 
támogatott, fürdőben igénybe vehető gyógy-
kezelések 15%-os önrészét. A betegek tehát 
készpénzforgalom nélkül, közvetlenül a für-
dőben vehetik igénybe ezt a támogatást. Az 
OEP-támogatott kezelések önerejét pedig 
nem csupán a Makón, hanem a kistérségben 
élőknek sem kell kifi zetniük a Hagymatikum 
Fürdőben. Ők a kezelések ideje alatt a busz-
jegy árát is visszakapják. 

A gyógyuláshoz korábban fel kellett ke-
resni a háziorvost, majd a szakorvost, az ál-
tala felírt kezeléseket lehetett igénybe venni 
a fürdőben. ez az út tavaly szeptember 16-
tól jelentősen lerövidült, hiszen fürdőorvosi 
szakrendelés vált elérhetővé hétköznapokon 
13 és 19 óra között az épület makovecz téri, 
gyógyászati bejárata felől. Azoknak, akiknek 
diagnosztizált panaszaik vannak, és rendel-
keznek leletekkel, közvetlenül fordulhatnak 
a fürdőorvoshoz. A kezeléseket modern és 
gyönyörű körülmények között, a XXi. szá-
zad elvárásainak megfelelő infrastruktúra 
mellett vehetik igénybe a hagymatikumban.

fotós a Városháza 
Galériában
Schmidt Andrea fotóművésznek  
nyílik kiállítása október 2-án, csü-
törtökön 14 órakor a Hagymaház 
Pódium termében. Tárlatvezetést 
tart az alkotó. A felvételek október 
20-ig tekinthetőek meg.

A forgatós  
együttes felhívása
A Fesztivál díjas Forgatós Táncegyüt-
tes kezdő és haladó csoportjaiba sze-
retettel vár 5-10 éves kortól táncolni 
vágyó kislányokat, kisfiúkat, akik 
szeretnének egy vidám, ügyes kis 
csapatba bekerülni.

sokat fognak játszani, énekelni, 
táncolni, ismerkedni egymással, a 
magyar néptánccal és a világgal. 
továbbra is várják táncos lábú kez-
dő és haladó 14-25 éves fiatalok je-
lentkezését a felnőtt csoportba. 

A jelentkezésről bővebb informá-
ció: Doktor lászló, tel.: 70/416-3825, 
email: doktor.tancdoki@gmail.com.


