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szavazni: csak érvényes iratokkal!
A választópolgárnak voksolás előtt igazolnia kell személyazonos-
ságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. Csak így tud október 12-én szavazni, ezért érdemes 
ellenőrizni, és ha szükséges, érvényesíteni személyes iratait!

Apró fellendülés látszik a gazdaság-
ban, ennek irányjelzője a kereskedelem 
bővülése – fejtette ki a város első embere. 
A kecskeméti székhelyű family market 
kereste meg a várost, hogy bérbe venné a 
meghirdetett, 233 négyzetméter alapterü-
letű főtéri ingatlant. A korábbi szokástól 
eltérően – ahol a bérlő újítatta fel az üzle-
tet a maga igényei szerint, majd ennek árát 
lelakhatta – a város azt is vállalta, hogy a 
szükséges felújítási munkákat (festés, bur-
kolás, fűtés- és világításrekonstrukció) 
összesen bruttó 3,6 millió forint értékben 
finanszírozza. A feladatra 4 árajánlat be-
kérés után jantó sándor vállalkozót vá-
lasztotta ki a város, aki a munkát makói 
dolgozókkal végzi el. Az erről szóló szer-
ződést szintén itt írta alá a kivitelezővel a 
polgármester. A felújítási munkák végha-
tárideje október közepe, a family market 
az ezt követő két hétben tudja felvenni a 
dolgozókat és beszerezni a hatósági enge-
délyeket a nyitáshoz. Vrana ferenc, a cég 
ügyvezető igazgatója elmondta, a family 

market a kecskeméti nagykereskedés 
mellett 8 városban van jelen, illetve idén 
még 3 új boltot nyit, ezek egyike a makói. 
munkavállalóit minden városban a helyi 
munkaügyi központ segítségével veszi fel, 
így makón is helyiekkel fog dolgoztatni. 
Az üzletben 3 eladóra, és egy-két kisegítő 
munkát végző emberre van szüksége. A 
teljes mértékben hazai tulajdonú family 
market a régi 100 forintos bolt koncepci-
ójából nőtt ki, ma már inkább akciók és 
diszkontárak biztosításával az alsó és kö-
zépső középosztály pénztárcájához méri 
kínálatát, amelyek között sok magyar 
áru is megtalálható. Az üzlethelyiséget 
progresszív bérleti díj fejében adjuk ki, ez 
az első évben 1300 ft, + áfA/m2, ami a 
negyedik évtől 1800 + áfA/m2 árra emel-
kedik fokozatosan. Dr. Buzás péter pol-
gármester a sajtótájékoztatón elmondta, 
a Vrana ferenccel kialakított koncepció 
mentén van érdeklődő a volt hermann-
üzlet, a volt tip-top cipőbolt és az egykori 
hóvirág cukrászda bérletbe vételére is.

Diszkontáruház nyílik makó főterén
Öt évre szóló bérleti szerződést írt alá szeptember 12-én dr. Buzás Péter polgármester 
és Vrana Ferenc, a Family Market cégvezetője a Városházán. A főtéri üzletekről szól-
va a polgármester elmondta, voltak jogos aggodalmak az ingatlanok hasznosításával 
kapcsolatban, de elmozdult az önkormányzat a megoldás irányába. Az üzletben makói 
munkavállalók fognak dolgozni.

Az orvosi ügyeletre szánt költségkeretből tíz félautomata újra-
élesztő készülék kerül a makói kistérség intézményeihez, öt Ma-
kóra, öt a kistérségbe – jelentette be a Többcélú Társulás ülésé-
nek szünetében dr. Buzás Péter polgármester, a társulás elnöke. 
A defibrillátorok használatára intézményenként 3-4 dolgozót a 
mentőszolgálat készít fel 10 órás tanfolyam keretében, ennek költ-
ségét a készüléket forgalmazó cég finanszírozza – tette hozzá dr. 
Zentai Attila, az OMSZ orvosigazgatója.

A makói kistérség többcélú társulása még a nyáron döntött 
10 készülék beszerzéséről. A beruházás összesen 4,7 millió fo-
rintba kerül. Az eszközök mellett a kifizetett összeg azt is bizto-
sítja, hogy megfelelő képzést kapjanak az intézményekben dol-
gozók a készülék megfelelő használatáról. A szakmai programot 
a mentőszolgálat irányítja. makón a hagymatikum fürdőbe, a 
hagymaházba, a buszpályaudvarra, a piacra és a Vasas-pályára 
kerül eszköz. A másik ötöt a kistérség térségközpontjai helyezik 
el.

Életeket menthet a térségbe kerülő 10 defibrillátor

nyílt nap a maros-parton
A Maros-part legutóbbi fejlesztéseit, a Flórián Vendégházat és a 
Zöld házat nyílt nap keretében nézhetik meg a makóiak és vendé-
geik szeptember 21-én, vasárnap 9–18 óra között. Bárkit szívesen 
látunk a Maros-parton, jöjjön el, nézze meg, milyen új köntöst 
kaptak épületeink!
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önkormányzati választások
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a 
értelmében a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által 
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A makó székhelyű helyi Választási Bizottság sorsolás alapján a makói 
polgármesterjelöltek sorszámát az alábbiak szerint állapította meg a sza-
vazólapon: 1. dr. Buzás Péter, pszm-mszp-Dk, 2. Farkas Éva Erzsébet, 
fiDesz-kDnp, 3. dr. Kiss Attila, joBBik. 

Az önkormányzati képviselőjelöltek sorszámát a szavazólapon sorsolás 
alapján az alábbiak szerint állapította meg Makó 01. sz. egyéni választó-
kerületébe: 1.Kiss Péter Pál, pszm-mszp-Dk, 2. Surányi Vivien, mUn-
káspárt, 3. dr. Kiss Attila, joBBik, 4. Kovács Sándor, fiDesz-kDnp. 

Makó 02. sz. egyéni választókerületébe: 1. Fekete Csilla Ildikó, mUn-
káspárt, 2. Péli Imre, független, 3. dr. Szabó Attila, joBBik, 4. Kiss 
Imréné, pszm-mszp-Dk, 5. Kádár József, fiDesz-kDnp. 

Makó 03. sz. egyéni választókerületébe: 1. Hajdu József, független, 2. 
Bojtos Istvánné, mUnkáspárt, 3. Pintér Károly Ádám, független, 4. Dr. 
Domokos Mária, pszm-mszp-Dk, 5. Dr. Sánta Sándor, fiDesz-kDnp, 
6. Soós István, joBBik. 

Makó 04. sz. egyéni választókerületébe: 1. Kucsora Józsefné, joBBik, 
2. Varga Marianna, mUnkáspárt, 3. Baranyi Sándor, pszm-mszp-
Dk, 4. Dr. Hadik György, fiDesz-kDnp. 

Makó 05. sz. egyéni választókerületébe: 1. Marosvári Attila, pszm-
mszp-Dk, 2. Stefanikné Varga Erzsébet, mUnkáspárt, 3. Kassai Kor-
nél, független, 4. Dr. Nagy Jenő, fiDesz-kDnp, 5. Orosné Spák Hedvig 
Ilona, joBBik. 

Makó 06. sz. egyéni választókerületébe: 1. Fekete Tibor, pszm-mszp-
Dk, 2. Surányi Martin, mUnkáspárt, 3. Zeitler Ádám, joBBik, 4. Toldi 
János, fiDesz-kDnp. 

Makó 07. sz. egyéni választókerületébe: 1. Czirbus Gábor, fiDesz-
kDnp, 2. Molnár László, pszm-mszp-Dk, 3. Kocsis József, mUnkás-
párt, 4. Szabó Róbert, joBBik. 

Makó 08. sz. egyéni választókerületébe: 1. Gáspár Sándor, pszm-
mszp-Dk, 2. Szabó Jenőné, mUnkáspárt, 3. Papp Krisztián, joBBik, 
4. Weszelyné Végsheő Henriett Mária, fiDesz-kDnp.

A román nemzetiségi önkormányzati választásokon induló jelöltek 
sorszámát a szavazólapon sorsolás alapján az alábbiak szerint állapította 
meg: 1. Tarita Eduard Marius, összefogás a magyarországi románokért 
egyesület, 2. Simonfi Iolanta, összefogás a magyarországi románokért 
egyesület, 3. Birta Júlia Mihaéla, összefogás a magyarországi románo-
kért egyesület, 4. Dr. Erdősy Margareta, összefogás a magyarországi ro-
mánokért egyesület, 5. Szűcs János Virgil, összefogás a magyarországi 
románokért egyesület. 

A roma nemzetiségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sor-
számát a szavazólapon sorsolás alapján az alábbiak szerint állapította meg: 
1. Dömötör József, roma polgárjogi mozgalom BAz megyei szervezete, 2. 
Kisalbert Gabriella Ida, roma polgárjogi mozgalom BAz megyei szerve-
zete, 3. Hebek Ágnes, roma polgárjogi mozgalom BAz megyei szervezete, 
4. Károlyi Róbert, lungo Drom országos cigány Érdekvédelmi és polgári 
szövetség, 5. Gyémánt Mihály, roma polgárjogi mozgalom BAz megyei 
szervezete, 6. Gilingerné Ráday Krisztina, lungo Drom országos cigány 
Érdekvédelmi és polgári szövetség, 7. Berta Györgyné, lungo Drom or-
szágos cigány Érdekvédelmi és polgári szövetség.

A kompenzációs listák sorszáma sorsolás alapján: 1. polgári szövetség 
makóért–magyar szocialista párt–Demokratikus koalíció, 2. magyar 
munkáspárt, 3. fidesz-magyar polgári szövetség–kereszténydemokrata 
néppárt, 4. jobbik magyarországért mozgalom.

térfigyelő kamerák óvják a 
szennyvízberuházás értékeit
A makói szennyvízcsatornázási projekt részeként szerződést írt 
alá dr. Buzás Péter polgármester, valamint a budapesti Preventív-
Security Zrt., valamint a szegedi BGL-NET Kft. konzorciuma 
képviseletében Czájder Gábor ügyvezető szeptember 11-én a ma-
kói Városházán. A térségben 120 térfigyelő kamera ügyeli a köz-
területeken megvalósított, nagy értékű gépészeti berendezéseket, 
valamint járulékosan a közbiztonságot.

Dr. Buzás péter polgármester az eseményen emlékeztetett, 
makó önkormányzata 2010-ben a Biztonságos makó program ré-
szeként több mint 90 térfigyelő kamerát telepített makón a rend-
őrséggel együttműködve a közterületek védelme érdekében. Az 
elmúlt években a rendszer lassan bővült, ma 101 darab kamera 
működik a városban. ezeket a rendőrség épületében figyelik, a 
rendszer működőképességéről, karbantartásáról is gondoskodik 
a város. ehhez makó önkormányzata évente 4,5 millió forinttal 
járul hozzá.

A térség történetének legnagyobb beruházása, a szennyvízcsa-
tornázás keretében közterületeken megvalósított, nagy értékű 
gépészeti berendezéseket magába foglaló átemelők is igénylik a 
védelmet, hiszen egyrészt komoly anyagi értéket képviselnek, 
másrészt a bennük esett bármilyen kár pedig a szolgáltatás za-
varát okozná. A biztonságtechnikai rendszer kialakítására a köz-
beszerzés lefolytatása után a budapesti preventív-security zrt., 
valamint a szegedi BGl-net kft. konzorciuma adott nyertes 
ajánlatot. A rendszer kialakításának költsége megközelíti nettó 85 
millió forintot. A beruházás makót és a projekt megvalósítására 
társult településeket érinti.

ezen beruházás keretében összesen 120 fix megfigyelési pontú 
ip kamerás biztonságtechnikai rendszer kerül kiépítésre a szük-
séges kiegészítők, szünetmentesítést biztosító eszközök, rögzítő 
berendezések, adatátviteli eszközökkel egyetemben. A szenny-
vízátemelők közvetlen környezetében új telepítésű – a környezeti 
viszonyoknak megfelelő magasságú – könnyített kivitelű acélosz-
lopok kerülnek felállításra a kamerák, a kamerák optimális éjsza-
kai működését elősegítő térvilágítást javító infrareflektorok és a 
vezeték nélküli adatátviteli átjátszó egységek fogadására. A kame-
rák települések közötti megoszlása: Apátfalva 9, magyarcsanád 8, 
földeák 12, kiszombor 14, maroslele 16, makó 61.
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állást hirdet… makó Város jegy-
zője műszaki ügyintéző; vezető 
műszaki koordinátor; jegyzői 
irodavezető; közbeszerzési ügy-
intéző munkakörökbe. Bővebb 
információ: www.mako.hu.

A lomtalanítás során a lomhulladékot az 
ingatlan előtti közterültre szíveskedjenek 
kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás 
biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erő-
vel legyen elvégezhető! 

A lomtalanítás során a következő hulla-
dékok kerülnek begyűjtésre: nagy térfogatú 
lomhulladékok (szekrény, ágy…), fém-, fa-, 
papír-, műanyaghulladékok és zöldhulladé-
kok (biológiailag lebomló hulladékok). 

A lomtalanítás során a hulladékokat a kö-
vetkezőképpen kérik kihelyezni: a kis tér-
fogatú hulladékokat zsákban összekötözve; 
a növényi eredetű hulladékokat összekötve. 
elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ra-
gasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvé-
dő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok és minden egyéb ve-
szélyes hulladéknak minősülő anyagok, ház-
tartási-, információs-, távközlési-, szórakoz-
tató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok 
nem kerülnek elszállításra! 

A zsákok megtöltésénél szíveskedjenek 
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel 
mozgathatóak legyenek! 

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok 
nem kerülnek elszállításra! 

Útvonalterv

szeptember 22., hétfő: Arany jános 
utca, Bajza utca, Baross utca, Bolygó utca, 
Damjanich utca, Deák ferenc utca, Dobó utca, 
eötvös utca, erdei ferenc tér, erdélyi püspök 
utca, fecske utca, hajnal utca, kazinczy utca, 
megyeház utca, móra ferenc utca (az Aradi 
és a Thököly u. között), paraszt utca, síp utca, 
templomköz utca, Thököly utca, toldi utca, 
tulipán utca (a Damjanich és a murányi u. 
között), Úri utca, Vásárhelyi utca (az erdélyi 
p. és a Deák f. u. között)

szeptember 23., kedd: ágyu utca, Alma 
utca (a Bethlen és a hosszú u. között), Aulich 
utca, Balassa utca, Bánffy utca, Bem utca, Bim-
bó utca, csáki utca, Dembinszky utca, fuvola 
utca, Garai tér, Gyóni Géza utca (a Bethlen és 
a hosszú u. között), harmat utca (a kelemen 
és a Balogh ádám u. között), kápolna utca, 
királyhegyesi utca, klapka utca, kmetty utca, 
lakat utca, luther utca (A Bethlen utca és 
a hosszú utca között), megyeri utca, paizs 

utca, perczel utca, pozsonyi utca, sarkantyú 
utca, szén utca, szende utca, szigeti utca, 
szigligeti utca, tábor utca, türr utca, Vas-
vári pál utca, Wlassich utca, Balogh ádám 
utca (a nyizsnyai u. és a csanádi u. között), 
Batthyány utca, Bocskai utca, csanádi utca, 
csillag utca, Dózsa telep, Dr. tóth Aladár 
utca, honvéd utca, hunfalvy utca (a kelemen 
lászló u.-tól), jég utca, kiss ernő utca, láz-
ár utca, meskó utca, mészáros utca, mohácsi 
utca, móra ferenc utca (a Wekerle és a Thö-
köly u. között), murányi utca, nádasdi utca, 
nap utca, patai tér, simonyi utca, szemere 
utca, tatár utca, török utca, Wekerle utca, 
zoltán utca

szeptember 24., szerda: Aradi utca, 
cserje utca, csokonai utca (a kálvin és a 
liget u. között), Dobsa lajos utca, Gerizdes 
utca, harmat utca (a kelemen és a Velnök u. 
között), hédervári utca (a Batthyány és a z Új 
u. között), kelemen lászló utca, kertész utca, 
kökény utca, kőrösi csoma s. utca, lisztes 
utca, nyizsnyai utca, platán utca, soproni 
utca, tölgyfa utca, Új utca, Velnök utca, Ve-
rebes utca

szeptember 25., csütörtök: állomás 
tér, Bárányos sor, Béke utca, csokonai utca 
(a liget és az állomás tér között), fürész 
utca, Gilicze istván utca, Gőzmalom utca (a 
szegedi és a liget u. között), hold utca, hu-
szár utca, kálvin tér, kígyó utca, liget utca 
(a Balaton u.-tól a maros-partig), lonovics 
sgt., mikes kelemen utca, mikszáth kálmán 
utca, nagyér sétány, petőfi utca (A ráday és 
a kálvin u. között), ráday utca (a kálvin és 
a petőfi u. között), révai utca, szirbik mik-
lós utca, szúnyog utca, tinódi utca (a Vasút 
és a mikszáth kálmán u. között), tükör utca, 
valamint makó-rákos (kossuth utca, makói 
utca, petőfi utca, rákóczi utca, táncsics m. 
utca

szeptember 26., péntek: hédervári utca 
(a Batthyány és a megyeház u. között), kálvin 
utca (szegedi utca és petőfi u. között), károlyi 
mihály utca, kinizsi utca, petőfi utca (a hu-
nyadi és a ráday u. között), ráday utca (a ki-
nizsi és a petőfi u. között),  rákóczi utca, ma-
gyar utca, maros utca, páger Antal utca, páva 
utca, petőfi park, pipacs utca (az orgona és az 
ibolya u. között), porond utca, szív utca, szt. 
lőrinc utca, tinódi utca (a Vasút és a Betonút 
között), tisza utca, töltés utca, Vécsei Utca.

lomtalanítási tájékoztató 
szeptember 22–26.

A  lomtalanítást Makó területén a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. Gyűjtőjáratsze-
rűen végzi a Kft. útvonalterv alapján. A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi 
útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.

majorette toborzó
A makói majorette egyesület fel-

vételt hirdet 6 éves kortól. A foglal-
kozásokon elsajátítható a botforgatás 
és a pompon technika. mindenkit 
vár a majorette egyesület! Bővebb 
információ: Baloghné Vass katalin: 
20/9144-750. A beiratkozás szeptem-
ber 30-ig lehetséges!

meghívó

Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete  szeptember 
24-én (szerdán) 9 órakor ülést 
tart. Az ülés helye: Városháza I. 
emeleti nagyterme. A képviselő-
testületi ülésre meghívom. A kép-
viselő-testületi ülés nyilvános.

Napirend

1. polgármesteri tájékoztató az 
előző ülés óta történt fontosabb tár-
gyalásokról. előadó: Dr. Buzás péter 
polgármester

2. tájékoztató a polgármester, a 
jegyző és az állandó bizottságok át-
ruházott hatáskörben hozott dönté-
seiről. előadó: Dr. Buzás péter pol-
gármester, Dr. Bánfi margit jegyző, 
Baranyi sándor, a Városfejlesztési, 
Városüzemelési, lakásügyi és tu-
risztikai Bizottság elnöke, Dr. sán-
ta sándor, az oktatási, művelődési, 
szociális és egészségügyi Bizottság 
elnöke, Dr. siket istván, az Ügyrendi, 
pénzügyi, közbeszerzési és tulajdo-
nosi Bizottság elnöke 

3. tájékoztató a makói szenny-
vízberuházásról, a beruházás értéke-
léséről. előadó: Dr. ortutay miklós 
projektmenedzser, Babos tamás, a 
mérnök képviselője, pozsgai péter 
projektvezető

4. előterjesztések, rendeletterve-
zetek 

5. interpellációk, kérdések 
6. zárt ülési előterjesztések 
7. egyebek 

Dr. Buzás Péter
polgármester
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GyóGyszertári ÜGyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: szeptember 21-ig korzó 
Gyógyszertár (széchenyi tér 25.), szeptember 22–
28. között medicina Gyógyszertár (kálvin u. 24.). 
Az ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 19–22 óra 
között, ünnepnapon 9-től 20 óráig tart. szomba-
ton 13–20, vasárnap 9–19 óra között van ügyelet. 
szombaton és vasárnap az úgynevezett készenlét 
ideje alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt eset-
ben a +36-30-276-0085-ös számon lehet gyógy-
szert kérni szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, 
Arany kereszt, kígyó és pingvin (utóbbi 13 órá-
ig). Az ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat 
célszerű és ajánlott felkeresni.

foGászAti ÜGyelet
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
szeptember 20–21-én, azaz szombaton és vasárnap 
a kálvin utcai 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. minden hónap második péntekjén tart cégképvi-
seleti 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. 
ügyfélfogadása: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óráig 
a tinódi u. 8/a. szám alatt. ALFÖLDVÍZ Regionális Vízi-
közmű-szolgáltató Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 1230–15, 
csütörtökön 7–19 óra között 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, csütörtök: 8 – 16, péntek: 8 
– 12 óra. ebédidő: 12–13-ig. (tel.: 62/212-837) Ügyelet: 
06-30/403-6267. Gyepmester hétköznap 7–15 óra között: 
06-20-5529577. Kéményseprési és Távhő Iroda: makó, 
návay lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7-19 óráig 
(tel: 62/212-837). DIGI TV (megrendeléssel, üzemelte-
téssel kapcsolatos kérdések, kérések): makó, kossuth utca 
62/a szám. Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütör-
tök: 8–16:30, péntek: 8–14 óra. telefon: 06-70-312-7739.

meghívó:  
nyílik a zöld ház

„Zöldház: Környezetvédelmi és Oktatási Köz-
pont kialakítása – Projektátadó rendezvény és 
sajtótájékoztató

A maros-parton környezetvédelmi és ok-
tatási központ épült, ahol a határon átnyúló 
együttműködéssel román és magyar gyere-
kek táboroztatása valósul meg. 

A zöldház nemcsak gyerekek számára el-
érhető, hanem túrázók és természetjárók szá-
mára.

Az esemény időpontja és helyszíne: 
szeptember 19. péntek, 11 óra,  
makó, maros-part, zöld ház.

A projektátadó rendezvényen várjuk önt!

időszakos vízhiány várható

makón lövedékes hálózattisztítási munkák miatt időszakos vízhiány várható. A 
lezárt terület: a kelemen lászló u., hédervári u., Dobsa lajos u., soproni u., cserje 
u., Velnök u., hunfalvi u., Új u., szúnyog u., tisza u., kőrösi cs. s. u., liget u. (A 
csokonaitól a tisza utcáig), a nyizsnyai u. és a harmat utcákban szeptember 17. 
szerdán, 18-án, csütörtökön és 19-én, pénteken 8–16 óra között.

flórián Vendégházként  
született újjá a tűzoltó üdülő

Felavatta vendégházát szeptember 
10-én a Makó és Térsége Turisztikai 
Egyesület. A volt tűzoltó üdülő a 
Darány Ignác Terv uniós forrásaiból 
született újjá a Maros-parton. A vi-
dékfejlesztési programból több mint 
33 millió forint támogatást kapott 
tervei megvalósítására az egyesü-
let. A munkát helyi vállalkozó, az 
Amandinus 99 Kft. végezte.

Az avató ünnepségen, amelyet 
egy maros-parti házibuli köntösé-
be öltöztettek az egyesület tagjai, az 
Írisz táncegyüttes táncosai gondos-
kodtak a hangulatról. Dr. Buzás pé-
ter, a helyi leader egyesület elnöke, 
makó polgármestere elmondta, a 
városban meghonosodott a turiz-
must, és most már arról érdemes 
beszélni, hogyan tudjuk még job-
ban végezni feladatunkat. ebben 
az önkormányzat mellett kiemelt 
szerepük van a makói vállalkozók-
nak és civileknek is. Az is örömteli, 
hogy a kiviteli munkát makói vál-
lalkozó végezte el. ezzel az üdülővel, 
mondta dr. Buzás péter, újabb pont-
tal gazdagodott a makói turizmus 
szolgáltatói térképe, amely ma 136 
embernek ad munkát.

A makó és térsége turisztikai 
egyesület tavaly nyáron adta be a 
pályázatát. idén januárban nyerte 
el a Darányi ignác terv Új magyar-
ország Vidékfejlesztési program-
tól a 33 millió 356 ezer 58 forin-
tot. Az összeget az önkormányzat 
segítségvel az egykori maros-parti 
tűzoltó üdülő modernizálására for-
dította. A flórián Vendégház hatal-
mas, modern, kényelmes közösségi 
teret, ezen kívül pedig 3 szobával 
szállást is biztosít.


