
2010. szeptember 10. XIII. évfolyam 34. szám

A  M A Kó I  ö N KO r M á N y z AT  I N F O r M áC I ó s  H e T I L A P J A

Makó város hírei

A  M A Kó I  ö N KO r M á N y z AT  I N F O r M áC I ó s  H e T I L A P J A
MAKÓI HÍREK

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete és
a Hagymáért Alapítvány kuratóriuma nevében

tisztelettel várok minden érdeklődőt
 a XX. Makói Nemzetközi Hagymafesztivál programjaira!

Fővédnök: Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium

Szeptember 9., csütörtök

15:00 Hagymapucoló verseny – Makói Hagyma Kft .
 Makó, Bárány u. 86.

Szeptember 10., péntek

9:30 zászlófelvonás
 Közreműködnek: Magán zeneiskola 
 Ifj úsági Fúvószenekara, 
 Makói Majorette egyesület
 Városi zászló

10:00 XX. MAKóI NeMzeTKözI HAGyMAFeszTIváL 
 TesTvÉrvárOsI GAszTrONóMIAI FeszTIváL

 Megnyitja: Dr. Buzás Péter polgármester,
 a Hagymáért Alapítvány kuratóriumának elnöke
 Hagymaház, Szabadtéri Színpad

10–18:00 Mezőgazdasági kiállítás

10–18:00 Testvérvárosi gasztronómiai bemutató
 – Kóstoljuk meg Jaslo, 
 radomsko és zselíz jellegzetes ízeit!

10–13:00 „Hagymát hagymával”
 Hagyma puzzle, hagyma kvíz, talicskás verseny, 
 hagymapucolás könnyek nélkül, hagymazsákolás, 
 hagymakóstoló verseny, gyurmahagyma
 Játék, szórakozás, verseny gyermekeknek
 Hagymaház, Szabadtéri Színpad

14:00 Merre tovább Makói Hagyma?
 – Mezőgazdasági szakmai Konferencia
 Hagymaház, Pódium terem
 köszöntő: Gazdag János,
 a Hagyma Terméktanács elnöke
 A vöröshagyma fajtaválasztékának alakulása 
 az elmúlt 20 évben
  Dr. Füstös Zsuzsanna osztályvezető, MGsZh

 Hagymaszagú paragrafusok
 – a „makói vöröshagyma” uniós eredetvédelme
 Dr. szanka László ügyvéd, hagyma Terméktanács

 vöröshagyma vetőmag termesztése, kiemelten 
 a makói nemesítésű fajtákra vonatkozóan
 Dr. varga sándor ügyvezető, hortseed kft .
 
 A vöröshagyma termesztési technológiájának 
 követelménye a mai kornak megfelelően
 vizi istván ügyvezető, vizi istván és Társai kft .
 
 A nagy áttörés – A sikeres értékesítési 
 és promóciós stratégia a makói hagyma piacán
 Pásztor vilmos ügyvezető, Zöldségcentrum kft .

17:00 Az év felfedezettje 2010: BNF KONCerT

18:00 Közkívánatra: nótár Mary

19:00 stand up comedy: somogyi András
 Hagymaház, Szabadtéri Színpad

Szeptember 11., szombat

 Meghívásos sportversenyek
9:00 Fesztivál lovasverseny: díjugratás

10:00 A XX. MAKóI NeMzeTKözI HAGyMAFeszTIváL 
 szakmai megnyitója
 Megnyitó: Dr. Illés Zoltán 
 környezetügyért felelős államtitkár, 
 vidékfejlesztési Minisztérium
 Díjátadás: Aranyhagyma-díj, 
 Aranyhagyma emlékplakett, vásári díjak átadása
 Hagymaház, Szabadtéri Színpad

10:30 Szakmai konferencia a hagymatermesztés
 jövőjéről – a térséget sújtó belvíz- és jégkárok után
 Házigazda: Dr. Buzás Péter polgármester, 
 a Hagymáért Alapítvány kuratóriumának elnöke
 Megnyitó: Mágori Józsefné, országgyűlési képviselő
 A térség e témához kötődő gondjaink feltárása 
 – felkért előadók
 Kérdések, válaszok
 Zárszó: Dr. Illés zoltán környezetügyért 
 felelős államtitkár, vidékfejlesztési Minisztérium
 Hagymaház, Pódium terem
(folytatás a 2. oldalon)

EBBEN AZ ÉVBEN

ÚJ HELYSZÍNEN, 
A HAGYMAHÁZ

 ELŐTTI TÉREN!
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Szeptember 11., szombat

14:00 Hagymafesztiválon 
 szól a nóta…
 Énekel: 
 Antal Imréné nótaénekes

15:00 „Lábom termett a táncra”
 Gálaműsor a 30 éves
 Maros Táncegyüttes 
 legszebb táncaiból

16:00 Gyermek szépségverseny

20:00 MoLnár&HerMann 
 reTro ParTy
 Hangulatfelelős:
 B. Tóth László

Hagymaház, Szabadtéri Színpad

Szeptember 12. vasárnap

Meghívásos sportversenyek

9:00 Fesztivál lovasverseny: fogathajtás

13:00 Fogatok felvonulása.

 Dr. Buzás Péter polgármester 
 köszönti a verseny résztvevőit

13:30 Lovasbemutató

 Dr. Buzás Péter
 Makó város polgármestere,
 a Hagymáért Alapítvány Kuratórium elnöke

A XX. MAKóI NeMzeTKözI HAGyMAFeszTIváL

A Hagymafesztivál programjai belépődíj nélkül látogathatók. Felhívjuk a figyelmet a fesztivál új helyszínére. A lovasprogramok helyszíne ugyanakkor 
a vásártéri lovaspálya, ezek a programok belépődíjasak. A szervezők a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartják.

A testületi döntés kapcsán dr. 
Buzás Péter polgármester la-
punknak elmondta, számos ko-

moly beruházás zajlik a városban, és 
általánosságban elégedettek lehetünk 
a kivitelezőkkel (példaként a most át-
adott Kálvin téri iskolaépületet említet-
te), azonban most  eddig szinte páratlan 
döntést kellett a testületnek meghoz-
nia. Olyan súlyos gondok merültek fel 

ugyanis a munkavégzés során, amely 
akár az uniós pályázatunk sikerét is ve-
szélyeztethette volna.

A cég a képviselő-testület jogilag ala-
posan alátámasztott álláspontja szerint 
súlyos szerződésszegést követett el, hi-
szen bár május 10-én munkaterületet 
kapott, a kivitelezést mégsem kezdte el. 

Többszöri felszólítás után a Bükki Bá-
nya Kft. végül belefogott a József Attila 

utca felbontásába, de nem tudta hitelt 
érdemlően bizonyítani, hogy az ehhez 
szükséges, munkaterv szerint beépíten-
dő anyagokat beszerezte, sőt azt sem, 
hogy a közbeszerzésen jelzett szakértők-
kel, hozzáértéssel valóban rendelkezik.

Éppen ezért a városháza szakemberei 
több munkaterületet már nem adtak át 
a cégnek.

A szegedi székhelyű Bükki Bánya Kft. 
közbeszerzésen nyerte el a belváros meg-
újítására vonatkozó kivitelezést összesen 
141 millió forint értékben. 

A megnyert uniós pályázat sikere ér-
dekében a város egyoldalúan elállt ettől 
a szerződéstől, hogy egy új közbeszer-
zési eljárással új kivitelezőt válasszon 
ki, és a jövő évi határidőre elkészítesse a 
városrehabilitáció első ütemét.

szerződést bontott a testület  
a város lakóinak érdekében
Súlyos szerződésszegés miatt elállt a Bükki Bánya Kft-vel kötött megállapodásától Makó 
önkormányzata, erről döntött egyhangú szavazással a szeptember 2-i rendkívüli ülésén 
a képviselő-testület. A városrehabilitációra vonatkozó nyertes pályázat új kivitelezőjét 
megismételt közbeszerzési eljáráson választja ki a város.

Hibáztunk, helyreigazítjuk
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás nemrégiben 
tájékoztató kiadványt adott közre. Az útmutatóban, amely a 
házi bekötésekről szólt, sajnos rosszul jelent meg a Társulás el-
érhetősége. Ezért azt itt, immár helyesen, közreadjuk: Makó és 
Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás, Makó Széchenyi tér 22., 
(Polgármesteri Hivatal, Makó), szárnyépület II. emelet 205 iroda, 
tel: 30/356-2811, e-mail: toth.laszlo@mako.hu

Munkalehetőségek
Makó város jegyzője jogász és egy útügyi előadó munkakörök be-
töltésére ír ki pályázatot. Az álláshirdetésről  bővebb információ 
a www.mako.hu és a www.kszk.gov.hu honlapon olvasható.

A 2011. augusztusában nyíló új makói fürdő megkezdi a munka-
társak toborzását, a szükséges képzéseket elindítja ezt követően. 
Várják a gyógymasszőri és egyéb masszőri végzettséggel rendelke-
zők jelentkezését fényképes önéletrajzzal szeptember 15-ig. A je-
lentkezéseket a felvetel.makofurdo@gmail.com e-mail címen vagy 
postai úton (Makói Gyógyfürdő Kft. 6900 Makó, Marczibányi tér 
6.) címre kérik.
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 A főtér a széchenyi tér, amely a Korona szálló felújításával 
együtt született újjá. Makovecz Imre tervei alapján elkészült fel-
újítása követendő példát adhat a belváros közterületeinek felújí-
tására. 

A Marczibányi tér a szép utcán keresztül kapcsolódik a szé-
chenyi térhez. A városközpont felújítási terveinek megfelelően az 
itt lévő fürdőépületeket 2010-ben elbontották, és épül Makovecz 
Imre tervei alapján a termál- és gyógyfürdő új épületegyüttese.

Jelenleg a fürdő bejárata a tömb másik oldalán, a szent János 
téren alakult ki. Itt elkészült az új fürdő-tanmedence épülete, 
amely biztosítja a zavartalan használatot. Az épület terveit is a 

„Makovecz-iroda” készítette.
A fürdőhöz kapcsolódó terek, utcák felújítási koncepciótervét 

Török Péter, Makoveczhez fogható tervezői munkával készítette 
el. Mára a nyertes pályázat alap-
ján a kiviteli tervek is elkészül-
tek. A fürdőváros létesítményei 
részben rendelkezésre állnak, és 
a környező középületek átalakí-
tásával, hasznosításával a szál-
lás, a vendéglátás is biztosítható 
lesz.

ez, a már említett fürdővá-
rosi törekvés hozta létre az erdei 
Ferenc szakközépiskola kollégi-
umának, éttermének, konyhájá-
nak, tornatermének a felújítási 
igényét is. Az épület közvetlenül 
kapcsolódik a Posta utcai sétáló, 
gyalogos övezethez. Felújítási 
tervét 2003-ban Takács János és 
Török Csongor készítette el. Az 
eredeti épület homlokzatai elő-
nyükre változtak, de különösen 
értékes a kollégiumi rész, amely 
nyáron szállóként is üzemelhet. 

A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége májusban megtar-
tott konferenciáján adta át az elismerést az ez évi díjazott vá-
rosok polgármestereinek, így dr. Buzás Péter polgármesternek is. 
Makó mellett ebben az évben Szeged a Szent István tér felújításá-
ért kapott nívódíjat. A települési Hild János-díjat 32. alkalommal 
adományozták az első budapesti városrendezési terv készítőjének 
emlékére. Jól tudjuk, Makó egyik igen jelentős urbanizációs sza-
kasza volt a millennium és az első világháború közötti időszak. A 
mostani kor egyszer talán hasonló jelzőkkel kerül be az évköny-
vekbe. 

Mit tudott a zsűri Makóról?

A jellegzetes makói hagyományokat őrző, sajátos oromzatú  
helyi háztípust a romantika alakította ki, ezekből néhány nap-
jainkig is fennmaradt. Az eklektika majd a századfordulón kez-
dett érvényesülni városunkban. ekkor épült a gimnázium és a 
Korona szálló. Utóbbi – bár több szakaszban épült, mégis – egy-
séges, a város legszebb eklektikus épülete. A 2000-es évek elején 
elkezdett felújítás során visszanyerte eredeti szépségét, de több 
új funkcióval is gyarapodott.

A következő kiemelkedő épületünk az 1998-ban elkészült 
Hagymaház, amely a közművelődést szolgálja. Az előtte kiala-
kult tér és a Posta utca a gyalogos belváros első eleme. A város 
legszebb XX. századi épületét Makovecz Imre tervezte. Az ő 
keze nyoma ma már több épületen jelen van Makón.

Kiemelésre méltó a 2000-ben elkészült városi sportcsarnok. e 
rendezvénytér közvetlenül a József Attila Gimnáziumhoz kap-
csolódik, egyben a gimnázium tornatermeként is szolgál. A Csa-
nád vezér téren elhelyezkedő bejárati része szervesen kapcsoló-
dik a gimnáziumhoz (tervező: Makona Kft.).

Hild-díjas városunk
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Fürdőváros Makovecz Imre tervei szerint

A XXI. századi fürdőváros szerepkörre a város már több mint egy évtizede készül. A városvezetés következetes munkájának ered-
ménye, hogy a jelentősebb középületek átalakultak, megújultak, bővültek. Az új épületek is magas színvonalú építészeti elképzelé-
seket tükröznek, döntő többségüknek az organikus építészet mestere, Makovecz Imre a tervezője. ezeket az egységes elképzeléseket 
Makó város Integrált városfejlesztési stratégiája (Ivs) is tükrözi. Az Ivs fontosság szerinti sorrendbe helyezi a városban végrehaj-
tandó fejlesztési tevékenységeket, nevesítve olyan kulcsfontosságú beavatkozásokat, mint a fürdőfejlesztés, városközpont rehabilitá-
ció és funkcióbővítés, Ipari Park fejlesztés, amelyek képesek a későbbiekben dinamizáló hatást kifejteni a város teljes egészére.

A városvezetés célja egyértelmű: Makó váljék a mainál is vonzóbb, kiváló életfeltételeket biztosító, versenyképes, térségi és határon 
átnyúló központi szerepkörét hatékonyan erősítő gazdasági, kulturális központtá, valamint turisztikai célponttá. Csak olyan önkor-
mányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban 
vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és 
társadalmi egyetértéssel bírnak. Makó ilyen város. Immár a Hild-díj elismerése szerint is.

városunk jellegzetesen öves 
szerkezetű, családi házas 
beépítésű. Makó történelmi 

városközpontja bővelkedik klasszi-
cista, romantikus, barokk és értékes 
modern épületekben. 

A város műemlék épületei közül 
kiemelkedik a klasszicista városhá-
za és az eklektikus Korona szálló. A 
helyi védelem alatt álló épületek kö-
zül jelentősebb a XX. sz. elején épült 
neobarokk bérház, a Bérpalota, és a 
Posta-palota. Építészeti kuriózum-
nak lehet tekinteni a Makovecz Imre 
által tervezett Hagymaházat is.

Értékeink a fák is. A városban je-
lenleg összesen 23 kiemelten védett 
összefüggő zöldterület és 68 védett 
fa van. Ilyen helyi természeti érték 
a közel kétszáz éves, szép habitus-
sal rendelkező és kultúrtörténeti 
értéket is képviselő Juhász Gyula 
emlékfa.
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Hild-díjat hozó 
épületek, tervek
Hagymaház

Az épület egyedisége külsejében 
rejlik. Az idelátogatók számára 
olyannak tűnik, mintha a földből 
nőne, tartószerkezetei a növények 
száraihoz hasonlóan emelkednek. 
A tornyok belsejében növekmény-
szerűen található egy belső, kisebb 
torony, majd pedig egy nagyobb. 
Tetőzete hatalmas hagymaként zár-
ja a héjazatot. 

Fürdő

A fürdőrekonstrukció eredmé-
nyeként komplex gyógy-és egész-
ségturisztikai szolgáltatásokat 
nyújtó, korszerű, nagy befogadó-
kapacitású, fedett fürdő, önmagá-
ban is turisztikai vonzerőt jelentő, 
kiemelkedő építészeti megoldások-
kal bíró épület jön létre.

Pulitzer kollégium

A Pulitzer kollégium egyedisége 
a funkciójában rejlik, hiszen a kol-
légium nem csak diákoknak add 
otthon a tanítási időszakban, de az 
idegen forgalom növelése érdekében 
szállást is biztosít a városba érkező 
turisták számára.

Kerékpárutak

Az új, biztonságos kerékpárutak segítik a fiatalok biztonságos iskolába járását, az aktív ko-
rúak munkába járását és az idősek városon belüli közlekedését. A makói kerékpárút–hálózat 
immáron összeköti a település legfontosabb részeit, a városközpontot, a főbb iskolákat és a 
legnagyobb foglalkoztatókat. ezzel lehetővé vált, hogy a makói kerékpárosok számára ne a 
kerékpárúton való közlekedés jelentse a kivételt, hanem útjaik nagy részét megfelelően, biz-
tonságos körülmények között tudják megtenni.
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szemelvények a 
példaértékűnek 
tartott  
városszerkezeti 
tervünkből
Makó még jelentős belterületi tarta-
lékokkal rendelkezik. A városszer-
kezet fejlesztésében érvényesült az 
ökológiai szemlélet. A terv töreke-
dett a belső városrészek és térségük 
intenzív hasznosítására, szemben az 
extenzív terjeszkedéssel. 

A város legnagyobb közhasznála-
tú összefüggő zöldfelülete az egyko-
ri püspöki nyári rezidencia kertje, a 
Petőfi park. Növényvilága rendkí-
vül érdekes eleme a belvárosnak.

[…]
A városban adott a lehetőség az 

összefüggő ipari zóna kialakítására, 
térségi-regionális logisztikai köz-
pont létrehozásra. Azokat a gazda-
sági üzemeket, amelyekben a kör-
nyezet jelentős mértékben zavaró, 
termelő tevékenység folyik, a szer-
kezeti terv ipari övezetbe sorolja. A 
kevésbé zavaró üzemek szolgáltató, 
kereskedelmi, gazdasági övezetbe 
tartoznak. Az utóbbiak lakóterü-
leten belül is maradhatnak, míg az 
előbbieket elkülönített ipari terüle-
ten kell elhelyezni.

A város ipari területének elhe-
lyezkedése környezetvédelmi szem-
pontból kedvező. Az összefüggő 
ipari zóna a Makó–Hódmezővásár-
helyi vasút két oldalán helyezkedik 
el.

Az ipari terület közlekedési kap-
csolatai ma is megfelelőek, az elke-
rülő út kiépítése után igen kedvező-
ek lesznek.  

Az ipari zóna jelentős „bar-
na mezős„ tartalékkal rendelke-
zik, ugyanakkor az ipari parkban 
a „zöldmezős”beruházásokhoz is 
rendelkezésekre állnak nagyméretű 
ipari telkek.

 A szerkezeti terv biztosítja az 
összefüggő gazdasági, ipari, keres-
kedelmi és szolgálattó zóna létrejöt-
téhez szükséges területeket.Hild-díjas városunk
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Készek az együttműködésre

A konzultáción dr. Buzás Péter polgár-
mester a menyegzőhöz, és az azt meg-
előző eljegyzéshez hasonlította a svájci 
befektető és a város viszonyát. A képvise-
lő-testület által már – zárt üléseken – há-
rom éve megismert befektető beruházása 
most ért olyan stádiumba, hogy a szán-
dék komolyságára való tekintettel az nyil-
vánosságra hozható. A házasságkötést ez 
esetben a kinti szakszervezetek bólintása 
jelenti, ez év végére meg is lehet. A város 
első embere elmondta, 2014-re minimum 
1000 új munkahely létesül (300 alkalma-
zott a svájci befektetőé, 60+40 a török 
üzem, 500–600 a fürdő munkahely-te-
remtő ereje és az Ipari Parkba betelepülő 
vállalkozók is több mint 100 új munkahe-
lyet teremtenek).

A Givaudan a világ egyik vezető ízesítő- 
és illatanyaggyártója. Ugyanakkor a cég 
képviselője hangsúlyozta, bár vegyi anya-
gokkal dolgoznak, de olyan kis mennyi-
ségben, hogy az egészségre semmilyen 
módon sem ártalmas. Az alapanyagok 
kapcsán az is elhangzott, jelen pillanat-
ban érvényes szerződésük van ezek be-
szerzésére, de folyamatosan keresik a mi-
nél kedvezőbb lehetőségeket, ezért szóba 
kerülhet, hogy helyben szerzik be a szük-
séges anyagot. ez a versenytárgyalások 
függvénye, de az bizonyos, nem zárkóz-
nak el az együttműködéstől.

Marosvári Attila alpolgármester a sváj-
ci cég betelepülése kapcsán elmondta, első 
körben az országok, majd a régiók és  csak 
végül a városok versenyeztek ezért a be-
ruházásért. Makó befektetőbarát mivolta 
nem mellébeszélés, épp a multicég válasz-
tása húzza alá, hogy az Ipari Parkban in-
gyen megszerezhető telek, a város szolgál-
tatásai és a magyar kormány támogatása 
együtt különösen vonzóvá teszik a várost. 
A város alpolgármestere köszönetet mon-
dott mindazoknak, akiknek  bármilyen 
szerepe volt a tárgyalások során.

Engedélyre vár a húsüzem

A konzultáción részletesen szólt be-
fektetése állapotáról a Duna Döner Kft 
ügyvezetője is. A grazi török üzletember 
elmondta, a gyár elkészült, a kivitelező az 
átadás-átvétel során feltárt hibákat javít-
ja éppen. A használatba vételi engedély 
után az üzem megkezdi a termelést. A 
török cég 60 helyi munkavállaló felvételét 
vállalta, ezt teljesíteni is fogja – mondták 
el. Az alapanyagok tekintetében hason-
lóan nyilatkozott, mint a svájci befekte-
tő – szerződéssel rendelkezik, de nyitott a 
versenyre, és ha jó ajánlatot kap, szívesen 
működik együtt a makóiakkal is.

Közelít a csatornázás is

A befektetők után a helyi vállalkozók-
hoz fordultak a város képviselői. A közelítő 
szennyvízcsatornázás után a Társulás már 
közzétette, hogy a hálózathoz csatlakozni 
saját ingatlanunkkal alapvetően három 
módon lehet:

Az ingatlan tulajdonosa a házi 1. 
szennyvízcsatorna teljes ki-
vitelezését a Makó és Térsége 
szennyvízcsatornázási Társulás 
által minősített vállalkozóval vé-
gezteti el.
Az ingatlan tulajdonosa saját kivi-2. 
telezésben elvégzi a házi szenny-
vízcsatorna megépítéséhez kötődő 
földmunkákat – a szükséges bur-
kolatbontásokkal és burkolat hely-
reállításokkal együtt, majd a csa-
torna szerelését a Makó és Térsége 
szennyvízcsatornázási Társulás 
által minősített vállalkozó bevoná-
sával valósítja meg.
Az ingatlan tulajdonosa a házi 3. 
szennyvízcsatorna létesítést saját 
maga, a kivitelezési jogosultság 
birtokában végzi el teljes egészé-
ben.  ezt a szándékát bejelentő lap 
kitöltésével jelezheti, melyet a Tár-

sulás székhelyén (Makó, széchenyi 
tér 22.) szerezhet be. Bejelentőnek 
a bejelentő lapot mindig két pél-
dányban kell benyújtania a Makó 
és Térsége szennyvízcsatornázási 
Társulás székhelyére, személyesen, 
vagy postai úton. A bejelentő lapot 
mellékleteivel együtt legalább 10 
nappal a kivitelezés megkezdése 
előtt kell bejelentőnek benyújtania 
a Társulás részére.

Minősített vállalkozók

A házi bekötéseket maguk végzőknek, 
illetve a bekötésben üzleti fantáziát látó 
vállalkozóknak lényeges, hogy a Makó és 
Térsége szennyvízcsatornázási Társulás a 
vállalkozók számára szükséges minősítési 
eljárást – ez év augusztus 23-tól kezdődő-
en – határozatlan időtartamra hirdette meg. 
erre kell jelentkeznie annak, aki szeretne 
részt venni ebben a munkában, amely több 
mint egymilliárdos piac a térségben.

A Makó Kártya célja:

Alapvetően és elsődlegesen kedvez-
mény nyújtása lesz a célja a fürdőbe lá-
togató makói lakosoknak – mondta el a 
konferencián a Tourinform Iroda vezető-
je.

Csatlakozhatnak a vállalkozók is

A kedvezmények nyújtásához díjmen-
tesen csatlakozhatnak a Tourinform Iro-
da vezetőjénél azon turisztikai ágazatban 
működő helyi vállalkozók/szolgáltatók 
(éttermek, fodrászok, kozmetikusok stb.), 
akik ezzel a marketing eszközzel élve a 
helyi makói lakosoknak az általuk felkí-
nált kedvezményt nyújtani kívánják. A 
csatlakozni szándékozó vállalkozók rész-
vételi szándékukat a Tourinform Iroda 
vezetőjéhez jelenthetik be előzetesen 2010. 
október 31. napjáig.

Elnöki üdvözletek

Nemesi Pál, a megyei iparkamara elnö-
ke és Tóth István, a Marosmenti vállal-
kozók szövetségének elnöke egyöntetűen 
üdvözölte a befektetők érkezését a város-
ba. Nemesi Pál hangsúlyozta, egy hosszú, 
és sokak által értetlenül figyelt folyamat, 
az Ipari Park fejlesztése hozta meg most 
az első gyümölcsét. A multicég jelenléte 
serkentőleg fog hatni a helyiekre is.

Minimum 1000 új munkahely 
lesz Makón 2014-re
A megfelelő telek, a földrajzi elhelyezkedés, a térség élelmiszeripari hagyományai és az 
egyetemi város közelsége vonzotta ide a svájci befektetőt – többek között ez hangzott el 
azon a konferencián, amelyet szeptember 1-jén a város a helyi vállalkozók közösségének 
szervezett a Korona dísztermében. A Givaudan bemutatkozása mellett szót kaptak a 
török befektetők is, illetve információkat kaptak a résztvevők a szennyvízcsatornázás 
házi bekötéseinek piacáról és a Makó-kártyáról is.



2010. szeptember 10.MAKÓI HÍREK

Makó város hírei
8

Makói Hírek – kiadja: Makó Város ÖnkorMányzata

Felelõs kiadó:

Makó Város ÖnkorMányzata

szerkesztõség: 6900 Makó, szécHenyi tér 22., teleFon: 62/511-800
ingyenes zöld szám: 06-80/820-039

Felelõs szerkesztõ: dr. Bánfi Margit jegyzõ

issn: 1788-9111
nyomás: makói nyomda

kézbesíti: makó Város önkormányzata

www.mako.hu inFo@mako.hu

FOGászATI üGyeLeT

GyóGyszerTárI üGyeLeT

Hétvégén, szombaton és vasárnap a Kórház 
utcai fogászati rendelőben fogadják a betege-
ket 8–11 óra között.

A GDF Suez (Dégáz) Zrt. szerdán 16–20, 
pénteken 8–15 óra között tart cégképviseletet 
a régi városházán (széchenyi tér 6., a Föld-
hivatal épülete). eDF Démász Zrt. szerdán 
12–20, csütörtökön 8–12 óra között ügyfelez 
a Liget utcai telephelyén. Invitel Zrt. minden 
hónap második péntekjén tart cégképviseleti 
alkalmat a makói esC Kft.-nél (Makó, Csanád 
vezér tér 4.). T-Home minden munkanap és 
szombaton nyitvatartási időben fogad a szege-
di u. 2. szám alatt (tel: 213-055). Makó-Térségi 
Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, kedd, 
szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 óráig a 
Tinódi u. 8/a. szám alatt. A Lonovics sgt. 24. 
szám alatt közműnyilatkozat, szakvélemény, 
hozzájárulások kiadása pénteken 8–12 óra kö-
zött. szippantás megrendelése a 213-925-ös te-
lefonszámon. Makói Kommunális nonprofit 
Kft. Távhőszolgáltatási Iroda Makó, széche-
nyi tér 7. II/5. ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd: 
7–15, szerda: 8–20, csütörtök: 7–14, péntek: 
7–12 óra. ügyelet: 212-928 (kazánház). A DIGI 
TV számára a megrendeléssel, üzemeltetéssel 
kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket személye-
sen is elmondhatják Makón, a Csanád vezér 
tér 17. szám alatt. ügyfélfogadási idő: hétfő, 
szerda, péntek: 9–16:30, kedd, csütörtök: 9–18 
óra. Telefon: 06-70-312-7739.

Felnőtt: hétköznap 16–8 óráig; szombat, vasár- 
és ünnepnap: 8–8 óráig a vorhand rabbi tér 3. szám 
alatt (tel: 433-104). Gyermek: hétköznap 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 ren-
delőben, 16–8 óráig a Kórház gyermekosztályán 
(tel: 511-151). 

CÉGKÉPvIseLeTeK MAKóN

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sorrendje 
a következő: szeptember 12-ig Korzó Gyógyszertár 
(széchenyi tér 25.), augusztus 13–19. között Maros 
Gyógyszertár (Csanád v. tér 5/A.). Az ügyeleti szol-
gálat hétfőtől péntekig 20–22 óra között, ünnepna-
pon 7:30-tól 20 óráig tart. szombaton és vasárnap a 
készenlét ideje alatt indokolt esetben a +36-30-276-
0085-ös számon lehet gyógyszert kérni. szombat 
délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany Kereszt, Kígyó, 
Maros és Muskátli patikák. A Muskátli szombaton 
20, vasárnap 19 óráig nyitva tart.

OrvOsI üGyeLeT

Pályázati felhívás
Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT  HIRDET 
a tulajdonát képező 9171/A/5  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 
Makó, Királyhegyesi u. 13. fsz. 5. szám alatt fekvő, 1 szoba,  konyha, fürdőszoba,  
előszoba helyiségekből álló, 40 m2 összkomfortos komfortfokozatú L A K Á S szociá-
lis helyzet alapján bérlet útján történő hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 21. 10,00 óra•	
A pályázat beadásának helye:  Polgármesteri Hivatal  vagyongazdálkodási •	
és Beszerzési Iroda (Makó, széchenyi tér 22. szárnyépület II. 206. szoba)
szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén: A szociális önkormány-•	
zati bérlakás lakbérének havi mértéke a lakás alapterülete és komfortfo-
kozata alapján összkomfortos komfortfokozatú lakás esetében, ha nem 
iparosított technológiával épült: 140,-Ft/m2, 40 m2 x 140,-Ft = 5.600,-Ft/hó
A pályázati anyag átvehető és részletes felvilágosítás a Polgármesteri •	
Hivatal vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda Makó, széchenyi tér 22. 
szárnyépület II. emelet 206. szobájában. Név: Olasz Éva Tel.: (62) 511-
800/200
 Pályázni csak pályázati anyag birtokában lehet, amely tartalmazza a kiírás •	
részletes feltételeit, az ingatlan legfontosabb jellemzőit, a pályázati adatla-
pot illetve a lakásbérleti szerződés tervezetet.
szociális helyzet alapján pályázóval csak akkor köthető bérleti szerződés a •	
fenti ingatlanra, amennyiben a lakás nagysága pályázó(k) méltányolható 
lakásigénye mértékét nem haladja meg. 
Pályázatban való részvétel feltétele: a lakás megtekintése, melynek időpont-•	
ját a pályázati anyag átvételekor közli a vagyongazdálkodási és Beszerzési 
Iroda a pályázóval.

Megnyitotta a tanévet  
a Makói általános Iskola
Szeptember 1-jén a Hagymaház Szabadtéri Színpadán nyitotta meg a 2010/11-es 
tanévet a Makói Általános Iskola. A rossz idő miatt ezúttal egy rövidített műsoron 
vehettek részt a tanulók. Az oktatási intézmény közössége egyperces gyászszünettel 
emlékezett az intézmény vezetőhelyettesére, a nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Oros Károlyra.

A balett tanszak műsora után dr. Buzás Péter szólt a diákokhoz, szüleikhez és a 
tantestülethez. Köszöntőjében elmondta, a tanévnyitó egyszerre jó és rossz rendez-
vény. rossz, mert vége a nyárnak, kezdődik a korán kelés és a felelések időszaka, 
de jó, mert találkozni lehet a társakkal, új ismereteket és sikereket lehet szerezni. 
Makón azért is jó a tanévnyitó, mert teljesen megújult, XXI. századi lett a Kálvin 
téri épület.

Almási Pál igazgató a tanévnyitón az elmúlt tanévet az iskola legsikeresebb idő-
szakának nevezte. elmondta, nyáron a Kálvin téri épület és környezetének újjászü-
letése mellett minden tagintézményt érintett valamilyen felújítási munka.


