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Országos főépítész-konferenciának
adtunk otthon az elmúlt héten

Polgármesteri
fogadóóra

Makóhoz kötődő, itt dolgozó építőipari cégek és főépítészek vehettek át elismerést az
elmúlt héten, a Makón megrendezett háromnapos főépítész konferencián. A főépítészek
a három nap alatt a minisztériummal és az önkormányzati szövetségekkel közösen beszélték át az építésügy helyzetét. Városunk polgármestere, dr. Buzás Péter Makót, az itt
található tizenkét Makovecz-helyszínt mutatta be a konferencia résztvevőinek az első
napon.

Makó város polgármestere

Az Országos Főépítész Konferencia
nyitóelőadását múlt szerdán dr. Buzás
Péter polgármester tartotta, aki prezentációjában Makó elmúlt évtizedben végrehajtott városfejlesztését és a Makón
található tizenkét Makovecz-helyszínt
mutatta be a főépítészeknek.
A második napon, csütörtökön elismeréseket adott át a konferencia. Az Építőipari Mesterdíj Alapítványhoz a Makói
Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése során
végzett munkájával 2011-ben két cég pályázott elismerésre. A bírálatok alapján
az Építőipari Mesterdíj Alapítvány kuratóriuma az alábbi elismerések mellett
döntött: a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése során az épületegyüttes
teljes szerkezetépítésén végzett zsaluzási,
vas szerelési és betonozási munkák mi-

Még nyitott a
Pulitzer-pályázat

A Makó városa által meghirdetett országos diákújságíró pályázat célja, hogy
méltó emléket állítson a makói születésű
Pulitzer Józsefnek, másfelől, hogy segítse
és támogassa a pályakezdő tollforgatókat, felhívja a figyelmet az újságírás fontosságára, a nyilvánosság erejére. Beküldési határidő: 2012. augusztus 30.
A pályázatról információval: hétköznap 8 órától 16-óráig a 20/2195142-es
telefonszámon (Sarnyai Tibor), és a
sarnyait@mako.hu elektronikus címen
szolgálunk.

nőségének elismeréséül Építőipari Mesterdíjban részesült. Ugyancsak a KEVIÉP
Építőipari és Kereskedelmi Kft. a Makói
Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése során,
az épületegyüttesen a ragasztott faszerkezetből és a hagyományos ácsszerkezettel készülő tetőszerkezetekre pala-, illetve
rézlemez héjalással, bádogos-munkákkal,
felülvilágítókkal, díszítő elemekkel készített munkák minőségének elismeréséül
Építőipari Mesterdíjban részesült.
A SOKON Kft. a Makói Termál- és
Gyógyfürdő fejlesztése során, az épületegyüttes tetőszerkezet-építésén ragasztott fatartók előregyártása és a helyszíni
szerkezet-szerelési munkák minőségének
elismeréséül Építőipari Mesterdíjban részesült.
Idén a tizenharmadik alkalommal vehették át a díjazottak „Az Év Főépítésze
Díjat”. Az elismerés évente két kategóriában adományozható. Eddig összesen
huszonöt főépítész részesült e kitüntetésben.
Az Év Főépítésze Díjat aktív főépítész,
míg a Főépítészi Életmű Díjat a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló vagy vonult kiváló főépítész
kapja. Valódi megtiszteltetés a rendező
városnak, hogy az Országos Főépítész
Kollégium Életmű Díj Bizottsága augusztus 7-én nálunk ülésezett, hogy döntsön
az ez évi kitüntetettekről.
Az Életmű Díj Bizottsága úgy döntött
augusztus elején Makón, hogy 2012-ben
Az Év Főépítésze Díjat Csernyus Lőrinc
okleveles építészmérnök veheti át. A díj
oklevél, valamint Szűcs László Templomfal című pasztellképe. Csernyus Lőrinc,
Bonyhád és Csenger városának, valamint

Dr. Buzás Péter
szeptember 7-én, pénteken
9–12 óra között
a Városházán, hivatali szobájában
(főépület, I. emelet 121. szoba)
lakossági fogadóórát tart.
Závod községének főépítésze negyedszázados magas színvonalú, következetes főépítészi munkásságáért, a kistelepülések
iránti elkötelezett emberi magatartásáért,
kitartásáért, a szakmai közéletben vállalt
aktív oktatói és társadalmi szerepvállalásáért veheti át a díjat az indoklás szerint.
Az Életmű Díj Bizottságának makói
döntése szerint 2012-ben a „Főépítészi
Életmű Díj-at Patkó Sándor úr, okleveles
építészmérnök veheti át. Az életműdíjas
oklevelet, valamint Balogh Gyula Veranda Makón című akvarelljét kapta meg.
Patkó Sándor Tolna megye nyugalmazott főépítésze szakmai elkötelezettséggel
és lelkiismeretességgel végzett több évtizedes főépítészi munkásságáért veheti át
az elismerést. A díjazott csendes gondolkodó „emberként” segíti a kollégák munkáját, sokoldalú és igényes szakmai tevékenységével pedig megbecsülést szerzett
a maga régiójában és távolabb is.
A konferencia 14 órakor a Hagymaházban a Makovecz Imre templomai c.
kiállítás megnyitásával folytatódott. A
tárlatot Fekete György professzor, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke nyitotta meg.
Az utolsó napon a konferencia a vándorzászló átadásával zárult. Marosvári
Attila alpolgármester kötötte fel a XVII.
Országos Főépítészi Konferencia makói
szalagját a vándorzászlóra, majd átadta azt Nagykőrös polgármesterének, Dr.
Czira Szabolcs képviselő úrnak és Nagykőrös főépítészének, Tényi András úrnak.
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Továbbépülhet az M43-as
Folytatódik az M43-as autópálya építése Makótól az országhatárig: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. a múlt héten
kihirdette, ki nyerte el pályázaton a sztráda Makó–Nagylak közötti szakaszának kivitelezését. 2014 szeptemberében adják át a
forgalomnak a 23,1 kilométeres szakaszt.
A 23,1 kilométeres sztrádaberuházás kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás nyertese a legelőnyösebb és legolcsóbb érvényes ajánlatot benyújtó Duna Aszfalt Kft. nettó mintegy 46,5
milliárd forintos ajánlati árral – tájékoztatott a NIF Zrt.
A tenderre két pályázó nyújtott be érvényes ajánlatot: a másik az EKMS–M43 Konzorcium (tagjai: Euroaszfalt Kft., KÖZGÉP Zrt., Magyar Aszfalt Kft., Swietelsky Magyarország Kft.).
A nyertes Duna Aszfalt Kft.-vel szeptember 5-én kötnek szerződést. A tervek szerint az országhatárig érő autópályát a NIF Zrt.
2014 szeptemberében adhatja át a forgalomnak.
A közlemény megemlíti, hogy kedvezőtlen altalajviszonyok
jellemzik a térséget, már a korábbi szakaszon lévő építkezés folyamán is komoly problémát jelentett esőzések idején a belvíz.
A töltéstesthez ezért végig a 23,1 kilométeres hosszon közel 2,5
millió köbméter töltésanyagot kell szállítani, amely befolyásolja
a kivitelezői árat is.
Az új gyorsforgalmi út 2×2 sávos autópálya-keresztmetszettel, burkolt leállósávval csatlakozik az M43-as Szeged és Makó
közötti szakaszához. Három csomópont épül: a 4415, valamint
a 4425 jelű útnál, illetve a 4451 jelű utak keresztezésénél külön
szintű csomópontot alakítanak ki. Az M43 gyorsforgalmi út
új nyomvonala a Hódmezővásárhely–Makó és a Mezőhegyes–
Újszeged vasútvonalat keresztezi, itt vasúti felüljáróval oldják
meg az átvezetést. Az új útszakaszon két pihenő létesül, egy egyszerűbb a Krak-érnél, a másik egyoldali komplex autópálya-pihenő lesz Kövegynél.
A beruházás befejezését követően gyorsabban és biztonságosabban, gyorsforgalmi úton érhetjük el a magyar–román határt.
A térség forgalmi helyzete javul, az országhatárra tartó és az
onnan érkező jelentős nehézgépjármű-forgalom is erre az útszakaszra terelődik.
A fejlesztés az Új Széchenyi Terv részeként az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Pályázati felhívás
Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező, a tulajdonában lévő, – a pályázati anyag mellékletét képező vázrajz szerinti, telekalakítást követően – Makó,
10428/11 hrsz. alatti „kivett ipartelep” megnevezésű, 7.054 m2
alapterületű ingatlan bérlettel egybekötött opciós jogot alapító szerződés keretében történő értékesítésre. Az ingatlanra
jelenleg telekalakítás van folyamatban.
1. A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. augusztus 31. napja 12:00 óra.
2. Az ingatlan irányára:
– a bérleti díj irányára: 21,- Ft+ ÁFA/m2/hó, mely
évente a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett
inflációs ráta mértékével automatikusan megemelésre
kerül, – vételár irányára: 10.581.000,- Ft+ÁFA.
3. A pályázat benyújtásának címe:
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület
Polgármesteri Hivatala, 6900 Makó Széchenyi tér 22.
4. Pályázati anyag, mely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit
átvehető: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. Szárnyépület
I. emelet 124.), munkanapokon 8-12 óra között.
Pályázni csak pályázati anyaggal lehet.
5. A pályázati ajánlatok bontási időpontja, helye, elbírálása, a versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlatok felbontásáról,
majd azt követően az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság ülésén belül történő
elbírálás időpontjáról a pályázók írásban postai úton
tértivevényes levélben és elektronikus úton is értesítést kapnak. Helye: Polgármesteri Hivatal (Makó,
Széchenyi tér 22. ) I. emeleti kistanácskozó terem.

Maros összes és Makói Általános Iskola Néptánc tagozatosok figyelmébe
A 2012/2013-as tanév próbarendje a következő:

7.

Maros: péntek 19:00 – 21:30

1.

Új törpék: csütörtök 16:00–17:30

2.

Mákvirágok (volt Aprók): hétfő és szerda 16:00–17:30

8. MÖTYKE: hétfő 19:00–21:00
A próbák szeptember 3-tól kezdődnek (kivétel a már próbáló
csoportok).

3.

Kispántlika: kedd és péntek 16:00–17:30

Tisztelt szülők, jelenlegi és leendő táncosok!

4.

Boglárka: kedd és péntek 17:30–19:00

5.

Pipacs – Boróka: hétfő 17:30–19:00, szerda 17:30–19:30

6.

Gyöngyvirágok: kedd 19:00–21:00 és csütörtök 17:30–
19:45

A tanórán kívüli tevékenység független a kötelező iskolai oktatástól, úgynevezett szabadon választható elfoglaltság. Tehát
járhat a tanuló bármely (egyházi vagy állami fenntartású) általános, vagy középiskolába, a tanórán túli képzés egyéni döntésen
(szülő, gyerek) alapul. Aki eddig a Marosban táncolt, vagy most
szeretne jönni, várják szeretettel.
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Meghívó
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember
5-én (szerdán) 9.00 órakor ülést tart. Az ülés helye: a Városháza
I. emeleti nagyterme. A képviselő-testületi ülésre meghívom. A
képviselő-testületi ülés nyilvános.

Napirend
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester
2. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól
Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester
3. Előterjesztések, rendelettervezetek
4. Interpellációk, kérdések
5. Zárt ülési előterjesztések
6. Egyebek
Makó, 2012. augusztus 30.

Dr. Buzás Péter
polgármester

Búcsú Makó-Bogárzóban
Búcsú lesz Makó-Bogárzóban szeptember 2-án. Vasárnap 10
órakor Dr. Buzás Péter polgármester megnyitója után a makói
Karsai Ildikó grafikusművész Jelek című kiállítását megnyitja
Gilinger Katalin. Ünnepi szentmisét 11 órakor Pálfai Zoltán plébános celebrál.
A kulturális műsor 14 órakor kezdődik a Marosvidék szervezésében.
Közreműködnek:
• Bartók Ifjúsági Fúvószenekar Makó,
karnagy: Deák Sándor;
• Visszér Táncegyüttes Földeák;
művészeti vezető: Csókási Csaba és Szilágyi Réka;
• Maros Táncegyüttes Makó;
művészeti vezető: Tóthné Döme Mária.
Műsorvezető: Szabó Gábor.
Lesznek gyermekprogramok is: lovas kocsizás, kézműves játszóház. Étkezési lehetőség lesz a helyszínen.
A SPAR elől 9.15-kor különbusz indul ki, vissza 16-kor. Érdeklődni lehet a 62/214-151- es telefonszámon.

Ne égesse el, ingyen átveszik a zöldhulladékot
A kertjükben, udvarukban felhalmozódó zöldhulladékot
minden esetben térítésmentesen beszállíthatják a Földeáki úti
hulladéklerakó telepre, valamint rendezett formában, egy zsák
mennyiségben (nyitott szájú zsákban avagy kévébe kötve) az
ASA Kft. is elszállítja azt heti egy alkalommal a hulladékgyűjtő
edények mellől. Az égetés füstje pedig zavarhatja szomszédjaikat és a vendégeiket.
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Felhívás közös főzésre!
Baráti társaságok, civil szervezetek, családi és munkahelyi
közösségek jelentkezését várjuk az idei Hagymafesztiválra,
a Bográcsok utcájába. Az esemény 2012. szeptember 8-án,
szombaton lesz.
Összesen 38 főzőhely áll a jelentkezők rendelkezésére. A
Hagymafesztivál idei helyszíne: Főtér, szökőkút Környéke.
A főzőhelyek a könyvtár előtti parkolóban lesznek. A könyvtár előtti füves területen 800 m2 sátorban biztosítunk székeket, asztalokat valamennyi főzős csapatnak.
Jelentkezni lehet telefonon: Gedó Mária +3630/4363471; Harkai Rita +3630/825-3923, valamint a
balintmartamako@gmail.com email címen. Jelentkezést
szeptember 5-én 20:00 óráig tudunk elfogadni! A csapatok
részvételi szándékát 1-38. főzőhelyig a jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
Az alábbiakat biztosítjuk, természetesen díjtalanul:
bográcstartó állvány tetővel, előkészítő asztal, 2 szék, vízvételezési lehetőség. Az ebéd elfogyasztásához sátort, asztalt,
széket biztosítunk.
Minden egyebet: tűzifát, gázt, a bográcsba valót, tálat, merőkanalat, tányért, evőeszközt a csapatok szíveskedjenek magukkal hozni !

Meghívó: szombaton
Szent István Téri Nap
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevében
Molnár László települési képviselő szeretettel meghívja önt,
kedves családját, barátait a Szent István téri napra, szeptember 1-jén, szombaton a Szent István téri sportpályához.

Program
1500
1500

Játszóudvar
Szent István téri napot megnyitja
Molnár László települési képviselő

1510
1600

Varázslatos mesék – Vackor zenekar
Rácz Klaudia – Ma’isah műsora

1700

Térzene – Makói Magán Zeneiskola
Ifjúsági Fúvószenekar
„Most van a nap lemenőben” – Fényes György

1800

1900

Dr. Buzás Péter polgármester
és Molnár László települési képviselő
köszönti a városrész lakóit – Meglepetés
Közkívánatra: LUIGI koncert

2000

Mulassunk együtt – Váll-Ker Zenekar

1845

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Orvosi Ügyelet
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 rendelőben, 16–8 óráig a Kórház
gyermekosztályán (tel: 511-151).

Gyógyszertári ügyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak
sorrendje a következő: Szeptember 2-ig Fehér
Tulipán Gyógyszertár (Tulipán u. 40.), szeptember 3–9. Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi
tér 8.). Az ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig
19–22 óra között, ünnepnapon 9-től 20 óráig tart. Szombaton 13–20, vasárnap 9–19 óra
között van ügyelet. Szombaton és vasárnap
az úgynevezett készenlét ideje alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt esetben a +36-30276-0085-ös számon lehet gyógyszert kérni.
Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany
Kereszt, Kígyó patikák. Az ügyeleti időben
az ügyeletet adó patikákat célszerű és ajánlott felkeresni.

Fogászati ügyelet
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben
Makón, szeptember 1–2-án, szombaton és vasárnap a Kórház-rendelőintézetben található
fogászati rendelőben.

Cégképviseletek Makón
A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 14–18, pénteken
8–12 óra között tart cégképviseletet a régi Városházán
(Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). EDF Démász
ZRt. szerdán 10–18, csütörtökön 8–12 óra között ügyfelez a Liget utcai telephelyén. Invitel ZRt. minden hónap
második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói
ESC Számítástechnika Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér
4.). T-Home minden munkanap és szombaton nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 8/C szám alatt (tel: 213055). 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 között (62/211-177). 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 (Tel.: 62/212-837) Ügyelet: 06-70/2094083. Gyepmester hétköznap 7–15 óra között: 06-304583556. DIGI TV (megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, kérések): Makó, Csanád vezér tér 17.
szám. Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek: 9–16:30,
kedd, csütörtök: 9–18 óra. Telefon: 06-70-312-7739.

Egyedi makói segítség
családoknak az iskolakezdéshez
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002-ben döntött arról, hogy megkülönböztetett figyelemmel kívánja segíteni a gyermeket nevelő helyi családokat. Ebben az évben
a képviselő-testület a makói gyermekek közül
valamennyi általános iskola 1. osztályos tanulójának 3 ezer forint, 2. osztályos tanulójának
2 ezer forint, 5. osztályos tanulójának 4 ezer
forint, valamint középfokú oktatási intézmény
9. osztályos tanulójának 5 ezer forint beiskolázási támogatás nyújt – döntően a tankönyvek
árán keresztül. A támogatás további feltétele,
hogy a tanuló nem lehet évismétlő.

A

beiskolázási támogatást a makói intézményekbe járóknak nem kell külön
igényelni, hiszen valamennyi helyi általános- és középiskolában a tankönyvek megvásárlásakor ezen fenti összeggel csökkentett
költséggel vásárolhatja meg a tankönyveket.
Tavaly 882 gyermek részesült támogatásban
összesen 3 millió 101 ezer forint értékben. A
makói iskolákba járó gyerekek közül 797-en
a tankönyvek megvásárlásakor jutott hozzá a
támogatáshoz. Előzetes felmérés alapján a támogatás idén több mint 900 tanulót érint. A
Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoportjánál (Makó, Széchenyi tér 22.,
földszint 32-es iroda) azoknak a szülőknek kell
külön kérelmet benyújtaniuk a beiskolázási
támogatásra, akiknek a gyermeke nem makói
oktatási intézményben kezdi meg a 2012/2013es tanévet.

Pontos adatok híján
nehéz kezelni a panaszokat

A Városi Televízió jövő heti műsora

Hétfő
18:00 … ………… Műsorajánló
18:02 … Híradó, A Nap Kérdése
18:20… … A XIII. Pedagógiai
…… Konferencia előadásaiból
19:40… ………… Híradó, Mese

Kedd

18:00 … ………… Műsorajánló
18:02 … Híradó, A Nap Kérdése
18:20… ………… Genius Loci
……………………– V. Natura
… Marosmenti Művésztelep
19:00… … A XIII. Pedagógiai
…… Konferencia előadásaiból
19:40… ………… Híradó, Mese

Szerda
9:00…………… Élő közvetítés
………………… Makó város
………… önkormányzatának
…………… testületi üléséről
17:30… Testületi ülés, ismétlés

Csütörtök
18:00 … ………… Műsorajánló
18:05 … … Híradó, Nap kérdése
18:25… …… Fókusz: Kezdődik
………… a Hagymafesztivál!
18:55 … …………Visszatekintő:
……… Hagymafesztivál Anno
19:35 … ………… Híradó, Mese

Péntek
18:00… ………… Műsorajánló
18:03… ……… Társalgó extra
19:50… … Heti Hírösszefoglaló

Önkormányzatunk zöldszámára számos,
a hulladékszállítással kapcsolatos panaszbejelentés érkezik, de sokszor komoly gondot jelent,
hogy a bejelentő makói se konkrét címet, se konkrétan beazonosítható problémát
nem nevezett meg. A szolgáltató így a bejelentést nem tudja érdemben kivizsgálni. Kérjük, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos bejelentés megtételekor, a panasz érdemi
kivizsgálása, a bejelentő megfelelő tájékoztatása érdekében, az alábbi adatokat adják
meg a zöld számon, vagy az ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. ügyfélszolgálatán, vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodáján: történés ideje (dátum, időpont),
helyszíne (utca, házszám), hulladékszállító gépjármű forgalmi rendszáma. Köszönjük!
M akói Hírek – K iadja : M akó Város Önkormányzata
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