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AZ ORSZÁGHATÁRIG JÁRHATÓ AZ M43-AS
Július 11-én nyitott meg M43-as au-
tópálya Makó és az országhatár kö-
zötti szakasza. Az ünnepélyes át-
adón részt vett Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes és Victor Ponta 
román államfő.
A hétvégén megnyílt a forgalom előtt az 
M43-as Makó–Csanádpalota közötti or-
szághatárig érő szakasza, valamint átad-
ták a Nagylak–Pécska között megépült ro-
mán A1 gyorsforgalmi útszakaszt is. A ma-
gyar–román országhatáron zajló ünnepé-
lyes átadón részt vett Farkas Éva Erzsébet 
Makó valamint a térség településeinek pol-
gármesterei is. A Magyarországot Romániá-
val összekötő sztrádát Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes és Marius Nica, a román 
kormány európai alapokért felelős minisz-
tere avatta fel.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
hangsúlyozta, Magyarország számára alap-
vető fontosság a szomszédos országokkal 

fenntartott jó viszony, így arra Romániá-
val is. Kiemelt fontosságú a határon átnyú-
ló közlekedési fejlesztések megvalósítása, a 
magyar kormány célul tűzte ki, hogy min-
den autópályát kiépít a határig, e cél meg-
valósításában a magyar–román autópálya 
kapcsolat megteremtése egy jelentős ese-
mény.
Marius Nica elmondta, hogy ez az ese-
mény történelmi mérföldkő a román-ma-
gyar kapcsolatokban és ez által szorosabb-
ra fűződhetnek a két állam közötti együtt-
működések. A Nagylak–Csanádpalota autó-
pálya-határátkelő megnyitása nyomán Arad 
és Temesvár lesz Románia első két nagy-
városa, amelyet bekapcsolnak az európai 
gyorsforgalmi úthálózatba.
A 23 km hosszú autópálya szakasz kivite-
lezése nettó 46 és fél milliárd forint érték-
ben valósult meg, 85%-os uniós és 15% ha-
zai forrás felhasználásával. – tudtuk meg 
Loppert Dánieltől, a Nemzeti Infrastruk-

túra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazga-
tójától. A környező települések elkerülésé-
vel 20 perccel rövidebb idő alatt érhetünk a 
határhoz, a szakasz átadásának következté-
ben pedig 60 perccel csökken a menetidő az 
M5-től a határig. A határmenti települések 
számára nagyon fontos az autópálya meg-
épülése, így jelenetős forgalomtól mentesül-
nek. Ezt hangsúlyozta Farkas Éva Erzsébet 
Makó polgármestere is: „Nekünk azért fon-
tos, mert tudjuk, milyen amikor több ezer 
kamion dübörög át néhány nap alatt a város-
központon. Zajosak, balesetveszélyesek vol-
tak, hatalmas terhet rótt a városra. Rengeteg 
időbe telt átjutni a zebrán az út túloldalára. 
Féltettük a gyermekeinket, a családunkat a 
forgalomtól. Ez szűnt meg, amikor átadták 
az M43-as Makóig tartó szakaszát, azonban 
ezt a mai napig átélték a Makó–Nagylak kö-
zötti településen élők. Ez az ő ünnepük iga-
zán. Hatalmas tehertől szabadulnak meg a 
magyar kormány jóvoltából.”

Makó Város Önkormányzata idén is pá-
lyázatot hirdetett a turisztikai, illetve ven-
déglátó ipari szektor szereplői részére a 
Best of Makó védjegy elnyerésére. Az el-
ismeréseket a Glorius szállóban adták át 
ünnepélyes keretek között.
2012-ben alapították meg a Best of Makó 
védjegyet, amely független minősítési 
rendszerként évről évre megújulva állan-

dó, magas színvonalat, megbízható minő-
séget garantálja a helyi szolgáltató szek-
torban. Emellett célja, hogy az itt élők és 
a városba látogató turisták számára kivá-
ló, minőségileg kifogástalan termékeket 
és szolgáltatásokat garantálhasson.
A védjegyek odaítéléséről hattagú bizott-
ság döntött, pályázni három kategóriában 
lehetett. Karkas Mihály, a Best of Makó 

díj fővédnöke elmondta, nagyon fontos 
számukra, hogy ez a védjegy valódi véd-
jegy legyen, és magas követelménynek 
kell megfelelni, így nem ítélik oda minden 
pályázónak. (Folytatás a 3. oldalon)

TIZENKETTEN BÜSZKÉLKEDHETNEK 
IDÉN A BEST OF MAKÓ DÍJJAL
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Néhány hónap elteltével összegezni 
szoktuk, mi történt, hogyan zajlott 
az előző időszak. A nyári szabadsá-
golások előtt a város polgármeste-
rével Farkas Éva Erzsébettel beszél-
gettünk a város történéseiről és a jö-
vő terveiről. 

Igen sűrű volt a június vége, július 
eleje. Itt járt Lázár János akivel a 
térség polgármestereivel találkoz-
tak, majd a szenátus ülésén vettek 
részt. Kezdjük talán a települések-
kel! Mi hangzott el ott?

Lázár János miniszter úr tanácskozásra hívta 
össze a nyári időszak előtt a választókörzet 
polgármestereit. Ismertették a sikeres pályá-
zatokat, amelyeket ebben az évben nyertek 
a települések. Elhangzott, hogy megnyíltak az 
új kis- és közép vállalkozókat érintő pályáza-
tok a Gazdasági Innovációs és Operatív Prog-
ram keretein belül. Az országgyűlési képvise-
lő kiemelte az autópálya elkészültét a határig, 
emellett azt, hogy további útfelújításokra van 
szükség a térségben.

Ha már itt tartunk, több ilyen is 
érinti Makót!

Így van, az első autópálya-határátkelő megnyí-
lása Magyarország és Románia között kiemelt 
és történelmi jelentőségű. Két ország találko-
zása, a nemzetközi és országos siker mellett 
az egyén sikerének is tekintem, hiszen nem 
csak a pénzről, hanem az emberekről is szól 
ez a fejlesztés. Ezt nem szabad elfelejtenünk. 
A térségben élő egyének, családok életminő-
ségéről és biztonságáról is szól. 
Folyamatban van a földeáki út építése és zaj-
lanak a munkálatok Makó és Csanádpalota 
között. Mindkettő átadása idén várható, a Ki-
szombort városunkkal összekötő kerékpár-
utat pedig várhatóan augusztustól használhat-
juk majd. Én személy szerint nagyon várom ezt, 
mert a férjemmel gyakran kerékpározunk eb-
be az irányba. Összesen 1,5 milliárd forintból 
újul meg, s várhatóan őszre el is készül a Hód-
mezővásárhely-Földeák-Makót összekötő út 
13 kilométeres szakasza. A következő 5 kilo-
méteres szakasz – Földeáktól a makói autópá-
lya csomópontig – további 530 millió forintból 
újul meg.

A polgármesteri találkozót köve-
tően a szenátusi ülésen a megvaló-
sításra váró projektek kerültek be-
mutatásra. Melyek ezek?

A képviselő-testület által elfogadott Gazdasá-
gi és Városfejlesztési Programra épülve kezd-
tük el az egységes, komplex fejlesztés ter-
veinek előkészítését. A Konzultációs Szená-
tus előtt mutattuk be elsőként, tervező irodák 

szakembereivel „Kiemelt projektjeinket”; a 
Csipkesor és sétány megújulását, a Városi Pi-
ac, a Hagymatikum Fürdő, az Ipari Park fejlesz-
tését, a Makovecz Könyvtár építési terveit, a 
könyvtár körüli környezet és a Honvéd vá-
rosrész rehabilitációját. „Speciális projektje-
ink” közül a Művészetek Katedrája Közössé-
gi Főiskolát, a Návay Lajos szobor újraállítá-
sának lehetőségeit és a Jángorban lévő te-
metők fejlesztési terveit tártuk a jelenlévők 
elé. A „Tervezett, egyéb projektek” témakör-
ben ismertettük a turisztikai, egészségturisz-
tikai, energetikai, vízgazdálkodási, mezőgaz-
daság fejlesztési, kulturális és sportfejleszté-
si terveinket. 
A látványtervekkel gazdagított pojekteket az 
ősz folyamán külön kiadványban mutatjuk be 
minden makói vállalkozónak, majd november-
ben lakossági fórumok keretében a város la-
kói számára.

Ugyanakkor folyamatban lévő be-
ruházások is vannak. Melyek ezek?

Folytatódik a szennyvíz beruházás. A műsza-
ki feltételek megteremtésével és egy újabb tá-
mogatási szerződés aláírásával a már átadott 
7757 makói ingatlan bekötése után további 
40 ingatlan bekötésére nyílik lehetőség a vá-
rosban, valamint folyamatban van a rendszer 
üzemelési biztonságát javító nyomóvezetékek 
építése. A térség ivóvízminőség javító beruhá-
zása is elérkezett az utolsó, mégis talán legne-
hezebben megvalósítható projektfázisához; a 
próbaüzemeltetés és a dekantvíz elvezetésé-
nek szakmai kihívásokkal teli időszakához. Fo-
lyamatban van a kórházi, szakrendelő intézeti 
bővítés, felújítás. 

Az elmúlt héten fontos fejleszté-
sek is napvilágot láttak. Néhány 
önkormányzati intézmény napele-
mekkel gazdagodott, és új eszközö-
ket vásárolhat a makói kórház.

Igen, három makói önkormányzati fenntartá-
sú intézmény, a Hold utcai Óvoda, az Idősko-
rúak Átmeneti Gondozóháza és a Kálvin téri 
Bölcsőde új napelemes rendszerrel, a megúju-
ló energia felhasználásával jelentős mérték-
ben csökkentheti intézményeink működtetési 
költségét. Mindezen túl példaértékű, hogy az 
új városvezetésnek a korábbi feltételes köz-
beszerzés lebonyolítása ellenére sikerült meg-
egyeznie a kivitelező céggel abban, hogy ma-
kói vállalkozókat is bevonjanak a beruházás-
ba. Vállalkozói és képviselői támogatásoknak 
köszönhetően átadásra került a Szent István 
téri megújult sportpálya, a város két játszóte-
re új játékelemekkel bővült, tengó- és extrém-
sportpályát alakítottunk ki fiataljaink számára. 
Költségvetési Törvény címzett támogatásának 
köszönhetően a Hajnal utcai Idősek Otthona 

fejlesztésére, nyílászárók cseréjére, fűtés- és 
világításkorszerűsítésre, valamint eszközbe-
szerzésre is sor kerül. Területi együttműködést 
segítő programok kialakítására is több tízmil-
lió forintot nyertünk. Szintén nyertes pályázat-
nak köszönhetően fejleszthetjük a múzeum in-
formatikai eszközeit. Megkezdtük a Hold utcai 
Óvoda vizesblokkjainak felújítását, az elhanya-
golt kerítés szakaszos cseréjét, valamint szep-
temberre várható a belvárosi nyugdíjas klub 
épületmegújítása.
A Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke-
ként örömmel mondhatom el, hogy legutób-
bi, július 6-ai ülésünkön megszavaztuk, hogy a 
kórház két új, csontsűrűség és szív- érrendsze-
ri szűrésekre használható eszközt vásároljon 
3,4 millió forintból, a társulás tartalékkeretéből.
Az idén nyáron Makón 244 gyermek kap in-
gyen ebédet a nyári szünetben az önkormány-
zat jóvoltából. Ebből a kormányzati támogatás 
5,6 millió forint. 

Májusban lakossági fórumokat 
tartott a városrészi képviselőkkel. 
Melyek a legfőbb tapasztalatok? 

Meglepően sokan vettek részt ezeken a talál-
kozókon. A városi rezsicsökkentés eddigi in-
tézkedéseit örömmel fogadták a makóiak. Az 
idei évben ennek köszönhetően közel 80 mil-
lió forint maradt a makóiak pénztárcájában. A 
különböző támogatásoknak köszönhetően pe-
dig további 35 millió forinttal segítjük a helyiek 
megélhetését, közösségi életét. 
Méltatlanul sok hibát, javítást kell kezel-
nünk az előző városvezetés átgondolatlan 
fejlesztéseinek is köszönhetően, s rengeteg 
az 5–10, sőt 20 évre visszanyúló megoldat-
lan probléma. Ezeket városrészenként, rend-
szerezve, költségtervek és pályázati lehe-
tőségek függvényében ütemezve kell meg-
valósítanunk. Hosszú évek szükségesek az 
elhanyagolt munkálatok megvalósítására, 
fenntarthatóságára. 

Javában tombol a nyár, sok makói 
program vár a makóiakra, melyek-
ről ebben az újságban is tájékozód-
hatnak. De lesz-e ideje nyaralásra 
a város első emberének?

Természetesen ez szükséges is a feltöltődés-
hez, a megújuláshoz. Nagyon várom, hogy a 
családommal, barátaimmal hosszabb időt tölt-
hessek együtt. A kertünk kiváló teret biztosít a 
baráti összejöveteleknek, főzéseknek. A csa-
ládommal hegyvidékes tájra szeretnénk men-
ni, túrázni, kerékpározni, s talán egy közössé-
gi kiránduláson is részt tudunk venni együtt. A 
kirándulások során is figyelemmel kísérem az 
egyes települések elrendezéseit, fejlesztéseit, 
mely tapasztalatokat később felhasználhatom 
városunk fejlődése érdekében.

INTERJÚ FARKAS ÉVA ERZSÉBETTEL,
MAKÓ POLGÁRMESTERÉVEL
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Június elején ismét Makón járt Lázár 
János a térség országgyűlési képvi-
selője. A miniszter a Korona szálló-
ban találkozott a térség polgármes-
tereivel, akiket tanácskozásra invi-
tált. Majd a szenátus meghívására a 
Glorius Hotelben tartott projektbe-
mutatón is részt vett.
Lázár János fontosnak tartotta, hogy a 
nyári szabadságolások előtt egyeztesse a 
térség polgármestereivel a várható teendő-
ket és közelmúltban megvalósult beruhá-
zásokat. Több település is nyertes pályáza-
tot tudhat maga mögött, melynek kereté-
ben mikrobuszokkal gazdagodtak, illetve 
oktatási intézmények is sikerrel pályáz-
tak felújításra. „Fontos lépés a térség infra-
strukturális fejlesztését érintően hogy át-
adták az M43-as Makó–Csanádpalota kö-
zötti szakaszát” – mondta a miniszter.
Hozzátette továbbá, hogy az autópálya 
építés fontos részének tartja a nagylaki 

elkerülő megépítését, amelynek terve-
zése már folyamatban van, a kivitelezési 
munkák a jövő évben elkezdődnek. Emel-
lett fontos az autópályára rávezető utak 
felújítása. Még idén elkészül uniós forrás-
ból a Csanádpalota–Makó út. A minisz-
ter szerint az autópálya építés az összes 
autópálya irányába vezető utat tönkre-
tette. Ennek érdekében Lázár János min-
den érintett településsel külön egyeztet, 
hangsúlyozta hogy ez lesz az elkövetke-
zendő évek egyik fontos feladata.

TÉRSÉGI 
ÖSSZEFOGÁSSAL VETTEK 
KÓRHÁZI MŰSZEREKET

Csontsűrűség rizikómérő eszközt és bo-
ka-kar index mérőt vásárolt a Makói Kistér-
ségi Többcélú Társulás. Erről július elején 
egyhangúlag döntöttek a településvezetők.
Csaknem 3,5 millió forintot fordít a társulás 
a 2015. évi céltartalék költségvetési kereté-
ből a két orvosi műszerre – adott tájékozta-
tást Farkas Éva Erzsébet Makó polgármes-
tere a szerdai rendkívüli testületi ülésen, 
aki a társulás elnöke is. Ő és Dr. Kallai Ár-
pád a Csongrád Megyei Egészségügyi El-
látó Központ Hódmezővásárhely–Makó fő-
igazgatója július 13-án írta alá az erről szóló 
támogatói szerződést.
A gépek a makói Egészségfejlesztési Iro-
dához kerülnek. A Makói Egészségfejlesz-
tési Iroda múlt évben nyitotta meg kapuit, 
ahol folyamatosan végeznek szűréseket. 

„A csontsűrűség mérő 15 másodperc alatt 
ad ultrahangos diagnosztikát, amely alap-
ján kiszűrhető a csontbetegség gyanúja. A 
másik gép a négy végtagon elhelyezve mé-
ri a vérnyomásértéket és az érszűkület koc-
kázatát vizsgálja.” – tudtuk meg Gyurisné 
Pethő Zsuzsannától az EVP-EFI projektme-
nedzserétől. A beszerzést már elindítot-
ták, várhatóan szeptembertől már ezek-
kel a készülékekkel tudják a csontritkulás 
és az érszűkület kockázatát mérni a térség 
lakosainál.

Első alkalommal tartottak városrészi 
napot a Honvédban. A makói roma 
nemzetiségi önkormányzat szervezé-
sében a Bem és a Berzsenyi utcák ta-
lálkozásánál szórakozhattak a város-
részben élők.
A rendezvényen a szokásokhoz híven 
Patály Róbert előadásában elhangzott a ci-
gány himnusz, majd a Tulipán utcai óvo-
dások műsorát nézhették meg a vendégek. 
Fellépett még Kóczé Lajos és Boza Pityu, a 
Kuczu banda Szegedről, Patály Róbert, Léde-
rer Zoltán, Restás Attila és Börcsök Erika. Az 
est fénypontja a Dani Family fellépése volt.
Egy mázsa marhahúsból pörköltet főztek – 
egy szegedi séf vezetésével – a rendezvény-
re kilátogatóknak, melynek igen nagy sike-
re volt, több mint 300 adag fogyott el belőle.
A szórakoztató produkciók mellett ismer-
tették a Honvéd fejlesztési lehetőségeit is. 
Dr. Sánta Sándor önkormányzati képviselő 
ígéretet tett egy útszakasz leaszfaltozására és 
beszélt a leendő rehabilitációs programról is.
Gilingerné Ráday Krisztina elmondta, hogy 
jövőre is szeretnének városrészi napot tar-
tani, a példa mutatja, hogy érdemes. A Ma-
kói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke megkö-
szönte a támo-
gatásokat, hi-
szen azok nél-
kül nem valósult 
volna meg a ren-
dezvény. Képvi-
selői alapjából 
Farkas Éva Erzsébet polgármester, Weszely-
né Véghseő Henriett, dr. Sánta Sándor és 
dr. Hadik György támogatta ezt a napot. Emel-
lett a Duna-Dömer Kft. valamint egy nagy-
lelkű makói vállalkozó is hozzájárult az első 
Honvéd naphoz a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat mellett.

(Folytatás az 1. oldalról)
A szálláshely, egyéb szolgáltatás és vendég-
látás területen tizenkét helyi vállalkozó ve-
hette át az elismerést ebben az évben.
Vannak olyan vállalkozók, akik nem először 
kapták meg ezt a védjegyet. Köztük a Krisz-
tina Szépségszalon is, akinek tulajdonosa 
idén a Givaudan különdíjában is részesült. 
Kurusa Krisztina elmondta, már harmad-
szor kapják meg a díjat, a különdíjra nem 
számított, nagyon örül neki. Hozzátette, ez 
nem az ő egyéni sikere, hanem csapatáé, a 
szalonban dolgozó kollegái. Farkas Éva Er-
zsébet a város polgármestere köszöntőjé-
ben kiemelte a védjegy elnevezése kifejezi, 
hogy annak birtokosait a helyi közösség is 
elismeri, így kiváló minőséget garantál.
A pályázat nyertese matricát tehet ki, amely 
a vendégek számára is igazolja, hogy az üz-
let színvonalas. A nyertesek az adott évben 
saját reklámfelületükön, anyagaikon, szaba-
don használhatják a Best of Makó logót.

HONVÉD–NAP ELŐSZÖR

A TÉRSÉG POLGÁRMESTEREIVEL 
TANÁCSKOZOTT LÁZÁR JÁNOS
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Makó Város Önkormányzatának 
címzett levélben a Csipkesori lakók 
jelezték a Hagymaház – mozi és ká-
vézó – működtetésével kapcsolatos 
problémájukat. Az ügyben Czirbus 
Gábor alpolgármester és Zsámboki 
Erika ügyvezető egyeztetett.
Az egyeztetésen az ügyvezető kiemel-
te, hogy a beadott levélen nincs dátumo-
zás. „Azt gondolom, hogy nagy részben a 
2014. évi problémákat jelzik a lakók, mi-
vel a szabadtéri előadások után székpako-
lás ebben az évben nem történt. A június 
20-i szabadtéri előadás 22.30-kor ért vé-
get, széket nem pakoltunk. A június 27-i 
rendezvény 23 órakor fejeződött be, szék-
pakolás itt sem történt, sőt olyan díszlet 
sem volt egyik előadáson sem, amelynek 
pakolása zajjal járt volna” – jelezte észre-
vételeit az ügyvezető a levél kapcsán Czir-
bus Gábor alpolgármesternek.

„A belvárosban több olyan étterem és ven-
déglátó egység zavartalanul működik, me-
lyek 22 óra után is nyitva tartanak és a 
közvetlen közelükben ugyancsak magán-
lakások helyezkednek el. A kávézót és a te-
raszt továbbra is mű-
ködtetjük, ugyanis 
bevétel származik a 
bérleti díjból, a mozi 
szolgáltatáshoz szük-
séges, illetve egyik ke-
resett turisztikai hely-
színe a belvárosnak.
Szeretném hozzáfűz-
ni a mozi zajproblé-
máival kapcsolatos 
felvetésekhez, hogy 
tavaly decemberben 
és a közelmúltban is 
történt intézkedés ez 
ügyben. A mély-frek-

venciás hangokat csökkentettük a 20 óra 
utáni vetítéseknél, úgy, hogy a mozi nyúj-
totta élmény ne sérüljön. A vetítések alkal-
mával ugyanis csak ez a hang szűrődött ki 
a Hagymaházból.”
Az alpolgármester megköszönte az ügyve-
zető tájékoztatását valamint az eddig meg-
tett intézkedéseket, melyek a Csipkesori 
lakók érdekeit szolgálják.

A hétvégén már kilencedik alkalommal került megrendezésre Makón a Ma-
ros-parti Randevú a szépen felújított Flórián vendégház területén. A Meg-
változott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesülete 
(MENYUKE) rendezvényén több mint százan vettek részt.
A nap közös beme-
legítéssel, meridi-
án tornával kezdő-
dött, de cél az volt, 
hogy játékos formá-
ban mozgassák meg 
az indulókat, meg-
erőltetés nélkül. Volt 
többek között kosár-
labda, hulahopp-ka-
rikázás kézen, vagy 
derékon, asztalite-
nisz, tollas labda, pe-
lota, petanque, tan-
dem sítalp, gólyaláb, 
nordic walking. Ver-
senyt is hirdettek, a 
l e g e r e d m é n y e s e b -
bek azok lettek, akik minél több helyen, 
minél több pontot gyűjtöttek a két óra 
alatt. Az eredményhirdetés után a két 
bográcsban főtt gulyáslevessel és sport-
kiflivel csillapíthatták étvágyukat a já-
tékos sport délelőtt résztvevői.

A rendezvény nem lehetett volna sike-
res: az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, Makó Város Önkormányzata, Ko-
vács Gábor sportszervező, Süli András 
CSOMSZISZ elnök, Dél Ásványvíz Kft. 
és önkéntes, lelkes segítők nélkül.

ISMÉT A MAROS-PARTON 
RANDEVÚZTAK

HAGYMAHÁZ KÁVÉZÓ

MAROS KUPA 
2015.

Kispályás labdarúgó bajnokság 
(műfüves) 

VERSENYKIÍRÁSA

1./ A verseny célja: Sportolási lehe-
tőség biztosítása a labdarúgást kedve-
lő sportolóknak, baráti közösségek-
nek, a sportág népszerűsítése.
2./ A verseny helye és ideje: 
Makó, Erdei Ferenc téri sportpálya 
2015. augusztus 9-től kezdődően 
vasárnapi napokon délelőtt 9 órától.
3./ A verseny rendezője, verseny-
bíróság: A versenyt Makó Város Ön-
kormányzata, Makó Városi Kulturá-
lis-Közművelődési Nonprofit Kft., va-
lamint a Maros-menti Utánpótlás 
Futball Club rendezi.
Versenybíróság: Márton Imre el-
nök, Kovács Gábor elnökhelyettes, 
Pápay József titkár, Hajdu Szilárd titkár

Bővebb információ: 
www.mako.hu
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ARANYAT ÉR 
A SPORTTÁMOGATÁS MAKÓN

A bokszolókat és az extrémsport egyesület tagjait is támogat-
ják a makói képviselő-testület tagjai. Mindenkit azzal, amire va-
lóban szüksége van.
Sokéves problémára talált megoldást a makói képviselő-testület. A helyi gör-
deszkások, az extrémsportok szerelmesei az új városvezetésnek köszönthe-
tően újra megtalálták azt a helyet, ahol edzeni tudnak. A Bajza utcai iskolá-
ban, felújított elemeken, biztonságos körülmények között fognak gyakorolni 
ezentúl. Dr. Hadik György települési képviselő javaslatára gyűjtésbe kezdett 
a testület, hogy fel tudják újítani az elemeket és kialakíthassák az egykori is-
kola udvarán a pályát, ami hama-
rosan elkészül. Emellett a helyi 
bokszolókat is támogatja a kép-
viselő. Saját alapjából kérte, kü-
lönítsenek el pénzt arra, hogy 
eszközöket, bokszkesztyűket vá-
sárolhassanak az egyébként na-
gyon tehetséges bokszolónöven-
dékeknek. A versenyekre való felutazás is költséges, ehhez is hozzájárult. 
Hogy megérte, mi sem bizonyítja jobban, minthogy legutóbb, a Gönczi Róbert 
Emlékversenyen, Helvécián Restás Roland (52 kg) aranyérmet, Körömi Erika 
(70 kg) ezüstérmet, a hétéves Körömi Ábel pedig bemutató aranyérmet szer-
zett. A Makó Budo Klub ökölvívói szintén a Bajza iskolában kaptak edzőtermet, 
ahol heti öt alkalommal tudnak készülni a versenyekre.

A Makó és térségében lefektetett 
390 kilométernyi szennyvízvezeték 
közel 14 ezer család számára biz-
tosítja a tisztább és kényelmesebb 
életkörülményeket. A csatornázási 
programból azonban néhány utca-
szakasz kimaradt. A műszaki felté-
telek megteremtésével és egy újabb 
támogatási szerződés aláírásával a 
már átadott 7757 makói ingatlan be-
kötése után további 40 ingatlan be-
kötésére nyílt lehetőség a városban.
A kivitelezés határidőre rendben lezaj-
lott, azonban a munkák június 30-tól 
több helyen újra elkezdődtek. Az érin-
tett utcaszakaszokon egy most aláírásra 
került kiegészítő projekt keretében épül 
új szennyvízcsatorna. A legkésőbb szep-
tember végéig befejeződő munkálatokkal 
újabb 40 háztartás csatlakozhat a korsze-
rű szennyvízrendszerhez. Az eredeti ter-
ven felül elvégzett munkák így összesen 
556,5 méter gerinccsatornát, 366,5 mé-
ter bekötővezetéket és 1566 folyóméter 

nyomóvezetéket jelentenek a megépült 
390 kilométernyi vezetéken kívül.
A csatornafejlesztésnek a lakosságot legin-
kább érintő része a gyűjtőcsatorna-hálózat 
és a házi bekötőcsatornák kiépítése, amely 
június végén kezdődött el, és várhatóan 
2015. szeptember végére fejeződhet be.
A szennyvízcsatornázás által érintett ut-
cák: Bárányos sor, Hajnal utca, Kálvária utca, 
Kossuth utca, Nagycsillag utca, Hosszú utca.

A közel 265 millió forintos beruházás ered-
ményeként az eddig csatornázatlan terüle-
teken is kiépül majd a szennyvízhálózat, 
így ezekben az utcákban és háztartások-
ban is megszűnnek a szikkasztók, amelyek 
komoly terhelést jelentettek a környezet 
számára. A projektelemek megvalósulásá-
val az érintett utcaszakaszok szennyvize 
is a makói szennyvíztisztító telepre kerül, 
így többé nem károsítja a Maros vizét.

Kevesebb lesz három önkormányzati fenn-
tartású intézmény áramkiadása, mert nap-
elemek kerültek rájuk. Az új városvezetés-
nek köszönhetően makói vállalkozók is 
részt vettek a kivitelezésben.
Három makói önkormányzati fenntartású intéz-
mény energiaellátása újult meg közel 50 millió fo-
rintból. A Makói Óvoda Kálvin Téri Tagintézménye, 
az Egyesített Népjóléti Intézmény Időskorúak Át-
meneti Gondozóháza és Kálvin téri Bölcsődéje spó-
rolhat a makói önkormányzat sikeres pályázatának 
köszönhetően. „Az előző városvezetés egy olyan 
közbeszerzést kötött, melynek eredményekép-
pen a fő kivitelező egy szigethalmi cég lett. Siker-
nek könyvelhetjük el, hogy megállapodtunk a cég-
gel abban, hogy makói alvállalkozókat is vonjanak 
be a napelemek telepítésébe.” – mondta Farkas Éva 
Erzsébet Makó polgármestere. A százszázalékos tá-
mogatású pályázat által felszerelt napelemeknek 
köszönhetően jelentősen csökken az intézmények 
villamos energia-, valamint fűtési költségei is.

MAKÓ ÉS TÉRSÉGÉNEK SZENNYVÍZBERUHÁZÁSA SZÁMOKBAN:
–  a beruházás teljes összege 

13 498 063 096 Ft, ebből az EU és a Ma-
gyar Állam támogatása 11 007 637 710 Ft

–  több mint 14 ezer házi bekötés 
–  több mint 300 km gravitációs és 90 km 

nyomás alatti gyűjtőcsatorna épült ki
–  a szennyvíztisztító és kezelő telep több 

mint 52 ezer lakóegységre bővült
–  a megépült szennyvíziszap-kezelő és -el-

helyező rendszer évente 1100 tonna vízte-
lenített iszap kezelésére lett alkalmas

–  34 körzeti és 2000-nél több házi áteme-
lő épült ki

–  csak Makón 107 km gerincvezeték épült ki 
és közel 8 ezer új házi bekötés valósult meg

–  a Makón meglévő 70 km hosszúságú há-
lózatból 12 km lett újjáépítve, 11 db áteme-
lő pedig felújítva

–  345 ezer négyzetméternyi útburkolat 
újult meg

–  létrejött egy 120 térfigyelő kamerából 
álló rendszer 

FOLYTATÓDIK A MUNKA, TOVÁBBI UTCASZAKASZOKON 
ÉPÜL KI A CSATORNAHÁLÓZAT

HÁROM ÖNKORMÁNYZATI 
ÉPÜLET KAPOTT 

NAPELEMET MAKÓN
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Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertá-
rak sorrendje a következő: július 20–26. 
között a Pingvin Patika (Deák Ferenc u. 
4.), július 27–augusztus 2. között az Apaf-
fy Gyógyszertár (Apaffy u. 21.) és augusz-
tus 3–9. között az Arany Kereszt Gyógyszer-
tár (Vásárhelyi u. 50.) tart ügyeletet. Ügye-
leti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra 
között, szombaton 13–20, vasárnap és ün-
nepnap 9–19 óra között van. Szombaton és 
vasárnap az úgynevezett készenlét ideje 
alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt eset-
ben a +36-30-276-0085-ös számon lehet 
gyógyszert kérni. Szombat délelőtt nyitva 
van: Apaffy, Arany Kereszt, Kígyó és Ping-
vin (utóbbi 13 óráig). Az ügyeleti időben az 
ügyeletet adó patikákat célszerű és ajánlott 
felkeresni.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

ÚJ LOGÓ, ÚJ ARCULAT, MEGÚJULT HONLAP: makotv.hu

HÍRADÓ HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 
MINDENNAP FRISS INFORMÁCIÓKKAL

Július 30. csütörtök 18.15:

Társalgó – kulturális magazin a Gloriusból: kávékülönlegességek, 
játék – nyeremények, zenél a Glorius Jazz Band

Július 31. péntek 18.15:

Molnár Dixieland Band koncert

MŰSORAJÁNLÓ:

ANYAKÖNYVI HÍREK 28–29. HÉT

SZÜLETÉS:
Barna Beatrix Valéria 2015.06.25.
szülei: Barna Zsolt és Kiss Valéria Andrea
Kádár Döme 2015.07.04.
szülei: Kádár Viktor József és Vajdovics Ibolya Ildikó
Fodor Ádám László 2015.06.29.
szülei: Fodor László és Lovászi Renáta
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Sogor Adrian Valentin és Sogor Ramona 
Daniela, Kocsis Zsolt és Pető Petra, Török 
Sándor és Madarász Edit
HALÁLESET:
Sipos Ferenc Antalné Szirbik Viktória, Ollexik 
Viktorné Sümegi Erzsébet, Polgár Gyula, 
Bencze János, Cseh János Antal, Kabók 
Jánosné Aranyos Etelka

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 te-
lephelyén. Telefonos ügyfélszolgálat: (0640) 82-
22-82, hibabejelentés: www.kozvilhiba.hu. Az 
Invitel Zrt. minden hónap második péntekjén 
tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC Számí-
tástechnika Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.). 
A T-Home minden munkanap és szombaton 
nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 8/C szám 
alatt (tel: 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 Ma-
kói Kommunális Nonprofit Kft. Makó, 
Návay Lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: hétfő–
kedd: 8–16, szerda: 7–19, csütörtök: 8–16, pén-
tek: 8–12 óra. Ebédidő: 12–13-ig. Telefon: (0662) 
212-837. Ügyelet: (0630) 403-6267. A gyep-
mester 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. A DIGI TV (megren-
deléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, 
kérések): Makó, Kossuth utca 62/a szám. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő–csütörtök: 8.30–15.30, pén-
tek: ZÁRVA. Telefon: (0670) 312-7739.

A makói házi gyermekorvosok JÚLIUS ha-
vi délutáni összevont rendelése: hétfő: 
Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), kedd: Dr. Szal-
kanovics Bernadett (Hollósy K. u. 2/a.), szer-
da: Dr. Lóczi Rozália (Kálvin u. 24.), csütörtök: 
Dr. Czanik Sarolta (Hollósy K. u. 2/a.), péntek: 
Dr. Kiss Ivánka ( Kálvin u. 24.). Orvosi ügye-
let (gyermek): szombaton és munkaszüne-
ti 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): hét-
köznap 16–8 óráig; szombaton és munka-
szüneti napon 0–24 óráig a Vorhand rabbi tér 
3. szám alatt, telefon: (62) 433-104.
Fogászati ügyelet: hétvégén és munkaszü-
neti napon 8–11 óráig a Hollósy Kornélia u. 2/a 
szám alatt.

ORVOSI 
ÜGYELET

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Makó város helyi védettségű épület homlokzat felújításának támogatására.

A pályázat tárgya: a helyi építészeti örökség 
védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) Makó ör. ren-
delet 17. § (1) bekezdése szerint a helyi védelem 
alatt álló épületek homlokzatának felújítása, el-
sősorban a főútvonalak mentén, műemlék kör-
nyezetben és turisztikailag jelentős forgalommal 
bíró területen lévő épületekre kiterjedően.
Részvétel: A pályázat nyilvános, azon részt 
vehet bármely természetes személy, aki a 
megfelel a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek.
A támogatás mértéke:
Nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, 
maximum bruttó 500.000 Ft.
Országos védettségű épület támogatására nincs 
lehetőség.
A pályázathoz be kell nyújtani:

– Amennyiben építési engedély köteles az építé-
si munka, úgy a jogerős építési engedélyt.

– Amennyiben építési engedély nélkül végezhe-
tő az építési munka, úgy környezetbe illesztési
homlokzati leírást.

– Kivitelező által készített költségvetést.
– Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni 
lapszemléjét.

– A pályázó és a vele közös háztartásban élők jö-
vedelméről igazolást.

— Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertessége 
esetén a tervezett munkát a döntéstől számítot-
tan 1 éven belül megvalósítja és a költségekkel 
elszámol, továbbá tudomásul veszi, hogy a tá-
mogatási összeg erejéig az ingatlan-nyilvántar-
tásba jelzálogjog kerül bejegyzésre.
A pályázat benyújtásának határideje és he-
lye: 2015. szeptember 30.
Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató
(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
A pályázat elbírálása: a beadási határidőt követő 
soros testületi ülés.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad:
Varga Imre – Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iro-
da Hatósági Csoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 
207. iroda, telefon: (62) 511-877

FELHÍVÁS
A Makói Nemzetközi Hagyma- és Gasztro-
nómiai Fesztivál szervezői, amatőr és hi-
vatásos zenekarok, együttesek, zenészek, 
előadóművészek és művészeti csoportok 
jelentkezését várják, akiknek teret, helyet 
és időt biztosítanak bemutatkozásra.
A 2015. szeptember 11–13. között megren-
dezésre kerülő Hagymafesztiválon, a Főté-
ren felállított színpadra várjuk mindazokat, 
akik vállalják a bemutatkozást közönség 
előtt 20–60 perces produkcióikkal.
A jelentkezési határidő 2015. augusztus 15.
Információ és jelentkezés: 0620 364-7719
email: makoihagymahaz@gmail.com
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Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező, természetben 
 

Makó, Rudnay u. 1–3. szám alatti 17 m² alapterületű garázs
bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. augusztus 6. 16.00

2./ A pályázat beadásának helye: 
Makói Polgármesteri Hivatal In-
novációs Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárny-
épület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről 
és idejéről a pályázóknak értesí-
tést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hi-
vatal Innovációs Iroda – Va-
gyoncsoport (Makó, Szé-
chenyi tér 22. szárnyépület 
II. emelet 205. iroda).

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

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal  
Innovációs és 

Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület 

II. emelet 205. iroda, 
Telefon: (62) 511-821

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 5550/32 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben

Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti 24,76 m² alapterületű 
üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. augusztus 6. 16.00

2./ A pályázat beadásának helye: 
Makói Polgármesteri Hivatal In-
novációs Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárny-
épület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről 
és idejéről a pályázóknak értesí-
tést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hi-
vatal Innovációs Iroda – Va-
gyoncsoport (Makó, Szé-
chenyi tér 22. szárnyépület 
II. emelet 205. iroda).

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

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal  
Innovációs és 

Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület 

II. emelet 205. iroda, 
Telefon: (62) 511-821

Makó Város Önkormányzata 
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képező makói 5550/32 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben

Makó, Széchenyi tér 7. II/5. szám alatti 36 m² alapterületű 
irodahelyiség bérlet útján történő hasznosítására

1./ A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. augusztus 6. 16.00

2./ A pályázat beadásának helye: 
Makói Polgármesteri Hivatal In-
novációs Iroda – Vagyoncsoport 
(Makó, Széchenyi tér 22. szárny-
épület II. emelet 205. iroda)

3./ A pályázati tárgyalás helyéről 
és idejéről a pályázóknak értesí-
tést küldünk.

4./ A pályázati anyag átvehe-
tő: Makói Polgármesteri Hi-
vatal Innovációs Iroda – Va-
gyoncsoport (Makó, Szé-
chenyi tér 22. szárnyépület 
II. emelet 205. iroda).

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

5./ A helyiség megtekintésének 
időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a hivatal a pályázóval.

Makói Polgármesteri Hivatal  
Innovációs és 

Városfejlesztési Iroda 
– Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Szárnyépület 

II. emelet 205. iroda, 
Telefon: (62) 511-821

PHARRAJIMOS – A HOLOKAUSZT 
ROMA ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Augusztus 2 Pharrajimos – a Holokauszt Roma Áldozatainak Emlék-
napja. Himmler 1942. december 16-án kiadott úgynevezett „Ausch-
witz-parancsa” ugyanazt jelentette a romák számára, mint amit a 
Wannsee konferencia a zsidók számára: a tömeges megsemmisítéshez 
vezető utat. Az Auschwitz-Birkenauban kialakított „cigányláger” első 
foglyai 1943. február 26-án érkeztek. A Birkenau táborban cigány csa-
ládokat tartottak fogva: fennállása alatt összesen 20934 cigány férfit, 
nőt és gyermeket regisztráltak. Neveiket – a politikai foglyokból felál-
lított lágerőrség naplókban vezette. A földberejtett névsorokat a doku-
mentummentő lengyel politikai fogoly, Tadeusz Joachimowski jelenlé-
tében 1949. január 13-án tárták fel.
A magyarországi cigány áldozatok számát ötezer és ötvenezer közötti-
re becsülik a különböző kutatók. A becslések közötti nagy különbség 
legfőbb oka, hogy máig hiányoznak az alapos levéltári és történelmi 
kutatások. Akárhány ezer is a legyilkoltak száma, tömegmészárlások 
áldozatául esett cigányok fekszenek máig is jeltelen gödrökben. Nevü-
ket nem őrzi semmiféle jel, a mai utódok pedig késlekednek a szembe-
nézéssel és számadással.

A Makói Roma Önkormányzat első alkalommal tart megem-
lékezést a Hagymaház előtti téren augusztus 2-án 16 órakor, 
amelyre tisztelettel hívjuk Önöket.
A modern és hagyományos szokásvilágot elegyítő ünnep-
ség 16 órai gyülekezéssel kezdődik, a hivatalos megemléke-
ző beszédek fél órával később szólalnak meg a színpadról.

Június elején Ruzsa adott otthont a Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége által rendezett I. Orszá-
gos Mazsorett Bajnokságnak. A Makói Majorette Egyesület versenyzői 3 korcsoportban, 10 kategóriá-
ban 13 versenyszámmal vettek részt a megmérettetésen. A versenyeredmények is igazolják azt a ko-
moly munkát, amelyet a lányok és a felkészítők az elmúlt évadban végeztek.
Cadet bot trió: III. hely (kiemelt arany minősítéssel): Kócsár Fanni – Mikáczó Melánia – Pető Vanesz-
sza • Cadet pompon szóló: Mikáczó Melánia I. hely (kiemelt arany minősítéssel), Pető Vanessza II. 
hely (kiemelt arany minősítéssel), Kócsár Fanni II. hely (kiemelt arany minősítéssel) • Cadet pom-
pon duó (kiemelt arany minősítés): Mikáczó Melánia – Kócsár Fanni • Cadet pompon mini formá-
ció (kiemelt arany minősítés): Forgács Regina – Gregor Lilla – Igaz Réka – Pipicz Hajnalka • Junior bot 
szóló: 11. hely (bronz minősítéssel) Szabó Brigitta • Junior pompon szóló: 1. hely (arany minősítés-
sel) Mityók Flóra • Junior pompon duó/trió: Balogi Panna – Dánfi Luca – Mityók Flóra II. hely (arany 
minősítéssel), Ádók Dóra – Hózler Boglárka IV. hely (bronz minősítéssel) • Junior pompon mini for-
máció: kiemelt arany minősítés Ádók Dóra–Balogi Panna–Dánfi Luca–Hózler Boglárka–Hózler Fruzsi-
na–Mityók Flóra – Szabó Brigitta • Junior BAT mini formáció „B”: kiemelt arany minősítés Balo-
gi Panna–Dánfi Luca–Hózler Boglárka–Hózler Fruzsina–Mityók Flóra–Szabó Brigitta • Senior pom-
pon szólóban: Fekete Dzsennifer arany minősítés • Senior pompon duó: kiemelt arany minősí-
tés Fekete Dzsennifer–Simon Alexandra.
Az egyesület elnöke és művészeti vezetője Baloghné Vass Katalin.
Koreográfusok: Simon Alexandra, és Fekete Dzsennifer
Ezekkel az eredményekkel a Makói Majorette Egyesület versenyzői részvételi jogot nyertek három ran-
gos külföldi megmérettetésre, részt vehetnek a horvátországi Grand Prix versenyen, a Lengyelország-
ban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon és a csehországi Világkupán.
A Makói Majorette Egyesület elnöksége, tagsága és versenyzői ezúton is tisztelettel köszönik a szülők-
nek a rengeteg áldozatot, amelyet egész évben hoztak.

MAKÓI MAJORETTE SIKEREK
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