
2014. augusztus 22. XVII. évfolyam 32. szám

A  m A kó i  ö n ko r m á n y z At  i n f o r m ác i ó s  h e t i l A p j A

Makó város hírei

MAKÓI HÍREK
2014. augusztus 15. XVII. évfolyam 31. szám

A  m A kó i  ö n ko r m á n y z At  i n f o r m ác i ó s  h e t i l A p j A
MAKÓI HÍREK

A fejlődés  
és gyarapodás időszaka

A ciklusprogramban szerepelt az m43-
as autópálya megépülése. A nagyságrend-
jében a vasútfejlesztéshez fogható beruhá-
zás 2011 áprilisában megérkezett makóra, 
ezzel párhuzamosan készült el a várost 
északkeleti irányból elkerülő gyorsforgal-
mi út – így közösen inthettünk búcsút a 
kamionoknak. A jelen napokban épül ki 
a pálya a román határig és várhatóan el-
készül a nagyon fontos észak-nyugati elke-
rülő út. A makó észak-nyugati elkerülő út 
fontos nemzetközi hálózati szerepet látna 
el a régió infrastruktúrájában, másrészt a 
szegedtől keletre elterülő 43 sz. főút mel-
letti települések klárafalva, ferencszállás 
települések m43 autópályára való közvet-
len kapcsolatát biztosítaná csanádpalota 
(románia) irányába makó belterületének 
érintése nélkül.

A ciklusprogram kiemelt fejlesztése 
makovecz imre legnagyobb magasépí-
tészeti beruházásának megvalósítása. A 
hagymatikum fürdő 2012 januárjában 
nyílt meg. A hild-díj 2010 tavaszi odaítélé-
se óta a hagymatikum Építészeti nívódíjat 
érdemelt ki, kivitelezője, a keviép kft. Épí-

tőipari mesterdíjban részesült. ebben az 
évben a fiABci World prix D’ excellence 
ingatlanfejlesztési megmérettetésen ezüst 
fokozatot nyert el – így földünk 26, ezzel 
a kitüntetéssel büszkélkedő épületének 
társaságába került. emellett, ahogy ez vár-
ható volt, több panzió és szálloda kezdte, 
kezdi meg működését. két panzió mű-
ködési, 10 építési engedéllyel rendelkezik. 
összesen 37 szobával 2014 őszén nyílik 
a volt kállai Éva kollégium helyén az új 
négycsillagos szálloda, mely 78 fő vendég 
fogadására lesz alkalmas. A városban a 
magánszálláshelyek férőhelye 84 szobával 
bővült, itt szintén új munkahelyek jöttek 
létre. A szolgáltatóipar bővült: számos új 
vállalkozás indult, ezek döntő többsége a 
turizmushoz kapcsolódó igényeket elégíti 
ki. A fürdő szolgáltatásai, programjai és 
kedvezményei egyre inkább vendégcsalo-
gatóak. idén ismét új attrakciós elemmel, 
csúszdával várja vendégeit. 

A ciklus másik nagy vállalása, a szenny-
vízcsatornázás kivitelezése volt. A beru-
házás a város történetének legnagyobb 
fejlesztése, amely minden lakost érint. A 
beruházás átadási határideje ez év szep-
tember 17. ezzel egy ütemben, további pá-
lyázati források felhasználásával teljes pá-

lyás útfelújításokra kerül sor, így a városi 
burkolt úthálózat több mint 90%-a kap tel-
jes szőnyegezést. A helyreállítás részeként 
rendezett útpadka, zöldfelületek, majd a 
kertészeti helyreállítás teszi még szebbé a 
makói utcákat. Az ltp-nek köszönhetően 
megfelelő ütemben halad a házi bekötések 
megvalósítása, az elszámolási határidőig 
vélhetően a makói otthonok döntő hánya-
da rendelkezni fog házi szennyvízcsatorna 
bekötéssel. A csatornázás befejezésével le-
hetővé válik az évek óta elhalasztott járda-
program megindítása, amellyel több mint 
31 km járda kap új burkolatot mintegy 460 
millió ft-ból.

A ciklusprogram mottójába emelte a 
képviselő-testület e mondatot: fiatalok, a 
megújult makó hazavár. A fiatalok haza-
csábítása, a munkahelyteremtés kérdésé-
ben is születtek makói megoldások. Az 
ipari parkba új vállalkozások települtek 
be, melyek munkahelyigényt támasztanak 
a város és térség lakosai felé. A ciklusban 
1000 új munkahely létesítését vállalta a 
képviselő-testület. Az ipari parkban és a 
makói vállalkozások által 813, a turizmus-
ban 152 új munkahely létesül. A szálloda 
és az új szálláshelyek belépésével október-
re ez a vállalás teljesülni fog. A munkahely-
létesítés támogatásán túl a makói családok 
érdekében a város a bölcsődei, óvodai el-
látás biztosításával, a lakhatási lehetőségek, 
a sportolási, szórakozási rekreációs lehető-
ségek nyújtásával járulhat hozzá. 

Legyen fiataljainknak 
vonzó Makó

odafigyeltünk arra, hogy intézmé-
nyeink, közterületeink megújuljanak. 
A fürdővel párhuzamosan készült el a 
hagymatikum körüli tér fejlesztése.

Folytatás a 2. oldalon

Az elmúlt évek munkáját  
értékelte a képviselő-testület
Az önkormányzat 2011 márciusában az akkor hatályos törvény szerint meghatározta 
gazdasági programját, amelynek kötelező tartalmát jogszabály nem írja elő. E program 
alapvetően befolyásolja a képviselő-testület munkáját, noha nem csak és elsősorban a 
közvetlenül megoldandó konkrét feladatokat jelöli ki, inkább állandó iránymutatásul 
szolgál. Makó Város Önkormányzata 111/2011. (III.30.) MÖKT határozatával fogadta 
el a képviselő-testület Gazdasági és Munkaprogramját. A ciklus végén célszerű áttekin-
teni, a kitűzött célokból mennyit sikerült megvalósítani. A ciklusprogram célkitűzéseit 
4–8 évre állapította meg, melynek sok eleme már mostanra megvalósult, más részeinek 
valóra váltásához a következő ciklusban a megkezdett munka folytatására van szükség.



2014. augusztus 22.MAKÓI HÍREK

Makó város hírei
2

sportnap a hagymatikumban 
2014. AUGUSZTUS 23.,  SZOMBAT

Ezen a szombaton 10 órától kezdődik a nyár utolsó sportnapja a 
fürdő szabadtéri sportpályáin! Ne hagyja ki!

jelentkezés egészen augusztus 22. (péntek) 16 óráig a nevezes@
hagymatikum.hu email-címen.

sportágak: strandfoci; strandröplabda; streetball és lábtengó. 
szombaton 15 órától kapura lövő- és dinnyeúsztató verseny  
gyereknek (jelentkezés: aznap 14 és 15 óra között a kültéri 33-as 
medence melletti regisztrációs asztalnál, 6 és 14 év közötti gye-
rekeknek) 

 A délután folyamán zenei iDŐUtAzás lesz a 70-es évektől 
napjainkig! további információk érhetőek el a hagymatikum 
fürdő weboldalán, valamint a facebookon is.

Bogárzói program
Makó-Bogárzóban 2014. augusztus 25-én 17 órakor Dehény La-
jos festőművész lelki üdvéért Szent Lajos-napi mise lesz.

Munkaprogram… folytatás az 1. oldalról
 A ciklusban több mint félmilliárdos fejlesztés után megnyílt 

az attrakciókat nyújtó maros-part. egyedülálló szolgáltatás itt 
a lombkorona sétány. A maros-parton most a Green house, az 
erdei oktatási központ kiépítése folyik. A városi intézmények 
is fejlődtek: bölcsőde, óvoda, iskola szépült meg. A makovecz 
tér kertépítészete egyedülálló, emellett itt tervezés alatt áll a 
makovecz-emlékhely kialakítása.  

Az elérhető források folyamatos figyelemmel kísérése, majd a 
sikeres pályázatok tették lehetővé, hogy bővüljön, újjáépüljön a 
városi kerékpárút hálózat és legyen makó-Apátfalva között ke-
rékpárút. faltól falig megújult a hunyadi és a szép utca. folya-
matban van, jövőre lezárul a szabvány szerinti ivóvíz biztosítá-
sát célzó program megvalósítása is.

A város hozzájárulását adta a fiatalok kulturált szabadidőköz-
pontjának volt patyolatban történő kialakításához, energiáik le-
vezetéséhez megépült és a mostani Városnapon átadtuk a négy 
évszakos sportpályát. 

pünkösd előtt megnyílt a makói mozi a hagymaházban, ahol 
naponta több film, ezek között országos és világpremierek meg-
tekintésére nyílt lehetőség baráti áron. A lóversenysport létesít-
ményi feltételei szintén javultak, még a gyepmesteri telep is pá-
lyázati forrásból korszerűsödött. A közterületen megtekinthető 
képzőművészeti alkotások köre is bővült kis jenő szobrászmű-
vész két alkotásával. nadobán lászló Élet című alkotását aján-
lotta fel a városnak. A családok az önkormányzat által biztosított 
szociális szolgáltatásokon túl számos kulturális, közművelődési, 
sport és rekreációs szolgáltatást vehetnek igénybe az év minden 
szakában. játszótereink teljes körű felújítása megtörtént, immár 
közmunkások segítségével őrizzük ezeket, így a kisgyermekes 
családok szívesen és örömmel használják. A bölcsődei ellátás 
színvonalát javító Búza utcai bölcsőde felépült, amennyiben a 
gyermeklétszám a munkahelyek bővülésével párhuzamosan 
nőne, lehetőség van az új épület bővítésére.

Munkalehetőség az Ipari parkban

A Givaudan makói Gyára 2013 első negyedévében már teljes 
kapacitással működik, 300 munkás dolgozik itt. A kapacitás 
fejlesztése folyamatos. A város életében egyre inkább jelentős 
szerepet tölt be a cég mecenatúrája is. szintén elkészült a Duna 
Döner kft. gyára, amely 60 helyi munkavállaló felvételét vállalta. 
A ciklus végére ezt 100-ra egészít ki, a létszámjelentés alapján 
93 főnél járnak. A contitech 68 fő munkahelymegtartást vállalt. 
Az ipari parkban 767 fővel bővült a foglalkoztatás – így a cik-
lus célkitűzése, az 1000 új munkahely a fürdő és a turizmus 152 
fős létszámbővülésével, valamint a nem ipari parkban működő 
vállalkozások 46 fős többletfoglalkoztatásával együtt októberre 
megvalósul. Az ipari park kapcsán folyamatos tárgyalásokat 
folytatunk különböző vállalkozásokkal, amelyek szeretnének 
az ipari parkban vállalkozásokat indítani, a meglevő önkor-
mányzati kedvezményrendszer igénybe vételével. A park továb-
bi betelepítése érdekében 2012 nyarán módosult a telekértéke-
sítési és munkahely-teremtési koncepció. még ebben az évben 
értékesítettünk két ingatlant a contitech részére, valamint egy 
opciós szerződés került aláírásra az f house kft-vel. telekvásár-
lással bővített a marostech kft. tavaly a Gyermelyi logisztikai 
kft. szintén területet vásárolt az ipari parkban. ebben az évben 
összesen 11 tulajdonos és 2 bérlő cég van a parkban (2013-ban 

1 új betelepülő volt). A bérlők időközbeni változásaival együtt 
átlagosan 15 vállalkozás működik, így a park jelenlegi átlagos 
nettó beépítettségi mutatója 52,04%. jelenleg is több érdeklődő-
vel tárgyalunk telekvásárlással kapcsolatban, pályázati kiírás is 
népszerűsíti az itt megvásárolható telkeket.

A ciklus végére ezer új munkahely Makón

Az ipari park előző fejezetben kifejtett 767 fős létszámbővü-
lése mellett a helyi vállalkozások munkahely-változásának szal-
dója is pozitív. A városban a vállalkozások 46 fővel bővítettek. 
A fürdő megnyitása óta 50 fővel többet foglalkoztat. emellett 
a már megnyílt szálláshelyek 21 főt, valamint a turizmushoz 
kötődő új makói szolgáltatások 26 főt foglalkoztatnak. A turiz-
mushoz kapcsolódó egyéb vállalkozásokkal, a megnyíló új szál-
lodával és panziókkal további 55 fő foglalkoztatása várható. ez-
zel együtt a ciklus végére megvalósul az 1000 fő foglalkoztatása.

Következő számunkban folytatjuk.

ideiglenes útzár a liget utcán
Egynapos útlezárás lesz a Liget utcán, a Maros-part felé vezető 
részen a Maros-partra vezető betonút újraaszfaltozása miatt au-
gusztus 26-án, kedden 8:30–17:30 óra között. A közlekedők szíves 
megértését, türelmét köszönjük!
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maros-tagok figyelmébe
A MAros TáncegyüTTes próbái szeptember 1-jével kezdődnek, kivéve a Gyöngyvirág-

ok és maros táncegyüttes csoportot, ők augusztus 29-én, 19-től próbálnak. A margaréta cso-
porthoz várják a nagycsoportos óvodások jelentkezését. A próbarend egyben a  klik makói 
általános iskola néptánctagozatának próbarendje. Hétfő: 16–17:30: Volt törpék + új jelentkezők 
(margaréta); 17:30–19:45: Boglárka; 19:45–21: mötyke. Kedd: 16–17:30: mákvirágok; 17:30–
19:45: pipacs-Boróka. Szerda: 16–17:30: margaréta; 17:30–20:15: kispántlika-Boglárka; 20:15–
21:15: Gyöngyvirágok. Csütörtök: 16–17:30: mákvirágok; 17:30–19:45: pipacs-Boróka. Péntek: 
16–18:15: kispántlika; 18:15–19:30: Gyöngyvirágok; 19:30 – 21:30: maros.

A forgatós együttes 
felhívása

A Fesztivál díjas Forgatós Tánc-
együttes kezdő és haladó cso-
portjaiba szeretettel vár 5-10 
éves kortól táncolni vágyó kislá-
nyokat, kisfiúkat, akik szeretné-
nek egy vidám, ügyes kis csapat-
ba bekerülni. 

sokat fognak játszani, éne-
kelni, táncolni, ismerkedni egy-
mással, a magyar néptánccal és 
a világgal. továbbra is várják 
táncos lábú kezdő és haladó 
14-25 éves fiatalok jelentkezé-
sét a felnőtt csoportjukba. Bő-
vebb információ: Doktor lászló, 
tel.: 70/416-3825, email: doktor.
tancdoki@gmail.com.

A VárOSi TeleVíZió jöVő heTi MűSOrA

Hétfő 

18:02  …………………híradó
18:15 Budapest Folk Jazz Band
18:30 ……… Babapark 2014.
19:45 …………………híradó

Kedd

18:02  …………………híradó
18:15 …… Best of Makó 2014
18:45 szezonértékelő: MKc 
19:15 … VW Konszern Party
19:45 …………………híradó

Szerda 

9:00  ……… Élő közvetítés a
  képviselő-testület üléséről
18:00  Testületi ülés, ismétlés

Csütörtök 

18:02 ……………… Híradó
18:15 ……………… Fókusz: 
18:45 VII. natura Művésztelep
19:30 ………… MoziAjánló
19:45 ……………… Híradó 

Péntek
18:02 …………… Írisz Tse
………… Táncvilágnapi gála
19:35 … heti hírösszefoglaló

meghívó
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 27-én (szerdán) 9.00 órakor 
ülést tart. Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme. A képviselő-testületi ülésre meghí-
vom. A képviselő-testületi ülés nyilvános.

Napirend

polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  1. 
előadó: Dr. Buzás péter polgármester 
tájékoztató makó Város önkormányzata 2014. évi költségvetés i. félévi  2. 
gazdálkodásának tapasztalatairól.  
előadó: Dr. Buzás péter polgármester
előterjesztések, rendelettervezetek 3. 
interpellációk, kérdések4. 
zárt ülési előterjesztések5. 
egyebek 6. 

makó, 2014. augusztus 15. 
Dr. Buzás Péter

polgármester

álláslehetőség

A makói óvoda (makó, erdélyi p. u. 8.) szeptember 1-jétől határozott időre karbantartót keres 
kisebb javításokra és udvarosi feladatok ellátására. Az óvoda ugyancsak szeptember 1-jétől he-
lyettesítésre óvodapedagógust keres. jelentkezés postai úton fényképes önéletrajzzal. cím: makói 
óvoda 6900 makó, erdélyi p. u. 8. 
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GyóGyszertári üGyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: augusztus 24-ig Apaffy 
Gyógyszertár (Apaffy u. 21.), augusztus 25–31. 
között Arany kereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi 
u. 50.). 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) indo-
kolt esetben a +36-30-276-0085-ös számon lehet 
gyógyszert kérni szombat délelőtt nyitva van: 
Apaffy, Arany kereszt, kígyó és pingvin (utóbbi 
13 óráig). Az ügyeleti időben az ügyeletet adó pa-
tikákat célszerű és ajánlott felkeresni.

foGászAti üGyelet
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
augusztus 23–24-én, szombaton és vasárnap a 
kórház-rendelőintézetben található fogorvosi 
rendelőben délelőtt 8–11 óra között.

orVosi üGyelet

felnőtt: hétköznap 16–8 óráig; szombat, va-
sár- és ünnepnap: 8–8 óráig a Vorhand rabbi tér 
3. szám alatt (tel: 433-104). Gyermek: hétköz-
nap 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). 

cÉGinformációk

A gDF suez (Dégáz) Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 
14–18 óra között tart cégképviseletet a Démász liget utcai 
telephelyén. eDF Démász Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 
14–18 óra között ügyfelez a liget utcai telephelyén. Invitel 
Zrt. ebben a hónapban augusztus 1-jén tartott cégkép-
viseleti 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: 213-055). Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
augusztus 21–29-ig zárva tart. megértésüket köszönik! 
ALFÖLDVÍZ regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
hétfőtől szerdáig 8–12 és 1230–15, csütörtökön 7–19 óra kö-
zött fogad ügyfeleket a lonovics sugárút 24. alatt. Makói 
Kommunális nonprofit Kft.  makó, návay lajos tér 5–7. 
ügyfélfogadási idő: hétfő – kedd: 8 – 16, szerda: 7 – 19, csü-
törtök: 8 – 16, péntek: 8 – 12 óra. ebédidő: 12–13-ig. (tel.: 
62/212-837) ügyelet: 06-30/403-6267. gyepmester hét-
köznap 7–15 óra között: 06-30-4583556. Kéményseprési 
és Távhő Iroda: makó, návay lajos tér 5–7. ügyfélfogadási 
idő: szerdán 7-19 óráig (tel: 62/212-837). DIgI TV (meg-
rendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, kérések): 
makó, kossuth utca 62/a szám. ügyfélfogadási idő: hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök: 8–16:30, péntek: 8–14 óra. telefon: 
06-70-312-7739.
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