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November 3-án 15 óra után for-
galomba helyezte a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az 

M43 makói lekötését, mely az autópálya 
forgalmát hivatott visszavezetni a 43. sz. 
főútra. Az elkerülőn – hivatalos nevén a 

4456. sz. összekötő úton – a forgalomba 
helyezést követően az M43 átadásáig még 
folytatódnak a vízépítési és tereprendezési 
munkálatok, ám ezek a forgalmat jelentős 
mértékben nem zavarják. Az elkerülő át-
adásával Makó városának forgalmi terhe-
lése is enyhül: a Hódmezővásárhely felől 
Nagylak irányába közlekedők ugyanis ez-
után a várost elkerülve tudnak továbbha-
ladni. Tisztelettel kérjük a közlekedőket a 
táblák által előírt szabályok betartására!

Átadták az M43-as autópálya
makói lekötését
eNYhÜl VárosUNK ForGAlmi TerhelÉse 

Befejeződött az M43 autópálya makói lekötésének kivitelezése, így a november 3-án elin-
dulhatott a forgalom az elkerülőn, hivatalos nevén a 4456. sz. összekötő úton.

Tisztelt Fogyasztó!

A távhőszolgáltatás hődíja 2010. november 1-jétől 11,1%-kal emel-
kedik. Ennek oka, hogy 2010. április 1-jével az egyetemes (garan-
tált) gázár 9,68%-kal emelkedett. A távhőszolgáltatás hődíja a 
mindenkori gázárhoz kötött, tehát azzal arányosan emelkedik.

A távhőszolgáltató azért nem kezdeményezett akkor azon-
nal hődíjemelést fogyasztói terhére, mivel az akkori jogszabályi 
környezet szerint 2010. július 1-jétől a távhőszolgáltatóknak is 
a szabad piacról kellett volna beszerezniük a fűtéshez használt 
földgázt – ennek ára akkor még nem volt tudható.

A törvényalkotók 2010. június 30-án úgy döntöttek, 
hogy egy évvel meghosszabbítják azt a lehetőséget, hogy a 
távhőszolgáltatók a garantált áras rendszerben maradjanak. Ez-
zel a Kommunális Nonprofi t Kft . élt is, mivel a szabadpiaci gáz 
ára lényegesen magasabb. 

Az törvényi környezet fent leírt tisztázódása után a 
távhőszolgáltató már nem halaszthatta tovább a gázáremelke-
désből adódó hődíjemelés kezdeményezését – tekintettel a fűtési 
szezon kezdetére – hiszen az ebből adódó többletterheket kigaz-
dálkodni már nem tudta volna (egy szezonban az ebből adódó 

veszteség havi 1,3–1,4 millió Ft lett volna), hosszú távon pedig 
maga a szolgáltatás került volna veszélybe.

A Kommunális Nonprofi t Kft  tehát a 2010. április 1-jei gázár-
nak megfelelő szintre kérte emelni a hődíjakat – a távhőszolgál-
tatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 6/2006 (II. 16.) Makó ör. rendelet 1. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően.

Így a helyi távhőszolgáltatás hődíja 2010. november 1-jei ha-
tállyal 3090 (Ft/Gj)+ ÁFA értékről 3433 (Ft/Gj)+ ÁFÁ-ra, míg a 
használati melegvízszolgáltatás hődíja: 403 (Ft/m3)+ÁFA érték-
ről 448 (Ft/m3)+ ÁFA értékre változik.

Az árváltozás a 2010. december havi számlában jelenik meg 
első alkalommal.

A szolgáltató egyebekben alapdíjemelést nem tervez, az a 2011. 
évben is változatlan marad. Továbbá itt kívánjuk megjegyezni, 
hogy az önkormányzatnak mint ármegállapító hatóságnak sem-
miféle többletbevétele nem származik az árváltozásból, tehát 
nem fűződött érdeke az áremeléshez.

 Makói kommunális Nonprofi t kft .
 távhőszolgáltató üzletága

A Makói Kommunális Nonprofi t Kft . tájékoztatója

Magyarország, benne Makó lakói az 
idén többször is bebizonyították, hogy 
készek segítséget nyújtani bajbajutott 
embertársaiknak. Ugyanakkor az is ki-
derült, hogy nagyon sokan még mindig 
nincsenek tisztában azzal, hogyan lehet, 
vagy hogyan kell okosan adni. Tapaszta-
lat, hogy a felajánlások koordinálatlanok, 
elaprózódnak, sokszor nehezen és lassan 
jutnak el a bajbajutottakhoz.

Fontos itt megjegyezni: az adakozás, a 
jótékonykodás lemondás valamiről má-
sok javára. Az nem lemondás, ha olyasmit 
adományozunk, ami nekünk már nem 
kell, sőt felesleges, és csak a helyet foglal-
ja. Nem adomány, ami a saját háztartá-
sunkban is használhatatlan, kiszolgált, és 
gyakran már csak szemét.

Ha megpróbáljuk elképzelni, hogy 
egy átmeneti szállásra, mondjuk, sport-

csarnokba kerülő károsultnak mire lehet 
igazán szüksége, máris közelebb fogunk 
járni a valós igényekhez. Ha belehelyez-
kedünk ezeknek az embereknek a szere-
pébe, nem fogjuk azt sem hálátlanságnak 
minősíteni, ha elmaradnak a cserébe még 
sokszor elvárt köszönőlevelek.

De a jó szándék mindig is megvolt ben-
nünk: és úgy tűnik, az adományozás kul-
túrája is kezd visszatérni. Ez lényeges, és 
nemcsak azért, hogy a katasztrófák után 
tapasztalt fejetlenségen úrrá legyünk, ha-
nem, hogy megakadályozza az amúgy is 
sérülékeny bizalmunk megingását.

Nem lomTAlANíTás, NiNCs iNGYeNreKlám, Nem jár ÉrTe KöszöNőleVÉl, FőleG PeDiG: TAPiNTATos

Az adományozás „kultúrája”
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A Városi TeleVízió jöVő heTi műsorA

Hétfő
18:00 Műsorajánló
18:05 Közbiztonsági Percek 
18:10 Híradó 
18:20 kanyarog az út – egy 
cigánykaraván meséi
19:45 Közbiztonsági Percek 
19:50 Híradó

Kedd 
18:00 Műsorajánló
18:05 Közbiztonsági Percek 
18:10 Híradó 
18:20 Fókusz: Márton-napi 
kézműves Találkozó
19:00 TársasJátékok –  magazin 
19:45 Közbiztonsági Percek
19:50 Híradó

Szerda
18:00 Műsorajánló
18:05 Közbizonsági Percek 
18:10 Híradó 
18:20 a Xi. Pedagógia konfe-
rencia előadásaiból 5. rész
19:10 Onkológiai Kutatás-
Fejlesztés 8. rész
19:45 Közbiztonsági Percek
19:50 Híradó

Csütörtök 
18:00  Műsorajánló
18:05 Híradó 
18:15 Fókusz: megújult a Makói 
ipartestület vezetése
18:45  50 évvel ezelőtti kézilab-
da sikerekre emlékezünk
19:10 Visszatekintő – 20 éves a 
Makói VTV
18:50  Híradó

Péntek
18:00 Műsorajánló
18:05  Közbiztonsági Percek 
18:10 Társalgó élő-interaktív 
magazin. 
Játsszon velünk: 510-078
19:40  Heti Hírösszefoglaló

A három „ER”
Minden gazdaságilag fejlett ország küzd a hulladékhegyek növekedésével. A megoldásra, bár 
különböző megfogalmazásban, de megoldásukban közel azonos alapelveket alkottak. Az 
OECD és az EU hulladékgazdálkodási alapelve a 3R. Nevét angol szavak rövidítése nyomán 
kapta: Reduce (megelőzés), Reuse (újrahasználat), Recycle (újrafeldolgozás). Cikkünkben az 

„er”-ek működését, gyakorlati jelentőségét mutatjuk be.

Az első R – hogyan előzhetjük meg a hulladék keletkezését? A legjobb, ha már vásárlás 
előtt, vagy a vásárlásnál átgondoljuk igényeinket, és azt, hogy a termékből mennyi és milyen 
minőségű hulladék keletkezik. Természetesen a legnagyobb odafigyelés mellett is hulladékká 
válnak használati cikkeink. Érdemes azonban a szemetesbe dobás helyett, amennyiben lehet, 
a javítást, illetve a többszöri felhasználást választani.

A második R – az újrahasználat lehetősége. Ha már mindent megtettünk a hulladék-ke-
letkezés megakadályozása érdekében, ezután jöhet szóba az újrahasználat, ismételt használat. 
Első hallásra bonyolultnak tűnhet, de mindennapjainkra gondolva például egy házi befőzés 
is újrahasználat, hiszen nem új üvegekbe töltjük a lekvárt, hanem használtba. Melyek azok az 
anyagok, amiket újra (ismételten) felhasználhatunk?

Papír:•	  a papír gyártásához nagy mennyiségű, magas cellulóztartalmú anyag szüksé-
ges, mint az élő növények szövetei. A papírgyártáshoz sok-sok erdőt kell kivágni. A 
használt papír ismételten felhasználható. Például a rosszul sikerült nyomtatás során ne 
dobjuk ki a papírt, túloldala jegyzetelésre, gyerekeknek rajzolásra jól felhasználható. A 
színes magazinok lapjait füzetek, tankönyvek borítására használhatjuk.
Műanyag:•	  egyike azoknak az anyagoknak, melyek a leghosszabb ideig szolgálnak ben-
nünket, ezért az újrahasználat esetében a cél a termék élettartamának a megnyújtása. 
A ma oly divatos nejlonzacskók többször is felhasználhatók, nem szükséges minden 
vásárláskor újat venni. A műanyag tejfölös poharakat már régóta használják palánta-
nevelésre.
Üveg: •	 sok igényesebb cég termékeit csak üveges csomagolásban vásárolhatjuk meg. A 
hulladék szempontjából fontos, hogy egyre több az eldobható üvegcsomagolás. Az 
üvegek ismételt felhasználására a háztartásban rengeteg lehetőség kínálkozik: a kü-
lönféle élelmiszerek (fűszerek, mák, dió, bab stb.) és feldolgozott termékek (szörpök, 
befőttek) tárolása.
Fa: •	 Nagyobb mennyiségben építkezések, felújítások során keletkezik. Érdemes figyel-
met fordítani a faanyag szakszerű tárolására, mert értékes célra felhasználható a jövő-
ben. Ha kertes házban lakunk rengeteg egyedi – főként kerti – alkalmatosságot készít-
hetünk (kutyaház, madáretető, kerti pad, rózsalugas stb.).
Fémek:•	  nagyobb mennyiségben az élelmiszerek csomagolása révén kerülnek a háztar-
tásba. A fém dobozok – korlátozott mennyiségben – a háztartásban felhasználhatók: 
szögek, csavarok, alátétek és egyéb kisebb tárgyak tárolhatók bennük. A nagy méretű, 
főként fém anyagú használati tárgyak szakszerű elhelyezése (hűtőszekrény, mosógép) 
különösen fontos, mivel veszélyes, de az ipar számára hasznos komponenseket is tar-
talmaz.
Textil: •	 a textíliák közül a feleslegessé vált ruhadarabok futnak be meglepően hosszú 
életpályát. Az újrahasználat módjai: átalakítás után magunk használjuk vagy elaján-
dékozzuk, a már használhatatlan ruhaneműk törlőruhaként vagy géprongyként hasz-
nálható újra.
Hamu, salak:•	  ahol szén- és fatüzelés működik, ott igen nagy mennyiségben keletkezik 
salak és hamu. A tiszta fahamu nagyon értékes talajjavító anyag. Különösen kálium-
tartalma kiemelkedő, de meszet és mikroelemeket is tartalmaz.

A harmadik R – újrafeldolgozás. A hulladékok feldolgozása ipari folyamat: a legelső lépés 
azonban a szelektív hulladékgyűjtés. Erre azért van szükség, mert az ipar az esetek döntő 
többségében csak egynemű másodnyersanyagot igényel, ez pedig csak ezzel a módszerrel le-
het igazán hatékonyan biztosítani. A szelektíven gyűjtött hulladék nagy része csomagolási 
eredetű. A szelektív gyűjtéssel és feldolgozással csökken a lerakásra kerülő hulladék mennyi-
sége, nő a lerakók élettartama. Érdemes tehát a nem csökkenthető és újra nem használható 
hulladékot szelektíven gyűjteni.

Ezek az apró „odafigyelések”, a környezettudatos szemlélet segíthet megelőzni a szeméthe-
gyek további növekedését, környezetünk további szennyezését.

Az .A. S. A. 
ügyfélszolgálata
A makói hulladékszolgáltató, az .A. 
S. A. Kft ügyfélszolgálata a Széche-
nyi tér 7.  szám I/16. alatti irodában 
várja az ügyfeleket hétfőn, kedden 
és csütörtökön 8–15 óra, szerdán 
8–20 óra, pénteken 8–12 óra között. 
Telefonszám: 209-499.
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Életmentők, 
figyelem!

Makó Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, támogat a 
városban élők számára egy újraélesz-

tési tanfolyamot. Mindazok, akik részt vettek 
ezen,  a polgármesteri hivatal (Makó, Széchenyi 
tér 22.) Közoktatási Osztályán kedden és csütör-
tökön 13–15 óra között átvehetik a tanfolyam 

elvégzéséről szóló igazolást.

Majd ha fagy?
A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknákban vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-
hálózatban is. A fagy leginkább az aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos.

Védjük a vízmérőt, a csöveket!

A kerti vízmérőakna törött vagy hiányzó fedlapját mindenképpen pótolni kell, nagy hidegben külön szigetelésről is érdemes gon-
doskodni. A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de akár a kartondoboz darabok is 
megfelelőek erre a célra. Figyeljünk arra, hogy a vízmérőakna fedele mindig lehajtott állapotban legyen. 

A pincékben lévő vízmérőknél ellenőrizzük a pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy mé-
ternél kisebb távolságra vannak , hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.

Szigeteljük vagy időben víztelenítsük a falakon kívül lévő , illetve nem kellően hőszigetelt vízvezetékeket.
Az épületen belül lévő vízvezeték esetén győződjünk meg a nyílászárók épségéről. Ha a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek 

beépítetlen tűzfalban vannak és nincs módunk fűtésre , hagyjuk picit csöpögni a csapot , így nem - vagy csak sokkal nehezebben – 
fagy meg a víz a vezetékben.

Víztelenítés

A télen nem lakott épületeknél legbiztosabb módszer a víztelenítés. Ha 
későn látunk neki a víztelenítésnek, és a befagyott víz miatt nem tudjuk 
az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel óvatosan felolvaszthatjuk a benne 
lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetjük a víztelenítést.    

Ha mégis megtörténik…

Amennyiben mégis befagy a vezeték, fontos, hogy lassan , a csőfal foko-
zatos melegítésével olvasszuk fel a benne lévő vizet. A vízmérőt vagy a mű-
anyag csöveket semmiképp se próbáljuk nyílt lánggal felolvasztani, a hirte-
len felolvadó víz ugyanis szétvetheti a mérőt, illetve a csövet is. A nagyobb 
baj elkerülése érdekében legbiztosabb, ha szakember segítségét kéri.

Pécska neves szülötteire emlékeztünk
A közelünkben fekvő romániai kisváros neves szülöttei közül gróf Klebelsberg Kuno 
(1875–1932) magyar vallásügyi és közoktatási miniszterre és Mester János (1879–1954) 
jezsuita szerzetesre, tanítóképzői főiskolai tanárra emlékeztek november 6-án, szomba-
ton Pécskán, a Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület szervezésében. 

Az ünnepségnek nemcsak az adott külön jelentőséget, hogy november 13-án lesz 
az államférfi születésének 135. évfordulója, hanem az is, hogy tíz éve állították fel a 
pécskai római katolikus templomkertben Jecza Péter, tavaly elhunyt temesvári szob-
rászművész alkotását, a bronzból öntött Klebelsberg-szobrot. (Ő készítette a sokunk 
által ismert nagyszentmiklósi Bartók-szobrot is.) A születésnapi megemlékezés jó al-
kalom volt Mester János emléktáblájának leleplezésére, felszentelésére is. 

Az ünnepségen városunkat öt fő képviselte (dr. Bogoly József Ágoston, Forgó Géza, 
Lengyel István, Mendei Árpád és Rozsnyai János). Örömmel fogadták el a Kálmány 
Lajos KE vezetőjének, Nagy Istvánnak meghívását, hiszen évek óta jó kapcsolatot 
ápolnak e pécskai egyesülettel. A vendégeket Nagy István, majd dr. Szűcs Zoltán ko-
lozsvári magyar konzul köszöntötte.

Klebelsberg Kuno életét, munkásságát Ujváry Gábor a Kodolányi János Főiskola 
tudományos rektor-helyettese ismertette. Kiemelte a híres iskolaépítő egyik intelmét, 
mely szerint „a kulturális diplomáciának meg kell előznie a politikai diplomáciát”.

Klebelsberg Kuno 1927. október 4-én járt Makón. Ő avatta fel Baltazár Dezső püs-
pökkel együtt a Református Polgári Fiúiskolát (ma ez a Makói Általános Iskola Kálvin 
téri épülete). Mester Jánosról Nagy István, majd a makói dr. Bogoly József Ágoston 
beszélt. Az ünnepi mise után leplezték le az új emléktáblát, majd a tábla és a szobor 
koszorúzása következett. A makói önkormányzat koszorúit a küldöttség tagjai helyezték el.
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„Gloria Victis” – Dicső-
ség a legyőzötteknek

A Rákóczi Szövetség 2010-
ben 15. alkalommal hirdette 
meg Kárpát-medencei kö-
zépiskolások számára Gloria 
Victis elnevezésű történelmi 
vetélkedőjét. 

A vetélkedőn minden év-
ben határon túli és magyar-
országi középiskolák há-
romfős diákcsapatai vesznek 
részt. Az évente más-más 
témakörben meghirdetett 
vetélkedő idei címe a tria-
noni békediktátum 90. év-
fordulójára való tekintettel: 
Trianon: A fegyverszünettől 
a hadba lépésig (1918–1941) 
volt.

A három fordulóból álló 
vetélkedőt 2010. március 15-
én hirdette meg a szövetség. 
A jelentkező csapatok egy 
tesztsor kitöltésével, illetve 
egy történelmi esszé meg-
írásával nevezhettek. Össze-
sen 111 középiskolás csapat 
jelentkezett az idei vetélke-
dőre. 

A beküldött dolgozatok 
alapján a legjobb 60 csapat 
kapott meghívást a második 
fordulóra, amelyet a Rákó-
czi Szövetség Budapesten, a 
Műegyetemen rendezett meg 
október 21. és 23. között.

A továbbjutott 60 csapat 
október 22-én írásbeli for-
dulón mérte össze tudását, 
melynek eredménye alapján 
a legeredményesebb tíz csa-
pat került be az október 23-i 
szóbeli döntőbe.

A döntőben neves szak-
emberekből álló zsűri előtt 

– Raffay Ernő, Maruzsa Zol-
tán, Illésfalvi Péter, Kovács 
László – tíz, komplex tudást 
mérő feladat révén dőlt el a 
vetélkedő végső sorrendje. 

A József Attila Gimnázi-
um háromfős csapata – Apró 
Franciska, Csapó Fanni és 
Faragó Dávid 12. B osztá-
lyos tanulók -immár harma-
dik alkalommal vett részt 

ezen a versenyen (2008-ban 
I. helyen, 2009-ben IV. he-
lyen végeztek). Tapasztalt 
versenyzők révén tudták, 
hogy csak úgy van esélyük 
megnyerni az idei versenyt, 
ha komolyan veszik a felké-
szülést. Ezért már nyáron el-
kezdtek készülni a második 
fordulóra és a makói könyv-
tár mellett a Szegedi Tudo-
mányegyetem könyvtárából 
is kölcsönöztek könyveket. 
A komoly munkának meg 
is lett az eredménye: az idei 
döntőben ők bizonyultak a 
legjobbnak, így 2008. után 
újra az I. helyen végeztek. 
Felkészítő tanárok: Budainé 
Keczer Csilla és Szabó Sára.

Valamennyi döntőbe és 
középdöntőbe jutott csapat 
értékes könyvjutalomban, a 
legjobb öt csapat tagjai, va-
lamint a felkészítő tanáraik 
egy Szepességbe és Dél-Len-
gyelországba vezető kirán-
dulást nyertek, melyre 2011 
tavaszán kerül sor.

Matekosok a dobogón

Az ország egész területén októ-
ber 15-én, ugyanabban az idő-
pontban volt a Bolyai Mate-
matika Csapatverseny. Makó 
térségében a Makói Általános 
Iskola Kálvin épületének új 
termeiben egyszerre 4 csapat 
küzdött a többszöri választá-
sos feladatokkal.

A résztvevő diákok 4 fős 
csapatokban versenyezve 
tapasztalták meg, mit je-
lent közösen, összedolgozva 
problémákat megoldani. Át-
élték az együttgondolkodás 
örömét.

A Makói Általános Isko-
lából négy csapat kiemelke-
dő teljesítménye lehetőséget 
biztosított arra, hogy részt 
vegyenek a megyei díjkiosz-
tón a Makói Általános Iskola 
Almási Tagintézményében, 
ahol mind a tanulók, mind a 
felkészítő tanárok munkáját 
jutalmazták.

Helyezések, 
jutalmazott csapatok:

7. évfolyam, 2. hely: Pont 
Az (Bakai Balázs, Gruber Kor-
nél, Locskai Béla, Pipis Bence), 
felkészítő tanár: Dr. Geráné 
Góg Ildikó

8. évfolyam, 3. hely: Túl 
Okosak (Gera Nándor, 
Gruber Balázs, Sáfár Péter, 
Szirbik Bence), felkészítő ta-
nár: Dr. Geráné Góg Ildikó

3. évfolyam, 4. hely: 
Számtudósok (Pásztor Ger-
gő, Pintér Anna, Kúsz Odett, 
Mák Bence), felkészítő tanár: 
Vörösné Hős Erika

4. évfolyam, 5. hely: Bag-
lyok (Langó Patrik, Marshall 
Tamás Gábor, Pipis Panna, 
Suba Evelin), felkészítő ta-
nár: Ratkainé Molnár Zsu-
zsanna

Gratulálunk minden ver-
senyzőnek és felkészítő ta-
nárnak!

Bemutató óra  
a Kálvinban

A Makói Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény és Logopédiai 
Intézet Kálvin Tagintézmé-
nyében október 27-én bemu-
tató órát tartott Csillagné K. 
Kiss Edina anyanyelv tan-
tárgyból.

A város és térség iskolái-
ból 38 alsós pedagógus vett 
részt a képesség- és készség-
fejlesztő játékokat reprezen-
táló tanítási órán. 

A 2. d osztály tanulói 
nyomozókként barangoltak 
a betűk országában. Sün 
Alfréddal fedezték fel a ma-
gánhangzók világát.

Tanítójuk segítségével szí-
nes, érdekes játékokon át fej-
lesztették gondolkodásukat, 
figyelmüket, kreativitásukat, 
fantáziájukat és analizáló, 
szintetizáló képességüket.

A résztvevő pedagógusok 
rengeteg ötletet meríthettek 
a tudatosan felépített, sok-
színű órából.

KRE-ÁLOM 
Plakátverseny

A Makói Általános Iskola 
fiatal tehetséges képzőművé-
sze, Naár Írisz Barbara októ-
ber 26-án a Szegedi Ifjúsági 
Házban vehette át a Dél-al-
földi Regionális Munkaügyi 
Központ vezetőjétől a plakát 
verseny első helyezettjének 
járó díjat. 

Felkészítője: Jámborné 
Balog Tünde, aki szintén el-
ismerő oklevélben részesült. 
Gratulálunk a fiatal művész-
nek és tanárának.

Múzeumi program

A József Attila Múzeum, a 
Makói Múzeumért Közhasz-
nú Alapítvány és a NEFMI 
tisztelettel hívja, várja az 
érdeklődőket a múzeum új 
szerzeményének, Lotz Károly 
Lonovics-Csáky Kornélia című 
festményének bemutatására 
november 11-én, csütörtökön 
délután 3 órai kezdettel a mú-
zeum földszinti előadótermébe 
(Megyeház u. 4.) 

A rendezvény résztvevői 
a festményt az állandó kiál-
lítás 19 századi nemesi sza-
lonjában tekinthetik meg.

A bemutató kapcsán elő-
adásokat hallgathatnak 
meg:

Az új magyar kor-•	
mány kultúrpolitiká-
ja – Dr. Vígh Anna-
mária főosztályvezető, 
NEFMI Közgyűjte-
ményi Főosztály
A Csáky-Bisztray-•	
Hol ló s y-L onov i t c s 
család és Csanád vár-
megye – Dr. Halmágyi 
Pál múzeumigazgató
A női szépség festő-•	
je: Lotz Károly – Dr. 
Bakó Zsuzsanna fő-
osztályvezető, Ma-
gyar Nemzeti Galéria
Családi emlékeim – •	
Bisztray Borbála, Bé-
késcsaba–USA.
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Az ökológiai lábnyomot maga a meg-
írás, a küldés és fogadás jelenti. Ahhoz 
azonban, hogy az e-mail célba érjen, még 
számos rendszeren, műholdon, gépen 
kell keresztülmennie, amely ugyancsak 
még nagyobb szennyezést okoz.

Ha nagyon sarkítjuk a problémát, ak-
kor egy üzleti életben dolgozó ember in-
ternetes levelezése körülbelül 135 kilo-
gramm széndioxiddal mérgezi a légkört. 
Ez persze elenyésző, 1 százalék ahhoz 
képest, hogy a szabadidejében ugyanez 
az ember átlagosan 10 tonna káros gázzal 

szennyezi a légkört. 135 kilogramm any-
nyit nyom, mintha valaki 200 mérföldet 
autózna.

Egy nemrégiben készült felmérés sze-
rint, amelyet a McAfee csoport végzett, 
az derült ki, hogy az összes bejövő e-mail 
78 százaléka használhatatlan spam. Éven-
te csaknem 62 trillió spam-et küldenek 
szerte a világban, amely 20 millió tonna 
széndioxid kibocsátást eredményez. A 
felhasznált elektromos áram 80 százaléka 
arra megy el, hogy az emberek elolvas-
sák, majd kitörlik ezeket az üzeneteket és 

esetleg megpróbálnak utána járni, hogy 
ki küldhette, a legtöbbször szerencse nél-
kül.

Bár a spamek aránya óriási, mégis az 
e-mailek ökológiai lábnyomának csupán 
a 22 százalékát teszik ki, hiszen az olva-
só gyorsan végez velük. A normális és 
hasznos elektronikus leveleknél már sok-
kal többet időzünk, sőt aránytalanul sok 
olyan levelet fogadunk és küldünk, ame-
lyeknek igazából semmi értelme sincs. A 
tudósok azon is gondolkodtak, hogy az 
e-mailek ökológiai lábnyomát épp úgy 
lehetne visszafogni, ha valamelyest adóz-
tatni lehetne az elküldött leveleket. Persze 
ez csak egy elmélet, mégis ebben az eset-
ben 20 millió tonnával kevesebb káros 
széndioxiddal kellene számolni, hiszen a 
spam már drága mulatság lenne.

Két hetük van a családi gazdaságoknak! 
– figyelmeztet a Magyar Agrárkamara
A családi gazdálkodók által még az évtized első éveiben felvett forgóeszközhitelek 
egy részét az érintettek nem tudták a lejárati határidőben kifizetni. Ezért az előző 
kormány azok meghosszabbítását tette lehetővé. Az ezekhez kapcsolt állami támo-
gatások kifizetését most, november 1–20. között kérvényezhetik. Ehhez postán kell 
az MVH-hoz eljuttatniuk kifizetési kérelmüket – hívja fel a figyelmet a Magyar Ag-
rárkamara.

Az előző kormány döntött arról, hogy azon családi gazdaságok, amelyek képte-
lenek voltak időben visszafizetni fennlévő tartozásaikat, meghosszabbíthatják az 
MFB által folyósított hiteleiket. E kölcsönöket a gazdálkodók még az évtized első 
éveiben vehették fel, s azok visszafizetési határideje többségében tavaly év végén, 
illetve a mostani időszakban járt le. A gazdasági-pénzügyi válság, természeti ka-
tasztrófák miatt a gazdálkodók egy része ezt képtelen volt, illetve képtelen teljesí-
teni, ezért vált lehetővé, hogy e hiteleket meghosszabbíthassák a termelők. Mivel a 
hitelek kamata állami támogatással csökkentett mértékű volt – a meghosszabbított 
hitelek esetében háromhavi BUBOR+3,1–7% közötti mértékű - a támogatást a gaz-
dálkodók felvehetik. Erre kifizetési kérelmet kell az Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) címére postai úton november 1–20. között eljuttatni – figyel-
meztet a Magyar Agrárkamara.

Cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkeres-
kedelmi Intézkedések Igazgatósága 1385 Budapest 62., Pf. 867.

Jogforrás: 32/2010 MVH közlemény, 17/2010. FVM rendelet

Mekkora egy email ökológiai lábnyoma?
Ki gondolná, hogy egy egyszerű elektronikus levélnek is van ökológiai lábnyoma. Egy 
egyszerű kéretlen e-mail 0.3 g széndioxid felszabadulásért felelős, míg egy egyszerű 
e-mail 4 grammért, egy csatolt pedig 50 g széndioxiddal károsítja a légkört.

Várhatóan november második felében 
befejeződik az Igási úti gyepmesteri telep 
felújítása Makón – a munkát egy makói 
vállalkozás végzi. Mint arról már hírt ad-
tunk, az épületegyüttest összesen közel 
20 millió forintból, uniós pályázati támo-
gatásból korszerűsítik. A telep mostanáig 
siralmas képet mutatott. Különösen az 
állatvédők kritizálták a méltatlan körül-
ményeket, amelyek közé a befogott kóbor 
kutyák kerültek.

Nagy Nándortól, a telepet fenntartó 
kommunális kft. ügyvezetőjétől meg-
tudtuk: a beruházás keretében felújítják 
a főépületet, a vegyszertárolót és a külső 
kenneleket magában foglaló épületet. A 

felújítás többek között új padlóburkolatot, 
az ajtók-ablakok cseréjét, az elektromos 
rendszer cseréjét, új vizesblokk építését 
és külső-belső festést is jelent.

Bár a befogott kutyáknak nem lesz 

több férőhelyük, a tetemektől elkülöní-
tett, külön helyre kerülnek.

Lesz hídmérleg, amellyel pontosan 
meg lehet majd mérni az ide érkező, illet-
ve az innen elszállított állati hulladékot, 
és beszereznek a tisztításhoz egy magas 
nyomású mosóberendezést is. Ha mindez 
elkészül, a telep mindenben meg fog fe-
lelni az uniós normáknak – mondja Nagy 
Nándor.

Megújul a makói gyepmesteri telep
Hamarosan befejeződik a makói gyepmesteri telep felújítása, amelyet eddigi igen sok 
kritika ért a méltatlan körülmények miatt.

Alapítványi 1%
A Juhász Gyula Református Gimnázium 
és Szakképző Iskola „Szépség Koldusa” 
alapítványa a támogatóktól 225 ezer 150 
forintot kapott az SZJA 1%-ának felaján-
lásával.

Az összeget tanulmányi kirándu-
lásokra, iskolai rendezvényekre, 
tanulmányi versenyek, pályáza-

tok díjazására, évvégi jutalmazásokra 
fordítottak. A kuratórium ez úton is kö-
szöni a felajánlásokat.
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Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a 
szükséges formanyomtatványok a 
polgármesteri hivatal szárnyépület-

ének 12. számú irodájában érhetőek el. A 
kérelem benyújtása személyesen, de megha-
talmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez 
szükséges dokumentumok:

tulajdon átruházásáról okirat (adás-•	
vételi, ajándékozási szerződés, ható-
sági határozat stb.)
eredetiség vizsgálaton kiállított (60 •	
napnál nem régebbi és fel nem hasz-
nált) igazolás, továbbá határozat az 
eredetvizsgálat eredményéről akkor, 
ha a kérelem benyújtásának idő-
pontjában az eredetvizsgálat óta 15 
nap már eltelt (kivéve lassú jármű-
vek esetén, mert a lassú járművek 
tulajdonjog változásának bejegyzé-
séhez nem kell eredetvizsga),
a kötelező gépjármű felelősségbiz-•	
tosítás megkötését igazoló kötvény 
vagy fedezet igazolás,
a vagyonszerzési illeték befizetéséről •	
szóló postai feladóvevény (okmány-
iroda adja ki), vagy igazolás az ille-
tékmentességről,
a forgalmi engedély és a törzskönyv •	
illetékének befizetéséről szóló postai 
feladóvevény, vagy igazolás az ille-
tékmentességről,
a járműhöz korábban kiadott régi •	
típusú vagy az új típusú forgalmi 
engedély, valamint ha van, a jármű 
törzskönyve,
az eljáró ügyfél személyazonosságát •	
igazoló okirat,
amennyiben tulajdonjogi korláto-•	
zás elrendelésére kerül sor, az arra 
vonatkozó okirat (kérelem, Opciós 
szerződés),
amennyiben a járműre tulajdon-•	
jogi korlátozás van bejegyezve és a 
korlátozás jogosítottja hozzájárult a 
tulajdonjog változás bejegyzéséhez 
az erről szóló okirat (pl. opciós jog 
törléséhez történő hozzájárulás)

amennyiben a tulajdonos különbö-•	
zik az üzembentartótól, az új tulaj-
donos (ok) egybehangzó nyilatkoza-
ta az üzembentartó kijelöléséről,
több tulajdonos esetén a tulajdo-•	
nosok egybehangzó nyilatkozata a 
törzskönyvben megjelölendő tulaj-
donostársról,
a törzskönyv jogosítottjának nyilat-•	
kozata a törzskönyv felfüggesztésé-
ről, ha van ilyen, illetve a postázási 
címről.

Jogi személy, jogi személyiség nél-
küli gazdasági társaság, egyéni cég 
esetén szükséges dokumentumok:

a cég cégbírósági bejegyzését igazo-•	
ló okirat (3 hónapnál nem régebbi), 
vagy a Cégbíróság által kiadott má-
solat,
aláírási címpéldány (3 hónapnál •	
nem régebbi), vagy a Cégbíróság ál-
tal kiadott másolat,
meghatalmazás a cég ügyintézője •	
részére,
illetékmentesség esetén az illetékhi-•	
vatal által kiadott illetékmentességet 
igazoló okirat.

Meghatalmazás esetén 
szükséges dokumentumok:

a megbízásról szóló magán- vagy •	
közokirat,
az eljáró személy személyazonossá-•	
gát igazoló okirat

Az ügy intézéséhez 
fizetendő díjak, illetékek:

Forgalmi engedély illetéke: •	
6.000,- Ft
Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft•	
A vagyonszerzési illeték mértéke: 18,- •	
Ft/cm3

1890 cm•	 3 meghaladó hengerűrtalmú 
személygépkocsi esetén 24 Ft/cm3.
Kizárólag elektromos hajtómotorral •	
ellátott gépjármű esetén az illeték 

mértéke a hajtómotor teljesítmé-
nyének minden megkezdett egy ki-
lowattja után 600 Ft, Wankel hajtó-
motorral üzemelő gépjármű esetén 
minden megkezdett cm3 után 30 Ft/
cm3.
Tehergépkocsi, busz és vontató ese-•	
tén: 18,- Ft/cm3

Motorkerékpár esetén: 500 cm•	 3-ig 
18,- Ft/cm 3500 cm3 felett 24,-Ft/cm3

Pótkocsi és lakókocsi esetén: 2,5 t •	
teherbírásig 9.000,- Ft, 2,5 t felett 
22.000,-Ft
Utánfutó esetén: 9.000,- Ft•	
Lassújármű esetén illetékmentes.•	

Az eljárás jogi alapjai

35/2000. (XI.30.) BM rendelet a köz-•	
úti közlekedési igazgatási feladatok-
ról, a közúti közlekedési okmányok 
kivonásáról és visszavonásáról; 1990. 
évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 

Makó, Széchenyi tér 22. földszint 12. szá-
mú szoba (Tel.: 62/511-856, telefonon történő 
bejelentkezés a kedd és csütörtök délelőttre 
lehetséges a 62/511-860-as telefonszámon.)

A gépjármű-átiratás részletei
Lapunk időről időre közreadja azokat a legfontosabb információkat, amelyek egy-egy 
hatósági ügy elintézéséhez szükségesek. Ezúttal a gépjármű átiratás tudnivalóit ismer-
tetjük. Az önkormányzat honlapján az Ügyintéző menüpont alatt (http://new.mako.hu/
elerhetosegek/) ezen eljárások teljes tárházát, és még részletesebb információkat talál-
hatnak.

Nyílt nap  
a Juhász Gyulában

A Juhász Gyula Református Gimnázi-
um és Szakképző Iskola november 17-én 
15 órakor tartja Nyitott Kapuk rendezvé-
nyét, melyre minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak.

Meghívó bizottsági ülésre

A képviselő-testület bizottságai a jövő 
héten tárgyalják a soros képviselő-tes-
tületi ülésen megvitatandó előterjeszté-
seket, beszámolókat és tájékoztatókat. 
A nyilvános bizottsági ülések helyszíne 
a külön meg nem jelölt esetekben min-
dig a Városháza (Makó, Széchenyi tér 
22.) emeleti kisterme.

November 17. szerda, 13 óra: Ok-
tatási, Művelődési, Szociális és Egész-
ségügyi. 15 óra: Városfejlesztési, Vá-
rosüzemelési és  Lakásügyi. 16:30 óra: 
Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Tulajdonosi.
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Téli munkák a 
kertben
A kertben a fagyérzékeny növénye-
ket télire be kell vinni védett helyre 
(leander, rododendron, margaréta-
félék, stb.) Átteleltetésük világos és 
hűvös (8–10 °C-os) helyen történjen, 
mérsékelt öntözéssel. 

Érdemes, ha van erre időnk, a 
muskátlik átteleltetésével foglalkoz-
ni: a virágokat világos helyen, mér-
sékelt öntözés mellett 10 °C körüli 
hőmérsékleten tartsuk, és kb. 20 cen-
timéterre vágjuk vissza.Január vége 
felé kezdjük el tápoldatozni őket, he-
tente egy alkalommal. Töltsük meg 
cserépmagasságig friss virágfölddel 
a cserepet és rendszeresebben ön-
tözzük.  Ha az új hajtások elérik a 20 
centis hosszúságot, dugványozhat-
juk tőzeg vagy homok közegbe, csak 
vigyázzunk, nehogy túlöntözzük.

A szabadban áttelelő növényein-
ket takarjuk (rózsa), vagy lombbal 
védjük a téltől. A gyepet, ha nagyobb, 
még levághatjuk, előtte a lombot 
takarítsuk le, így előkészíthetjük a 
tavaszi gyepszellőztetést. Kétnyá-
ri növényeinket, illetve évelőinket 
védjük lombbal vagy fűkaszálékkal. 
Lombhullás után a cserjéket, fákat 
metszhetjük, illetve a korona kiala-
kítást elvégezhetjük. 

Ha vadveszély fenyegeti fáinkat, 
védjük őket (tekerjük be sűrűn nád-
dal). Cserjét, fát még a fagyok beállta 
előtt telepíthetünk, az örökzöldekkel 
óvatosabban bánjunk, érzékenyeb-
bek, telepítésük már nem tanácsos. 
Ha jól felkészültünk a télre, tavasszal 
nagyobb örömünk lesz  kertünkben.

Megnyitotta kapuit a SULIVÁR
Október utolsó szombatján megkezdődtek a Várjátékok: ezt a Makói Általános Iskola szerve-
zi a város összes nagycsoportos óvodásának. Célja: ismerkedés az iskolával, az iskolaválasztás 
megkönnyítése a szülők számára. Az intézmény nem titkolt szándéka, hogy november szom-
batjain megismertesse a szülőkkel és csemetéikkel minden tagintézményét, azok profiljait, kör-
nyezetét, és nem utolsó sorban lelkes és kreatív pedagógusait. Természetesen mindezt játékosan, 
gyermekközelien, izgalmas és érdekes programokon keresztül valósítják meg a tagintézmények. 

Első helyszín az ALMA MATER volt, vagyis az Almási Bástya. Múlt szombaton a lelkes óvodások fél 9-től érkeztek a helyszínre 
szüleikkel, ahol már a kapuban várták őket a tanítók. Az iskola ebédlőjében gyülekeztek az érdeklődők, majd 9 órától Fazekas 
Jánosné tagintézmény-vezető tájékoztatásában elhangzott a délelőtti program. Míg a gyerekekre várt a Lovagi torna, Mézeskalács-

sütés, Játék az interaktív táblán, addig a szülők megnézhették a tagintézményt bemutató filmet, láthatták Krátky Beáta képességfejlesztő 
játékait és Lengyelné Szűcs Erzsébet könyvbemutatóját. A szülők számára szóló program körsétával zárult, mely során megismerhették 
az épület tantermeit, a környezetet és közben betekintést nyerhettek a gyermekprogramokba is, figyelemmel kísérhették, hogy saját 
kis lovagjuk vagy úrhölgyük milyen izgalmas próbát áll ki éppen. A kicsik önfeledten játszottak a számítógépeken, nagy bátorsággal 
teljesítették a Lovagi tornát, izgatottan varázsoltak ujjacskáikkal az interaktív táblán. Azok a kis óvodások, akik részt vettek az elmúlt 
szombaton az Almási Bástya programjain, megkaphatták az első várkulcsot is a többi ajándék mellett.  A Várjátékok következő helyszí-
ne, november 13-án sZÉLország, vagyis a kertvárosi Bástya lesz, az ezt követő szombaton, azaz november 20-án a Bartók Bástya 
ZeNeországa lesz, végül a kálvin Bástya LUrkó cirkusza várja tárt kapukkal november 27-én a nagycsoportos óvodásokat szüle-
ikkel együtt. Nem titok, hogy aki legalább 3 bástyába ellátogat majd és ezzel birtokában lesz 3 várkulcsnak, valami nagy meglepetést 
fog kapni a bátorságáért, szorgalmáért, részvételéért a Várjátékok végén. Nagycsoportos Óvodások! Kalandra fel!
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FOGÁSZATI ÜGyELET

GyÓGySZERTÁRI ÜGyELET

A hétvégén, azaz szombaton és vasárnap a 
Kálvin utcai fogászati rendelőben fogadják a 
betegeket 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 Földhiva-
tal 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 Szegedi 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 köz-
műnyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások 
kiadása pénteken 8–12 óra között. Szippantás 
megrendelése a 213-925 telefonszámon 0–24 
óráig. Makói Kommunális Nonprofit Kft. 
Távhőszolgáltatási Iroda Makó, Széchenyi 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 kap-
csolatos kérdéseiket, kéréseiket személyesen is 
elmondhatják Makón, a Csanád vezér tér 17. 
szám alatt. Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, 
péntek: 9–16:30, kedd, csütörtök: 9–18 óra. Te-
lefon: 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 gyerek-
osztályon, szombat, vasár- és ünnepnap 8–16 óráig a 
Kórház u. 2. szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 
16–8 óráig a Kórház gyermekosztályán (tel: 511-151). 

CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sorrendje a 
következő: november 14-ig Kígyó Gyógyszertár (Szé-
chenyi tér 8.), november 15–21. között Korzó Gyógy-
szertár (Széchenyi tér 25.). Az ügyeleti szolgálat hétfő-
től péntekig 20–22 óra között, ünnepnapon 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 pa-
tikák. Az ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat 
célszerű és ajánlott felkeresni.

ORVOSI ÜGyELET

Tudnivalók az LTP-szerződésről 
A Makó és Térsége Víziközmű Társulás 2005 novemberében alakult meg. Itt a kül-
döttgyűlés úgy döntött, az anyagi hozzájárulás lakástakarék-pénztári formában tel-
jesíthető, havi részletekben. A szerződések futamideje 2011. február 28-án lejár. Ma-
kón a társulás tagjai 6779 ingatlanra kötöttek LTP-szerződést. A konstrukció szerint 
akik a megállapított részleteket havonta pontosan fizetik, azoknak a futamidő végén 
a belső bekötésre is megképződik 70 ezer forintjuk – ezt a csonkra való rácsatlakozás 
után az OTP fizeti ki.

Lényeges, hogy az LTP szerződés a telekkönyvbe bejegyzett tulajdonos nevé-
re kötött legyen, vagy kedvezményezettként szerepeljen a neve a szerződés-
ben. Az LTP szabályzata értelmében állami támogatásra csak az ingatlan 

tulajdonosa jogosult. Abban az esetben, amennyiben fizetési hátralék halmozó-
dott föl, a 70 ezer forint nem képződik meg, így önerőből kell a belső bekötést 
finanszírozni. Éppen ezért kéri a Társulat, hogy akinek elmaradása van, az szí-
veskedjék pótolni, és az utolsó részletet 2011. február 28-ig megfizetni.

Tornázzon egész-
sége megőrzéséért

A Makói Gyógyfürdő tájékoztat-
juk leendő vendégeit, hogy október 
26. és november 30-a között, min-
den kedden és pénteken 15:30–16 
óra között érvényes fürdőbelépő-
jeggyel térítésmentesen vehetnek 
részt a fürdő gyógytornásza által 
tartott frissítő vízi tornán. Előze-
tes bejelentkezés nem szükséges! A 
Makói Gyógyfürdő Kft. szeretettel 
vár minden kedves frissülni vágyó 
vendéget!

Sportolási lehetőség kislányoknak

Az MNKSE női kézilabda egyesület 
(www.mnkse.hu) várja olyan ovisok 
és 7–11 éves kislányok jelentkezését, 

akik kedvet éreznek a kézilabda iránt. Je-
lentkezni lehet: Kozserán Krisztina edzőnél 
(06-30-4755-220). Az edzések a Kertvárosi 
Tagintézményben vannak, kedd–pénte-
ken 17–18 óra között. A 7–11 évesek edzője 
Kovács Anita (06-30-772-1610), az edzések 
kedden az Almási Tagintézményben van-
nak 17–18 óra között, valamint pénteken a 
Kálvinban 18–19 óra között.

Az .A. S. A. makói ügyfélszolgálata

A makói hulladékszolgáltató, az .A. S. A. 
Kft ügyfélszolgálata a Széchenyi tér 7.  szám 
I/16. alatti irodában várja az ügyfeleket hét-
főn, kedden és csütörtökön 8–15 óra, szer-
dán 8–20 óra, pénteken 8–12 óra között. Te-
lefonszám: 209-499.

Baba-mama Klub

Különleges fejlesztő játékok bemutatója 
lesz november 17-én 9–11 óra között a Civil 
Szervezetek Klubjában. Mindenkit várnak!

Jogi tanácsadás 
vállalkozóknak

Díjmentes jogi tanácsadást 
nyújt mindenkinek  a Ma-
kói Ipartestület (Makó, 

József Attila u. 3.) minden hónap 
első és harmadik keddjén, immár 
meghosszabbított szolgáltatási 
idővel, azaz 14–17 óráig. Legköze-
lebb november 16-án, kedden vár-
ják az érdeklődőket.


