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A rekonstrukciót négy részre bontotta 
az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás 
során az 1–3. ütemre legjobb ajánlatot a 
Délút Építő és Bányászati Kft  adta, velük 
kötöttünk egyrészt szerződést, november 
12-én. 

A szerződés szerint a szerződéskötés 
napján megtörtént a munkaterület átadá-
sa. A kivitelezés 2010. november 15-én 

kezdődött a Batthyány, Hédervári, Rá-
day és Kinizsi utcákban, valamint rövid 
időn múlva a Szép, Szentháromság, Gőz-
malom, Iskola, Szt. István tér, Munkácsy, 
Zrínyi, Pázmány, Irányi, Báró Jósika ut-
cákban. 

A közbeszerzési eljárás során a 4. ütem-
re legjobb ajánlatot a Futizo Kft . adta, ve-
lük a szerződéskötés és a munkaterület 

átadása szintén ma, november 12-én tör-
ténik meg.

A Futizo Kft  a Perczel, Klapka, Damja-
nich, Királyhegyesi, Wesselényi, Berzse-
nyi, Kmetty csapadékvíz-elvezető csator-
náinak rekonstrukcióját fogja végezni.

A jelenlegi rekonstrukcióval érintett 
csatornák hossza: 13,9 km. A munkálta-
tok befejezésével a városi hálózat mind-
összesen 15%-a (26,8 km) újul meg az el-
múlt 4 év fejlesztéseinek eredményeként.

A munkavégzés kezdete: 2010. novem-
ber 15. A kivitelezés várható befejezése: 
2011 májusa. A beruházással érintett ut-
cákban a Műszaki Iroda munkatársai la-
kossági (informális) fórumokat tartanak, 
melyen a lakosság beruházással kapcsola-
tos tájékoztatására kerül sor.

Mint arról már hírt adtunk, Makó 
Város Önkormányzata „A für-
dővárosi funkciókat kiszolgáló, 

megújuló településközpont kialakítása 
Makón” című pályázatának 2010-es si-
kerével biztosítani tudta a Közhivatalok 
Háza elnevezésű irodaház kialakításához 
szükséges fedezetet. 

Így a beruházás az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Regionális 
Operatív Program (DAOP) támogatása 
és önkormányzati önerő segítségével tud 
megvalósulni. A József Attila Gimná-
zium volt kollégiumi épülete az 1960-as 

években épült lapos tetővel. A beruházás 
során megvalósul az ÁNTSZ és a Földhi-
vatal hivatali helyiségeinek kialakítása a 
földszinten és az első emeleten. A máso-
dik emeleten pedig vállalkozások számá-
ra bérelhető irodahelyiségek létesülnek. 
Az új épület 1284,5 négyzetméteren va-
lósul meg, összesen három szinten (föld-
szint és két emelet).

A sikeres közbeszerzést követően 2010. 
április 8-án kötött vállalkozási szerződést 
önkormányzatunk a Bodrogi Bau Kft -vel 
az irodaház kivitelezésére nettó 193 mil-
lió 736 ezer 307 Ft (azaz bruttó 242 millió 

Ft) összegben. Az épület engedélyezési és 
kiviteli terveit a Makona Kft . készítette el.

A munkaterület átadása 2010. május 
13-án megtörtént, a kivitelező február 28-
án – a jelenlegi ütemét tartva – jogosulttá 
válik kiállítani a 70%-os készültségnek 
megfelelő második résszámláját.

A meglévő épület bontásának elvégzé-
se után már megtörténtek az alapozási és 
szerkezetépítési munkák a belső válaszfa-
lazással egyetemben. Ugyancsak megépí-
tették az új magastetőt is. Jelenleg a szak-
ági gépészeti és elektromos kialakítások 
folynak az épületben. Természetesen az 
épületben megvalósul a komplett aka-
dálymentesítés is – ehhez kapcsolódóan 
egy új hidraulikus lift et építenek be. Így 
a ház a legújabb szabványoknak is meg-
felel. 

Az épület kivitelezésének befejezési ha-
tárideje 2011. augusztus 31-e.

Újabb, a makoveczi egységet
képviselő épület a belvárosban
Sajtótájékoztatót tartott február 9-én Dr. Buzás Péter a Hollósy Kornélia utcában, ahol 
épül a Makói Közhivatalok Háza.

Folyik a belterületi 
csapadékvíz-elvezető csatornák építése
Az előző évekhez hasonlóan Makó Város Önkormányzata Belterületi csapadékvíz-csa-
torna építési és rekonstrukciós munkái címmel 2010. évben is sikeres pályázatot nyújtott 
be az Önkormányzati Minisztériumhoz, melynek köszönhetően Makó város 400 millió 
Ft támogatáshoz jutott (90%), a beruházás teljes költsége 444 millió 444 ezer Ft.

Szabálytalanság megállapítása nélkül zárult le az uniós támo-
gatással épülő fürdő ellen tavaly ősszel indult szabálytalansági 
eljárás. Az irányító hatóság által javasolt fi nanszírozási módot 

— nevezetesen, hogy a támogatott konzorciumban Makó önkor-

mányzata lépjen a fürdőfejlesztő kft . mellé — elfogadtuk, ennek 
jogi, pénzügyi hátterét megtestesítő előterjesztéseket januárban 
a képviselő-testület elfogadta; így minden akadály elhárult a 
fürdő megépülése elől.

Nem szabálytalan fürdőnk fejlesztése

Összefoglaló oldal fejlesztéseinkről
Önkormányzatunk igen sok pályázattal támogatott fejlesztést gondoz. Ezekről olvashat itt: http://new.mako.hu/fejlesztesek
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A Városi TeleVízió jöVő heTi műsorA

Hétfő

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 …………………Híradó
18:15 ………… Páger antal
………… színészdíj – riportok
18:50 …… 130 éve született:
……………… Galamb József 
19:50 …………………Híradó

Kedd 

18:00  ………… Műsorajánló
18:05  …………………Híradó
18:15 ……………… Fókusz:
………… Szennyvízberuházás
19:00 ……………… Fókusz –
……… Évértékelő: ENI (ism.) 
19:50 ……………… Híradó

Szerda

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 …………………Híradó
18:15 ……………… Fókusz:
 Csapadékcsatorna, kerékpárút
19:00 ……………… Fókusz – 
…………………… Évértékelő: 
………… Makói kórház (ism.) 
19:50 …………………Híradó

Csütörtök 

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 …………………Híradó
18:15 ………… Fogadóóra:
 Dr. Buzás Péter polgármester
19:00  …………TársasJátékok
19:50 …………………Híradó

Péntek

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 ……… Társalgó extra:
……… Maros Táncegyüttes –
…………Farsangi Gála 2. rész
19:40 … heti hírösszefoglaló

A pedagógusok díszdiplomájáról
Azok a nyugdíjas pedagógusok, akik 50, 60, 65, 70, vagy 75 éve szerezték diplomájukat arany, 
gyémánt, vas, rubin díszdiplomára, vagy Nemzedékek Nevelője kitüntetésre jogosultak. A dísz-
diplomát attól az intézménytől, vagy jogutódjától kell kérelmezni, ahol a diplomájukat szerez-
ték, a Nemzedékek Nevelője kitüntetést pedig az önkormányzat adja.

Ehhez szükséges okmányok: 
kérelem a díszdiploma adományozására,•	
a diploma másolata, •	
rövid szakmai életút, •	
határozat a nyugdíjazásról, az előző díszdiploma (ha van), •	
a kérelmező adónyilatkozata (a Közoktatási Osztályon lehet kérni nyomtatványt).•	

Ezeket az okmányokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási osztályára kell beküldeni 2011. 
március 1-ig. A további ügyintézést az osztály végzi. A díszdiploma igénylésével kapcsolatban 
felvilágosítást és további segítséget nyújt Kovács Gábor személyesen, vagy az 511-871-es tele-
fonon. Továbbá kérjük, ha esetleg ismernek érintett nyugdíjas pedagógust, az ő elérhetőségét 
(név, cím) levélben, vagy e-mailen (kovacsg@mako.hu) juttassák el.

Munkalehetőség
Makó jegyzője műszaki előadói munkakör betöltésére ír ki pályázatot. Az álláshirdetésről  bővebb információ a www.mako.hu 

és a  www.kszk.gov.hu honlapon olvasható. 
A Makói Gyógyfürdő Kft. várja a 2011. októberében megnyíló új fürdőbe úszómester munkakör betöltésére jelentkezők fény-

képes önéletrajzát 2011. február 21-ig a felvetel.makofurdo@gmail.com e-mail címre vagy postai úton.

Farsangi ünnepség
Meghívó

A makói Román Kisebbségi Önkormányzata meghívja önt 2011. február 19-én Farsangi 
ünnepélyre, amelyet a Magyarcsanádi Román Ortodox Parochia szervez 18 órai kezdettel a 
magyarcsanádi művelődési házban. A szállítást a kisebbségi önkormányzat biztosítja. Jelent-
kezni február 16.-ig lehet telefonon. Birta Júlia:06706302676, Bekán Áurél 06303368572

Invitatie

Autoguvernarea Minoritatii Romanilor din Macau va invita in 19 feb. 2011 la sarbatoarea 
Farsangului  ce va fi organizata de Parohia Ortodoxa Romana Din Cenadul Unguresc cu 
incepere  de la ora 18 la caminul cultural. Transportul este asigurat. Inscrieri la telefon pina 
in data de 16 feb. 2011 Birta Júlia: 06706302676, Bekán Aurél: 06303368572.

Kiadó bérlemények
 Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek, garázsok bérlet útján történő 
hasznosítására. Az alábbi helyiségek pályázat mellőzésével, bérleti igény esetén bérbe adha-
tók:

1. Makó, Kálvin utca 8-12. fsz. 48. sz. alatti, 33,44 m2 alapterületű üzlethelyiség
2. Makó, Kálvin utca 8-12. fsz. 51. sz. alatti, 33,44 m2 alapterületű üzlethelyiség
Feltételek: Bérleti díj: 1.000,-Ft/m2+ÁFA/hó, bérleti szerződés időtartama maximum öt év
3. Makó, Hunyadi u. 2/A szám alatti, 42m2 alapterületű üzlethelyiség
Feltételek: Bérleti díj: 1.200,-Ft/m2+ÁFA/hó, bérleti szerződés időtartama maximum öt év
4. Makó, Rudnay Gy. u. 2. szám alatti, 3-as sorszámú, 17m2 alapterületű garázs
Feltételek: Bérleti díj: 7.518,-Ft+ÁFA/hó, bérleti szerződés időtartama maximum öt év

A bérleti igény beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési 
Iroda (Makó, Széchenyi tér 22.  Szárnyépület II. emelet 206. szoba, telefon: 62/511-838)
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Bemutatkozik a Szikszai György Református Általános Iskola

A tanulókat Makó legnagyobb zöldövezettel rendelkező, 
legvirágosabb intézménye fogadja. A szép környezet-
ben lévő, XXI. századi, korszerű, új bútorzattal felsze-

relt tanulóbarát tantermeinkben interaktív tábla van, amely 
emeli az oktatás színvonalát. A barátságos, nyugodt hangu-
latú, tiszta iskola területén játszó-
tér is épült a legkisebbek örömére. 
Tanév végére átadásra kerül az új 
szabadidős foglalkoztató terem is, 
amely helyszínt biztosít a tanórán 
kívüli foglalkozásokhoz és a min-
dennapos testnevelés feladatainak 
ellátásához.

A tanórákon a kompetenciaala-
pú oktatás nem csak szavakban 
működik, diákjaink az itt eltöltött 
8 év alatt hozzászoknak a tanu-
lásban való aktív részvételhez. A 
tanulócsoportokban szövegértés-
szövegalkotás, matematika, szoci-
ális és életvitel kompetenciaterü-
leten folyik a programcsomagok 
szerinti oktatás. Az új oktatás-
szervezési eljárásokat nagyszámú, 
kiváló minőségű IKT eszközpark 
támogatja, amelyek használata sok-
sok sikerélményt biztosít kicsinek 
és nagynak egyaránt. A nevelőtes-
tület munkáját és a gyerekek fejlő-

dését gyógypedagógus és pszichológus segíti. A diákok első 
osztálytól kezdődően órarendbe építetten ismerkednek az in-
formatikával, másodiktól angol nyelvet tanulnak az életkor-
nak megfelelő formában és mennyiségben. A mai kor iskolá-
jával szemben támasztott alapvető követelmény, hogy szilárd, 

korszerű alapműveltséget adjon az 
odajáróknak. Az iskola egyházi 
arculata ezt megerősíti, évezredes 
erkölcsi normákat építve személyi-
ségükbe. A hittanoktatás minden 
tanuló számára kötelező, a család 
felekezeti hovatartozása alapján.

A hagyományos, 8 évfolyamos 
egyházi fenntartású általános isko-
lában a napközis ellátás biztosított. 
A tanulók számára érdeklődési kö-
rüknek megfelelő szakkörök szer-
veződnek (pl.: sport, informatika, 
énekkar stb.). Nyitott iskolaként 
élő kapcsolatot tartunk fenn a Ma-
kói Magán Zeneiskolával, ezáltal 
diákjainknak lehetősége van a mű-
vészeti oktatásban való részvételre 
(néptánc, képzőművészet, zene). A 
szülőkkel való kapcsolattartás fon-
tos színterei a népszerű, tanórán 
kívüli programok: farsang, családi 
napok, vallási témahét, táncvizsga, 
hangszeres vizsgakoncertek stb...

Kell egy hely, ahová örömmel és mo-
solyogva mehet gyermeke nap, mint 
nap? Ezt garantálja gyermeke számára 
a Szikszai György Református Általános 
Iskola. Barátságos légkörben, rendezett, 

szép környezetben, tapasztalt tanítók várják az 
elsősöket, a játékosság módszerével biztosítva a har-
monikus óvoda-iskola átmenetet. A minden tevé-
kenységet átható játék által lesz a mindennapi mun-
ka egyszerre komoly és könnyed. Az iskolai élet 
gyermekközpontú, jó hangulatát tanulás melletti 
programok támogatják, amelyek a gondos tervezés-
nek köszönhetően a diákok látókörét is szélesítik. A 
tanórák és tanórán kívüli programok szervezése az 
egyes gyerekek sajátosságainak, érdekeinek figye-
lembevételével történik, hogy a tanulók biztos ala-
pot szerezzenek fejlődésükhöz, továbbtanulásukhoz. 
A Szikszai György Református Általános Iskolában 
folyó oktató-nevelő munka hozzájárul ahhoz, hogy 
gyermeke megtalálja azokat az értékeket, amelyek 
biztos támaszt nyújtanak neki az életben. Itt a gye-
rekek törődést, odafigyelést kapnak.

A Szikszai György Református Általános Iskola mindenkor megpróbálta és megpróbálja a saját útját járni, rendszeresen 
elébe menve a változásoknak. A legtöbb, amit gyerekeinknek, tanítványainknak adhatunk, saját benső lehetőségeik és 
korlátjaik felismerése, a belső stabilitás, a személyes autonómia személyi feltételeinek megteremtése, valamint a változó 

világban való tájékozódás készsége és képessége, az esély a saját értékrend kialakítására. Arra törekszünk, hogy minden tanuló 
a saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésében. Minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy diákbarát környezetben, életre szóló élményekkel gazdagítsuk tanulóink élettapasztalatát. Célunk, hogy olyan tudást ad-
junk a hozzánk járó gyerekek kezébe, amellyel szélesre tárhatják a rohanó világ kapuját, hogy megtalálják benne Önmagukat. 
Szeretnénk, ha büszkén és elégedetten tekintenének vissza a nálunk eltöltött 8 évre. Jöjjenek el, nézzenek szét és higgyenek a 
saját szemüknek! (Az iskola vezetéséért felelős személyek: Kotormán István lelkész-igazgató, Kelemen András igazgatóhelyet-
tes. Elérhetőségeink: tel.: 62/212-782, e-mail: szikszaigy@vnet.hu, weblap: www.szikszaigy.hu.)

Baba–Mama Klub
Az ENI bölcsődéi a „Baba-Mama” klub keretén belül hívják, várják a következő előadásra az érdeklődőket február 23-án, 16:30 

órára a Belvárosi Bölcsődébe (Kálvin tér 6.) Az előadás témája: „Okosító mozgás – a mozgás okosít” A mozgásfejlődés jelentősége, 
hatása a tanulási képességekre. Előadó Gregorné Szabó Gabriella konduktor, mozgásfejlesztő.

Nyugdíjas Pedagógusok farsangja

A Pedagógusok Szakszervezete Makói Nyugdíjas Klubja február 21-én (hétfőn) 10 órai kezdettel a Hajnal utcai Civil Szervezetek 
Házában Makón tartja hagyományos farsangi összejövetelét. Minden klubtagjukat szeretettel várják.

Jazzkoncert Makón

A makói Siska Tamás, Vikukel Dániel, Papp Zoli fémjelezte JazzDaniels együttes koncertje február 19-én, szombaton 20–21:30 
között lesz a Maros Étteremben.
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Múzeumi kiállítás

A Szent István Egyházi Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
szervezésében kiállítás nyílt 
a SZIGNUM fenntartójának, 
a Miasszonyunkról nevezett 
Szegény Iskolanővérek rend-
jének a város oktatási életé-
ben betöltött egy évszázados 
szerepéről. A makói József 
Attila Múzeumban, február 
10-én nyílt interaktív tárlatot 
Vízhányó Ferenc, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Ulrik M. Monika nővér, tarto-
mányfőnöknő és a SZIGNUM 
igazgatója, Szűcs Péter aján-
lotta a nagyközönség figyel-
mébe. 

Az Iskolanővérek – 100 éve 
hűséggel a makói régióban 
elnevezésű kiállítás március 
31-ig várja az érdeklődőket, 
miközben szabadegyetemi 
előadásnak, egyháztörténeti 
konferenciának, hangszeres 
vizsgakoncertnek is helyszí-
néül szolgál majd. 

Meleg István 
Kémiaverseny

A Radnóti Miklós Gimnázi-
um 9. éve rendezi meg a Meleg 
István Kémiaversenyt, melyre 
hetedikes és nyolcadikos, a 
kémia iránt érdeklődő tanu-
lók jelentkezhetnek. 

Két levelező fordulón mérik 
össze első lépésben tudásukat, 
melyben kutatómunka, rejtvé-
nyek és számításos feladatok 
szerepelnek. Az évről-évre né-
pesebb versenyre az idén 203-
an jelentkeztek több megyé-
ből. Az eredmények alapján 
az elődöntőbe jutott 99 tanuló 
már önálló megmérettetésen 
vett részt január 15-én. Innen 
már csak évfolyamonként 14 
tanuló jutott a döntőbe. 

Ezen a versenyen a Makói 
Általános Iskola Kálvin épüle-
téből 5 tanuló vett részt. Közü-
lük Bakai Balázs 7.m és Darula 
Aletta 8.m osztályos tanu-
lók az elődöntőn, a többiek a 
döntőn is megmérettethették 

magukat, mely február 5-én 
volt. A döntő feladatlapjának 
megoldása után az eredmény-
re várva a tanulóknak kémiai 
kísérleteket mutattak be, így 
tudásuk is gyarapodott.

2. helyezést ért el Pipis 
Bence 7.m, 5. helyezést ért el 
Szirbik Bence 8.m, 9. helye-
zést ért el Gera Nándor 8.m 
osztályos tanuló, felkészítő ta-
náruk: Magony Istvánné.

Mesegyűrű  
mesemondó verseny

A szegedi Százszorszép 
Gyermekház ebben az évben 
is meghirdette a Mesegyűrű 
mesemondó verseny Csong-
rád megyei fordulóját. A meg-
mérettetésen óvodás, általá-
nos iskolás és középiskolás 
korcsoportban összesen 150 
gyerek mérte össze előadói 
készségét.

A Makói Általános Iskola 
Kálvin, Kertvárosi és Almási 
Tagintézményét 22 tanuló 
képviselte. Mindannyian ki-
tűntek magas szintű interp-
retáló, kommunikációs kész-
ségükkel. A január 28–29-én 
megrendezett versenyen a kö-
vetkező eredmények születtek. 

1-2. osztály: I. helyezés: 
Tóth Ádám 2. m, II. helyezés: 
Juhász Adél 2. m, III. helyezés: 
Fehér Rebeka 2. m, felkészí-
tő nevelőjük: Jesityné Szűcs 
Gyöngyi.

3-4. osztály: I. helyezés: 
Barta Boglárka 4. m, felké-
szítő nevelő: Kádasi Tímea, I. 
helyezés: Varga Viktor Kornél 
4.t, felkészítő nevelő: Kónyáné 
Miklós Erzsébet.

A Mesemondó verseny 
Gálaműsorára, a díjátadásra 
február 18-án várják az 1. 2. 
3. helyezett tanulókat a Száz-
szorszép Gyermekházba.

A Békéscsabán megrende-
zésre kerülő regionális ver-
senyre az 1. helyezett tanulók 
juthatnak tovább. Gratulá-
lunk a tanulóknak és felkészí-
tő nevelőiknek!

Megyezöld Napok a Ma-
kói Általános Iskolában

Kiemelkedő érdeklődés kí-
sérte a Makói Általános Iskola 
Kálvin épületében megrende-
zett természetvédelmi prog-
ramot, melyet a „Rendezvény-
ház” Kht. a Csongrád Megyei 
Önkormányzattal és a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazga-
tósággal közösen indított.

A több mint ötszáz tanulót 
megmozgató rendhagyó órák 
célja az volt, hogy közelebb vi-
gye a természethez a gyereke-
ket, és erősítse bennük a ter-
mészettudatos gondolkodást. 

Az „Egy kólásdoboz törté-
nete” című előadáson az ener-
giahasználattal, a szelektív 
gyűjtéssel, a vásárlói, életvi-
teli szokásokkal ismerkedtek 
meg tanulóink, míg „A Föld 
és az ég madarai” témában a 
madárvonulásokkal, a védett 
madarakkal bővíthették tudá-
sukat.

A Kiskunsági Nemzeti Park 
fennállásának 35. évfordulója 
alkalmából született termé-
szetfotó kiállítás képei tették 
színesebbé a rendhagyó órá-
kat. A kiállítás a Kálvin épület 
aulájában egy hétig tekinthető 
meg. 

Mi az a Beagle?

Eredményes évet zárt 
a Makói Általános Iskola 
Kertvárosi Tagintézménye a 
BEAGLE nemzetközi tudo-
mányos projektben. Az ötéves 
projekt, melyben 6 ország 
300 iskolája vesz részt, célja a 
tantermen kívüli oktatás fej-
lesztése, a biodiverzitás meg-
figyelése, egy kiválasztott fafaj 
életciklusainak megfigyelése, 
a kapott adatok rögzítése és 
összehasonlítása más orszá-
gok megfigyeléseivel.

A projekt keretében fotópá-
lyázatot írtak ki, és a legjobb 
22 fotó vándorkiállítás kere-
tében tekinthető meg a részt-
vevő iskolákban. A Kertvárosi 
épület beküldött fotóiból 6-ot 

(a legtöbbet) válogattak be a 
kiállításra.

A fotókiállítás megtekint-
hető 2011. február 15 – február 
25. között a Makói Általános 
Iskola Kertvárosi Tagintéz-
ményének könyvtárában. A 
projekt nagyon népszerű, ma 
már 13 ország tanulói kapcso-
lódtak be a megfigyelésbe, és 
folyamatosan lehet jelentkez-
ni a www.beagleprojekt.org 
honlapon.

Terematlétika 
eredmények

A téli időszak záró atlétikai 
versenyét tartották január 28-
án a városi sportcsarnokban. 
Az alapozás után az erőn-
lét és gyorsaság felméréséül 
szolgáló verseny lehetővé te-
szi a testnevelőknek a tavaszi 
versenyekre való felkészülést. 
Sok vidéki iskola tanulója 
vett részt a pénteki közel 200 
fős megmérettetésen. Rajt-
versenyből, távolugrásból, és 
medicinlabda lökésből verse-
nyezhettek a gyerekek. Az első 
három helyezett tanuló jutott 
tovább a megyei versenyre.

I. helyezett: Ponczok Nor-
bert 6e rajtverseny, Juhász 
Kitti 8a rajtverseny, Szilágyi 
Flórián 8m, helyből távol, 
Rózsa Nikolett 8m, helyből 
távol, Lakatos Krisztián  8c 
medicinlabda lökés, Mihály 
Kinga 7t medicinlabda lö-
kés, Kakuszi Beatrix 6t rajt-
verseny, Bódi Alexander 7t 
távolugrás, Kakuszi Beatrix 
6t távolugrás, Apjok Kitti 6b 
medicinlabda lökés, Sárközi 
Ramón 8e rajtverseny, Vígh 
Anikó 8t rajtverseny, Sárkö-
zi Ramón 8e helyből távol, 
Török Anett 8t helyből távol, 
Baranyi István 8b medicin-
labda lökés, Vígh Anikó 8t 
medicinlabda lökés, László 
Levente 5a rajtverseny, Ba-
lázs Lizett 5a távolugrás, 
László Levente 5a távolugrás, 
Kiss Dóra 5a medicinlabda 
lökés

(Folytatás a 6. oldalon)
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A diákönkormányzat kihasználta a 
klub nyújtotta lehetőségeket, ez-
által egy olyan műhelymunka jött 

létre, melynek – sok más mellett – három 
beadott, remélhetőleg sikeres pályázat 
lett az eredménye. Ezekben a pályázatok-
ban komoly szerepet vállalt Mucsi Tamás 
klubvezető, aki tapasztalataival és ötletei-
vel segítette munkánkat.

Régiből újat – faültetéssel

A Demokratikus Ifjúságért Alapít-
ványhoz tavaly két pályázatot is be-
adtak. Az egyik a Régiből Újat címet 
viselte, mely egy önkéntes munkaprog-
ramra irányult. Ennek keretein belül a 
fiatalok és az idősek közösen újíthatják 
fel az Egyesített Népjóléti Intézmény 
egyik klubhelyiségét és az ifjúsági klub 
lábazatát. A pályázaton – anyagköltség-
re – 82 ezer forintot nyertek a fiatalok. 
A pályázat önerőt nem igényelt, a támo-

gatási szerződés aláírása folyamatban 
van.

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 
kiírt egy másik pályázatot is, melyben az 
országos KÖZÖD Találkozó szervezésére 
lehetett támogatást nyerni. Az idén csak 
Makó és Berettyóújfalu fog ilyen találko-
zót rendezni. Erre összesen 181 ezer fo-
rintot nyertek.

A nyertes pályázat címe FA-LAT-KA 
világunk. Ebből – az önerőt szintén nem 
igénylő – pályázatból április elején egy 
természetvédelmi konferenciát szervez-
nek, melynek keretein belül 32 fát fogunk 
ültetni Makón. A támogatási szerződés 
aláírása ebben az esetben is folyamatban 
van.

Fiatalok lendületben

Legnagyobb vállalkozásunk a Fiatalok 
Lendületben Program egy olyan uniós 
pályázat, melyet idén február 1-jén adtak 

le a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat-
hoz. Ennek a projektnek az Önként és da-
lolva címet adták. Tekintettel arra, hogy 
2011 az Önkéntesség európai éve, úgy 
gondolták, hogy ezt a nemes tevékenysé-
get igyekeznek összekötni a szórakozással. 
Így egy olyan zenei fesztivál megszerve-
zését tűzték ki célul, ahová csak önkéntes 
tevékenységet végző személyek léphetnek 
be. 

A fesztivált megelőzően önkéntes pon-
tokat alakítunk ki a város és a kistér-
ség több intézményében, ahol önkéntes 
munkával megszerezhető a jogosultság a 
fesztiválra történő belépésre. Ezzel nem 
csupán az önkéntességet ösztönözzük, de 
megvalósítjuk a fiatalok régi álmát, egy 
makói könnyűzenei fesztivált, mely a di-
ákönkormányzat véleménye szerint elő-
segíti a fiatalok helyben tartását. 

A  pályázathoz a képviselőtestület 
rendkívüli ülésen 100 ezer forint támoga-
tás biztosításáról döntött. Ehhez nyerhető 
még 6450 Euro – körülbelül 1.806.000 fo-
rint, így ha elnyerik a támogatást, a pro-
jekt megvalósítására összesen 1,9 millió-
forintot fordíthatnak. 

A fiatalok abban bíznak, hogy az Ön-
ként és dalolva pályázat bíráló bizottsága 
elképzeléseinket támogatja, így március 
végén újabb sikerről számolhatunk be.

Sikerekről számolhat be  
a diákönkormányzat
A Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának munkáját megkönnyítette a Makói Ifjú-
sági Klub (MIK) megnyitása. Nem csupán egy kulturált, a fiatalok számára kialakított 
szórakozóhely jött létre, hanem egy szellemi műhely is.

A Posta az előtte álló komoly kihívá-
sok, modernizációs feladatok mellett 
nagy figyelmet fordít klasszikus tevé-
kenységeire is. Úgy tartják, a bélyeg az 
adott ország kulturális névjegye. 

A magyar EU-elnökség tiszteleté-
re megjelentetett forgalmi bélyeget is 
ebben a szellemben tervezte Kármán 

Orsolya. A bélyeg érdekessége, hogy 
az Európai Unió történetében első al-
kalommal született olyan elnökségi 
logó, amelyet eltérő nemzeti színekkel 
három egymást követő elnökség, Spa-
nyolország, Belgium és Magyarország 
is használt, illetve használ. 

Az összekötött „e” és „u” betűkből 

álló logó az EU és polgárainak egységét, 
a szolidaritást és a harmonikus kap-
csolatokat szimbolizálja. A Posta célja, 
hogy a bélyeg mindennapos használata 
hozzájáruljon ahhoz, hogy hazánk va-
lamennyi polgára értesüljön az elnök-
ség felelősségteljes feladatáról.

A Magyar Posta a magyar EU-
elnökség küldeményeinek hivatalos 
szállítójaként büszke arra, hogy az 
EU-elnökség tiszteletére megjelent bé-
lyeggel a világ legtávolabbi pontjára is 
eljuttathatja az Unió és Magyarország 
fontos üzeneteit. 

Ebgondolatok
Ezen a télen is elő-előfordulnak városunkban kóbor ebek. Okokat lehet kutatni, kiderülhet, hogy a gazdik engedik el féltve sze-

retett állataikat, de az is, hogy az ebek szöknek el otthonról a nyitott kaput kihasználva, aztán pedig nem találnak haza. Lesújtó 
látvány, amikor lesoványodva, csapatokba tömörülve, parkokban, utcákban kóborolnak, élelmet keresve, a járókelőket riogatva. 

A gazdikkal sétáló ebekkel is akadhat gond, nevezetesen, hogy a különböző játszótereket, parkok területét a kutyák illemhely-
ként használják. Különösen a játszóeszközök környékét és a homokozókat szennyezik reggel, délben, este. Ezek a parkok jó idő 
esetén pihenésre valók, a játszóterek pedig a gyerekek mozgásigényének kielégítéséhez kellenek, tehát nem illemhelyek. 

Közös érdekünk, hogy városunk tisztaságára sokkal nagyobb figyelmet fordítsunk a jövőben. Az elhullott állati tetemek el-
szállítását a gyepmester végzi a városban. Ha segítségére van szükség, akár hétvégén is el tudják érni az alábbi számon: 06-
30-4583556

Bélyeg a soros EU-elnökség tiszteletére
Az Európai Unió közlekedési minisztereinek informális ülésével egy időben a Magyar 
Posta  bélyegkibocsátással köszönti a magyar EU-elnökséget.  
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Terematlétika 
eredmények

II. helyezett Puskás 
Ramón 6t rajtverseny, Mur-
vai Panna 6z rajtverseny, 
Puskás Ramón 6t távolugrás, 
Herédi Nikolász  5c medi-
cinlabda lökés, Kiss Viktó-
ria 6m medicinlabda lökés, 
Török Anett 8t rajtverseny, 
Németh Gábor 8c helyből 
távol, Gyenge Indria 8m 
medicinlabda lökés, Hózler 
Dániel 7d rajtverseny, Rózsa 
Nikolett 8m rajtverseny, La-
katos Krisztián 8c helyből 
távol, Czigeldrom - K. Judit 
8z helyből távol, Fejes Mar-
cell 8t medicinlabda lökés, 
Darula Aletta 8m medicin-
labda lökés, Bartucz Máté 6e 
rajtverseny, Kincses Noémi 
6m rajtverseny, Sarapoulos 
Georgios 5b távolugrás, 
Brakszatórisz Zsanett 7m tá-
volugrás.

III. helyezett: Sarapoulos 
Georgios 5b rajtverseny, Sü-
ket Richárd 7t távolugrás, 
Tisza Rebeka 7c távolugrás, 
Rácz Attila 7t medicinlab-
da lökés, Bader Barbara 8t 
rajtverseny, Kókai Róbert 7t 
helyből távolugrás, Csávás 
Bettina 7t helyből távolugrás, 
Szilágyi Flórián 8m medicin-
labda lökés, Lieb Boglárka 7a 
medicinlabda lökés, Medve 
Imre 8a rajtverseny, Fórián 
Evelin 8a helyből távolugrás, 
Oláh Tímea 8a rajtverseny, 
Juracsek Máté 5a rajtverseny, 
Medgyesi Marcell 5m távol-
ugrás, Murvai Panna 6z tá-
volugrás

Felkészítő nevelők: 
Baloghné Toma Éva, Dobsa 
Jánosné, André Róbertné, 
Balássy Károly, Hősné Lovas 
Éva, Hős Zoltán, Czirbus Gá-
bor, Vezsenyi László, Krucsó 
Ákos

A megyei terematlétikai 
versenyen a gyermek és ser-
dülő korosztály versenyzői 
három versenyszámban mér-
hették össze tudásukat, 30m-
es síkfutásban, medicinlabda 

lökésben és helyből távolug-
rásban. A Makói Általános 
Iskola tanulói nagyon szép 
sikert értek el, amit az ered-
ményhirdetés során kapott 
érmek bizonyítottak. A ne-
velők jól felkészítő téli alapo-
zó munkájának eredményét 
igazolta a sok szerzett érem 
és a további helyezés.

I. helyezett: Sárközi 
Ramón 8e 30m síkfutás, 
Lóczi Richárd 8t 30m sík-
futás, Molnár Olivér 3t 30m 
síkfutás, Juhász Kitti 8a 30m 
síkfutás, Loós Vivien 5a 30m 
síkfutás, Molnár Olivér 3t 
helyből távolugrás, Szilágyi 
Flórián 8m medicinlabda 
lökés, Határközi Ármin 5z 
medicinlabda lökés, Vígh 
Anikó 8t medicinlabda lökés, 
Apjok Kitti  6b medi-
cinlabda lökés, Gera Orsolya 
4 medicinlabda lökés

II. helyezett: Kókai Ró-
bert 7t 30m síkfutás, Lász-
ló Levente 5a 30m síkfutás, 
Szilágyi Flórián 8m helyből 
távolugrás, Sárközi Ramón 
8e helyből távolugrás, Török 
Anett 8t helyből távolugrás, 
Juhász Kitti 8a helyből tá-
volugrás, Bódi Brigitta 4m 
helyből távolugrás, Lakatos 
Krisztián 8c medicinlabda 
lökés, Dobos Donát 4m 
medicinlabda lökés, Gyenge 
Indria  8m medicinlabda lö-
kés, Mihály Kinga 7t medi-
cinlabda lökés, Horváth Var-
ga Georgina 5t medicinlabda 
lökés

III. helyezett: Kókai Ró-
bert 7t helyből távolugrás, 
Gruber Kornél 7m helyből 
távolugrás, László Levente 5a 
helyből távolugrás, Darula 
Aletta 8m, helyből távolug-
rás, Loós Vivien 5a helyből 
távolugrás, Posztós Marcell 
5t medicinlabda lökés, Ta-
kács Dávid 4t medicinlabda 
lökés, Józó Viktor 3m me-
dicinlabda lökés, Zombori 
Réka 8m medicinlabda lökés, 
Restás Bernadett medicin-
labda lökés.

Felkészítő nevelők:  

Baloghné Toma Éva, André 
Róbertné, Hősné Lovas Éva, 
Dobsa Jánosné, Vezsenyi 
László Hős Zoltán, Czirbus 
Gábor, Balássy Károly Gra-
tulálunk a szép eredmények-
hez, és további sikereket 
kívánunk az elkövetkező 
versenyekhez!

Szépen beszélnek a ma-
kói általános iskolások

A hagyományokhoz híven 
15. alkalommal rendezték 
meg a József Attila Gimnázi-
umban a Szép Magyar Beszéd 
térségi fordulóját. A verse-
nyen a következő eredmények 
születtek:

5-6. osztályosok kategóriá-
jában I. helyezett: Farkas Esz-
ter Abigél (Makói Általános 
Iskola Kálvin épület), felkészí-
tő tanár: Kiss Edit.

II. helyezett: Rudisch Bog-
lárka (Makói Általános Isko-
la Kertvárosi Tagintézmény), 
felkészítő tanár: Túri Józsefné

III. helyezett: Erdei János 
((Makói Általános Iskola Kál-
vin épület), felkészítő tanár: 
Waszlavszki Gyöngyi

7-8. osztályosok kategóriá-
jában I. helyezett: Diós Dóra 
(Makói Általános Iskola Bar-
tók épület), felkészítő tanár: 
Dancsi Györgyné

II. helyezett: Andrási Mik-
lós (Makói Általános Iskola 
Kálvin épület), felkészítő ta-
nár: Kiss Edit

III. helyezett: Pécsi Réka 
(Makói Általános Iskola Kert-
városi Tagintézmény), felké-
szítő tanár: Fehérné Pásztor 
Katalin.

Angol szépkiejtési ver-
seny a JAG-ban

Városi és térségi angol szép-
kiejtési versenyt rendezett a 
József Attila Gimnázium, me-
lyen a résztvevők a következő 
helyezéseket érték el. I. helye-
zett: A Maroslelei Általános 
Művelődési Központ Általá-
nos Iskolájának tanulói, Dóka 

Bence és Szőke Elizabet, felké-
szítő tanár: Kenéz Éva

II. helyezett: a József Attila 
Gimnázium tanulója: Kardos 
Vivien, felkészítő tanárok: Dr. 
Nagyné Varga Ágnes, Charles 
Richard Marshall 

III. helyezett: a Makói Ál-
talános Iskola Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és 
Logopédiai Intézet Bartók 
Tagintézményének tanulója: 
Kelemen István, felkészítő ta-
nár: Madarász Éva

A tehetséggondozás 
sikere

Országszerte a legrangosabb 
tantárgyi vetélkedő az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny. Csak a legkiválóbb di-
ákok számíthatnak arra, hogy 
továbbléphetnek az első fordu-
ló után, mert ehhez 80-90%-os 
teljesítmények szükségesek az 
iskolákban tanított anyagon 
túlmutató feladatok megoldá-
sában. A makói József Attila 
Gimnáziumban évek óta sike-
res felkészítést kapnak a leg-
jobb diákok, amit az OKTV-n 
történelemből elért kitűnő 
eredményeik bizonyítanak. 

Ebben a tanévben is siker-
rel szerepelnek, és kiemelkedő 
teljesítményükkel a második, 
majd a harmadik fordulóba is 
bejutottak történelemből Dégi 
Mónika (11. D) – tanára: Pál 
Lászlóné és Faragó Dávid (12. 
C) – tanárai: Budainé Keczer 
Csilla és Szabó Sára.

Német nyelvből az OKTV 
második fordulójába jutott 
Szekeres Tímea (11. D) – taná-
ra: Kristó Antal.

A Cultura Nostra – Árpád-
házi királyok kora c. Kár-
pát-medencei középiskolai 
történelem versenyen 94%-os 
teljesítménnyel került a máso-
dik fordulóba a JAG 10. D osz-
tályos csapata. A csapat tagjai: 
Zeitler Ádám, Fehér Anna, 
Csávás Fanni. Felkészítő taná-
ruk: Pál Lászlóné.

Gratulálunk, további sike-
res versenyzést kívánunk!
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A tervezői munkához fórumsorozat is 
tartozni fog, melyet február 21–25. között 
tart az egyesület munkaszervezete min-
den mikrotérségi központban. Ezek pon-
tos helye és ideje a honlapunkon megta-
lálható (www.marosvolgy.hu).

Mindenki ötletét, tervét várják email 
címeinken, amelyek szintén megtalálha-
tóak honlapjukon. A tervezet is ugyan 
itt elérhető lesz, amit lehet majd vélemé-

nyezni. Az egyesület előre is köszöni segí-
tő együttműködését! 

A LEADER pályázatokat illetően hír, 
hogy minden év elején felülvizsgálja az 
irányító hatóság árfolyamváltozások te-
kintetében a határozatokkal még nem 
rendelkező, de benyújtott kérelmeket. 
Ennek okán sajnos előfordul, hogy el-
utasításra kerülnek pályázatok, mert az 
árfolyamváltozás miatt nem érik el a pá-

lyázható minimum összeget, mert az eu-
róban van meghatározva a kiírásokban, 
tehát forintosítani kell.

Így történik ez 2011-ben is. A tavalyi 
hivatalos 270,42 forintos átváltást idén 
277,95 forintos követi. Az Irányító 
Hatóság, vagyis a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium ezekben a hetekben tekinti 
át az összes LEADER kérelmet, ami azt 
jelenti, hogy a határozatra váró ügyfe-
leinktől még egy kis türelmet kell kér-
nünk. Kistérségünkben várhatóan egy 
pályázatot fog érinteni ez a felülvizs-
gálat.

Igyekeznek mihamarabb kielégíteni 
a pályázóink kíváncsiságát, és küldeni a 
nyertes határozatokat, de ennek engedé-
lyét még várják.

A makóiak  eredményei, BUDO: gyer-
mek +32 kg: I. Földesi Áron (Makó Budo 
Klub), II. Miskolczi Nándor (MBK)

Serdülő – 36 kg ,fiú: I. Pusztai Dániel 
(MBK),  - 34 kg  lány: II. Demeter Evelin 
(MBK), -54 kg  fiú: I. Márton Imre Mar-
cell (MBK), II. Pusztai Martin (MBK)

Ifjúsági,  fiú: I. Demeter Erik (MBK).
Kyokushinkai Karate gyerek,  fiú: I. 

Tóth  Dominik ( Ichiro SE – Makó dojo)
Ifjúsági, fiú: II. Olasz Márkó ( ISE 

–Makó)

Kick-Boksz, Semi Contact, gyerek -23 
kg: I. Loós Dominik (Makó Budo Klub), 
III. Kocsis Zalán (Makó Budo Klub)

Cadett , lány: -32 kg: I. Dinnyés Eszter 
(Makó Budo Klub), II. Demeter Eevelin 
(Makó Budo Klub), fiú, -37 kg: I. Oláh Jó-
zsef  (Makó Budo Klub), -55 kg: I . Vörös 
Attila (Makó Budo Klub), II. Kocsis Iván 
(Makó Budo Klub), III. Kardos Tamás 
(Makó Budo Klub)

Cadett lány, -45 kg: I. Börcsök Erika 
(Makó Budo Klub), II. Erdei Melinda 

(Makó Budo Klub), -60 kg: I. Szilasi-
Horváth Réka  (Makó Budo Klub), fiú -60 
kg I. Demeter Erik (Makó Budo Klub), - 
70 kg: I. Pitó Ádám  (Makó Budo Klub), II. 
Kovács Norbert  (Makó Budo Klub), - 80 
kg: I. Pitó Albert (Makó Budo Klub), II. 
Hódi János  (Makó Budo Klub)

Junior  -80 kg: I. Igaz Ramón  (Makó 
Budo Klub)

Felnőtt , férfi ,-90 kg: II. Igaz Roland 
(Makó Budo Klub)

Light Contact Cadett I. -45 kg: I. Oláh 
József (Makó Budo Klub), II. Vörös Attila 
(Makó Budo Klub)

Cadett II. -65 kg: I. Demeter Erik 
(Makó Budo Klub) -50 kg , lány: I. Szilasi 

–Horváth Réka (Makó Budo Klub), II. 
Börcsök Erika (Makó Budo Klub), -74 kg, 
férfi : II. Papp Zoltán (Makó Budo Klub), 
III. Igaz Ramón  (Makó Budo Klub).

LEADER HÍREK – Stratégiaalkotásban
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia újra tervezésének folyamata e héten hétfői nappal meg-
kezdődött. A Maros-völgyi LEADER Egyesület közgyűlése 14-én jelölte ki azt a Tervezői 
Csapatot, amely felelőse lesz az új helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotásának, és 
pályázati célok megjelölésének. A csoport a Vidékfejlesztési Minisztérium által diktált, 
feszes időrendnek megfelelően dolgozik, nyitó ülését 15-én, 15 órakor tartotta.

Sportverseny szomorú aktualitással
Múlt szombaton rendezték meg Makón az I. ContiTech–Budo Kupa regionális idény-
nyitó budo, kyokushinkai karate és kick-boksz versenyt. A mérkőzéseket megelőzően  a 
közelmúltban elhunyt Demeter Sándor taekwondo szakosztályvezetőre emlékeztek meg 
a versenyzők.

A makói gyógyvíz hathatós segítsé-
get nyújt ízületi és gerinckopásos be-
tegségek, lágyrész-reumatizmus, idült 
ízületi gyulladás, ideggyulladás, ideg-
fájdalom, idegbénulás és a sorvadt iz-
mok kezelése terén. 

Nem csak a víz, hanem az iszap nyúj-
totta gyógyulási lehetőségeket is igény-
be veheti, ami alkalmas mozgásszervi 
és reumatológiai betegségek kezelésé-
re, lumbágó, végtagtörés utókezelésére, 
nőgyógyászati krónikus gyulladások 
gyógyítására. Fürdőnkben komplex te-
rápiás kezelésben részesülhet. 

A gyógykezeléseken kívül az úszó-
medence, a lazító medence és a szauna 
teszi teljessé a gyógyfürdőzés élmé-
nyét. 

Az OEP által támogatott kezelése-
ket minden évben, évente legfeljebb 
kétszer 15 alkalommal veheti igénybe 
fürdőnkben. 

A makói gyógyfürdőben me-
dencefürdő, iszapkezelés, orvosi 
gyógymasszázs, víz alatti sugármasz-
százs és víz alatti gyógytorna várja a 
gyógyulni vágyókat.

Forduljon háziorvoshoz, majd az ott 

kapott beutalóval a reumatológia szak-
rendeléshez, és az ott felírt vénnyel a 
Makói Gyógyfürdő jegypénztáránál 
egyeztethet időpontot és fizetheti be 
az kiírt gyógykezelések önrészét (tele-
fon: 62/510-515).

A Makón állandó lakcímmel ren-
delkező betegeknek az önkormányzat 
teljes egészében visszatéríti a gyógyke-
zelések árát.

A kedvezmény csak abban az eset-
ben jár, ha az orvos által kiírt minden 
kezelésen részt vesznek. 

Bővebb információt a www.
makogyogyfurdo.hu címen találhat.

Fürdővendégek, figyelem!
Tegyen egy lépést egészsége megőrzéséért! Elragadó környezetben, minőségi szolgáltatás-
sal várják kollégáink a Makói Gyógyfürdőben, a gyógyító víz otthonában.
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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

GyóGySZERTÁRI üGyELET

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 Sze-
gedi u. 8/C szám alatt (tel: 213-055). Makó-
Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hét-
fő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 
óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A Lonovics 
sgt. 24. szám alatt közműnyilatkozat, szakvé-
lemény, hozzájárulások kiadása pénteken 8–12 
óra között. Szippantás megrendelése a 213-925 
telefonszámon 0–24 óráig. Makói Kommu-
nális Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatási Iro-
da 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 (ka-
zánház). A DIGI TV számára a megrendelés-
sel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseiket, ké-
réseiket személyesen is elmondhatják Makón, 
a Csanád vezér tér 17. szám alatt. ügyfélfoga-
dási 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 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: február 20-ig Apaffy  
Gyógyszertár (Kórházzal szemben), február 
21–27. között Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi 
tér 8.). Az ügyeleti szolgálat hétfőtől pénte-
kig 20–22 óra között, ünnepnapon 7:30-tól 20 
óráig tart. Szombaton 13–20, vasárnap 9–19 
óra között van ügyelet. 
Szombaton és vasárnap az úgynevezett ké-
szenlét ideje alatt (éjszaka) indokolt esetben a 
+36-30-276-0085-ös számon lehet gyógyszert 
kérni. 
Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
Kereszt, Kígyó, Maros és Muskátli patikák. Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat cél-
szerű és ajánlott felkeresni.

ORVOSI üGyELET Könyvtári programok

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói 
Csoportja és a József Attila Városi Könyv-
tár szervezésében február 18-án (péntek) 18 
órától dr. Somorjai Ferenc útikönyvíró tart  
vetítéssel egybekötött előadást Észak-nyu-
gat Magyarországról a könyvtár olvasóter-
mében.

Ugyanitt dr. Karancsi Zoltán, az SZTE 
egyetemi docense február 24-én (csütörtök) 
18 órától Vulkanizmus a Földközi-tenger 
térségében: a görög Pompei: Szantorini cím-
mel tart vetítéses előadást.

Vállalkozók, figyelem!

Az Új Széchenyi Terv pályázati ki-
írásairól szóló tájékoztató előadást 
tartanak a Makói Ipartestület szék-
házában február 28-án 16 órakor 
a Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó 
Intézet pályázatok készítését isme-
rő előadóival. Segítséget kaphatnak 
a sikeres pályázatok elkészítésében. 
Az előadás után lehetőség lesz kon-
zultációra a pályázatkészítőkkel. 
Amennyiben részt kíván venni, kér-
jük, regisztráljon az  ipartestmako@
invitel.hu e-mail címen.

Merre vezet a kerékpárút?

Makón a jelenlegi kerékpárút-fejlesztés három utcát érint, mellyel tovább folytatódik 
a korábban megkezdett fejlesztési koncepció. A jelenleg megvalósuló fejlesztési ele-
mek (Szép utca, Királyhegyesi utca, Megyeház utca) kapcsolódnak az elmúlt években 
megvalósuló kerékpárút-hálózathoz. 

A kerékpárút beruházás uniós forrásból valósul meg. A megvalósuló kerékpár-
utak hossza: 1,64 km, melynek eredményeként a városi kerékpárút hálózat hossza: 
15,74 km. A beruházás várható kezdése 2011. március hónap A beruházás befejezé-
se: 2011. június. A projekt bekerülési költsége br. 86 MFt, melynek önerőmértéke 
10 %.

Teljes hálózat / 
koncepció hossza

Programok során 2010-ig felújított, 
illetve épített infrastruktúra

készültségi arány 
a 2010. évben

25.541 fm 14.100 fm 55,2%

További útfejlesztések:

E között említendő az úgynevezett 4424 jelű országos közúthálózati elem (azaz 
közkeletű nevén a Királyhegyesi út) felújítása. A Magyar Állam közúthálózatához 
tartozó út – mely Makó városát az Úri utca, Erdélyi püspök utca, Tulipán utca (egy 
része), Királyhegyesi utca, Királyhegyesi út útvonalon érinti – a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt kezelésében van.  A tulajdonos a 2009. évben úgy határozott, hogy 
a 4424. jelű utat a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program kiemelt infrastruktú-
ra fejlesztései közé (térségi elérhetőség javítása) sorolja. Ennek eredményeként az 
elmúlt évben elkészült a fejlesztés tervdokumentációja, valamint a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. a projekt finanszírozhatósága érdekében sikeres pályázatot nyújtott 
be a DARFü részére. A fejlesztés közbeszerzési eljárása jelenleg van folyamatban, 
mely során a fejlesztés kivitelezését végző szakcég kerül kiválasztásra. A projekt 
összköltsége: 450 millió Ft, az igényelt támogatás összege 100%-os. A beruházás 
várható kezdése: 2011. április hónap. A projekt várható befejezése: 2012. január.


