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Makó város hírei

MAKÓI HÍREK
meghívó nemzeti ünnepünk makói programjaira
Makó önkormányzata nevében tisztelettel hívjuk, várjuk az ünneplőket az 1956-os forradalom és a magyar köztársaság kikiáltásának 
ünnepi programjaira!
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megfigyelési zárlat a járásban 
kéknyelv-betegség miatt
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) állat-
egészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérő-
dző állatokat megbetegítő kéknyelv-betegség előfordulását Csong-
rád megye déli részén. Mint ismert, szeptember végén a hatóság 
szigorított állategészségügyi intézkedéseket rendelt el, Csongrád 
és Békés megye egyes járásaiban megfigyelési zónát állított fel a 
Dél-Európából terjedő betegség felderítésére. A kéknyelv betegsé-
get okozó vírus kizárólag a kérődző állatokat betegíti meg, más 
állatfajokra és az emberekre veszélytelen.

két kisebb, csongrád megyei gazdaság állataiban is kimutatta 
a kéknyelv vírusával való fertőzöttséget a nÉBih laborvizsgá-
lata. A szúnyogok által terjesztett vírusos állatbetegségre kizá-
rólag a szarvasmarha, juh és kecske, valamint a vadon élő kérő-
dzők fogékonyak. A magas lázzal járó betegség a kérődző állatok 
nyelvét, emésztőrendszerét, valamint izomzatát támadja meg. A 
fertőzött állatoknál az elhullási arány viszonylag alacsony, ám a 
betegség súlyos szövődményekkel járhat, és sokáig elhúzódhat. 
nem kell elhullásokra számítani a kérődző vadállományban, 
mivel e fajok kevésbé érzékenyek a kéknyelvűségre.

A kéknyelv-betegséget terjesztő vírus az emberi egészségre 
ártalmatlan. Az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból elő-
állított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

A betegség hazai megjelenése miatt a nÉBih új védő- és meg-
figyelési zónát jelölt ki. A két érintett gazdaság húsz kilométeres 
körzetében lévő állattartó telepeken a járási állategészségügyi 
hivatalok állatorvosai vizsgálják kérődző állatállományt. Az e 
zónában elhelyezkedő gazdaságokban tilos az állatok mozgatása. 
A legalább száz, illetve százötven kilométeres sugárban megálla-
pított védő- és megfigyelési zóna területéről kéknyelvűségre fo-
gékony állatot kiszállítani csak hatósági engedéllyel lehet. mivel 
a betegséget vérszívó szúnyogok terjesztik, a gazdáknak gondos-
kodniuk kell az állományok szúnyogellenes kezeléséről is.

A korlátozás alatt lévő térségekről részletes információ (tele-
püléslista és térképek) és a védőkörzetet elrendelő határozat és 
a megfigyelési körzetet elrendelő határozat is hozzáférhető a hi-
vatal honlapján: https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/
magyarorszagon_is_megjelent_a_keknyelv_betegseg.html

A nÉBih kéri a szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó gaz-
dákat, hogy a kéknyelv-betegség tüneteire legyenek fokozott 
figyelemmel, és gyanú esetén haladéktalanul forduljanak állat-
orvoshoz vagy a járási állat-egészségügyi hivatalok munkatár-
saihoz az alábbi elérhetőségek egyikén: https://www.nebih.gov.
hu/elerhetosegek.

negyven százalékkal  
olcsóbb lehet az ablakfelújítás
A fűtési idény kezdetével sokan gondolkodnak ablakuk javításán, 
esetleg cseréjén. Ha eddig csak a költségek tartották vissza attól, 
hogy belefogjon elavult, rosszul működő, hibás ablakainak cseré-
jébe, most nagyszerű lehetőség nyílik arra, hogy az összes költség 
40 százalékát támogatott pályázattal visszakapja. A felújítás le-
hetősége ezúttal a panelben élők számára nem nyitott.

Ahogy a nemzeti fejlesztési minisztérium közleménye fo-
galmaz, a megnyíló pályázattal elnyerhető forrás által lehetővé 
válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű hom-
lokzati nyílászáróinak cseréje. A vissza nem térítendő, utófinan-
szírozású támogatást a zöld Beruházási rendszer keretében, a 
kvótabevételek terhére biztosítja a minisztérium. A lakóingatla-
nok elavult állapotú, gyenge minőségű külső nyílászárói jelen-
tős energiaveszteséget – ezáltal többlet széndioxid-kibocsátást 

– okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházha-
tású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló nyílászárócserék meg-
valósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen a tulaj-
donosoknak.

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a 
pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerű-
en lakják. pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem 
iparosított technológiával épített (nem panel, vagy téglablokkos) 
lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes 
lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhető támogatás legfeljebb az elfogadott 
elszámolható költség 40 %-a lehet azzal a kitétellel, hogy a pá-
lyázatonként (lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere 
esetén bruttó 450 000 forint, míg a lakások nyári hővédelmének 
javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépíté-
sével kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb bruttó 
520 000 forint lehet.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon 
keresztül nyújthatja be az a természetes személy, aki a megvaló-
sítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon is szereplő 

– tulajdonosa és ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik a www.
magyarorszag.hu kormányzati portálon.

A portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől le-
hetséges. A pályázatokat benyújtani pedig a meghirdetéstől szá-
mított 30. naptári napot követően, a pályázat lezárás áig vagy a 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet (ez minden bizony-
nyal rövid idő lesz).

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati portálon, a 
zöld Beruházási rendszer (www.zbr.gov.hu) és a pályázatkezelő 
Émi nonprofit kft. (www.emi.hu) honlapjain érhető el.

szaunamesterek országos 
versenye a hagymatikumban
Országos versenynek adott otthont október 18-án a Hagymatikum Fürdő: a Szaunavilágban ugyanis az ország legjobb szaunamesterei 
mérték össze tudásukat. Ferencsik Gábor, a makói fürdő egyik szaunamestere ötödik helyezést ért el a profi kategóriában. A vendégek 
által pontozott szaunamesterek amatőr és profi kategóriában versenyeztek, különböző programokat bemutatva. Az indulók az ország 
számos tájáról érkeztek: jöttek többek között Debrecenből és Magyarhertelendről is. A Hagymatikum ezen az országos versenyen mint 
kitűnő szaunahelyszín mutatkozhatott be a nagyközönségnek.
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Az egyenlő bánásmód: 
mindenkit megillet!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense, dr. 
Kiss Éva október 28-án, kedden 10–14 óra között Makón a József 
Attila Városi Könyvtárban (Deák F. u. 2.) tart ingyenes ügyfél-
fogadást mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi 
állapotuk, más véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt hátrá-
nyos megkülönböztetés ér. Az érdeklődők a 06/30/275-2520-as 
telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu címen előre is kérhetnek 
időpontot.

Újabb ksh-felmérés makón
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 
2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló felmérést hajt végre. A háztartások életkörülményei-
nek feltárását célzó, a Háztartások pénzügyeire és fogyasztására 
vonatkozó európai adatfelvételre október 20. és december 7. kö-
zött kerül sor. 

A felmérést az európai központi Bank koordinálja, és az eu-
rópai Unió tagországai vesznek részt benne. Az európai felmé-
réssel kapcsolatos részletes leírás a www.ecb.europa.eu/home/
html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalon található.

A magyarországon felkeresendő 18 ezer háztartás kijelölését 
véletlenszerű kiválasztással hajtották végre. Az adatfelvételre 
kétféle módon, interneten, illetve kérdező személyes közremű-
ködésével lehet válaszolni. információkérés, kapcsolatfelvétel: 
mibolelunk.ksh.hu, mibolelunk@ksh.hu, valamint 06-80-200-
766 ingyenes zöldszám (h-cs: 8-16 óra; p: 8-14 óra)

A kérdőívet kérdező segítségével kitöltő háztartásoknak aján-
dékként egy 1000 ft összegű erzsébet-utalvánnyal mondanak 
köszönetet, míg az interneten válaszoló háztartások között ösz-
szesen 10 ipad mini táblagépet sorsolunk ki.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra, 
összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használják 
fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XlVi. tör-
vény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi cXii. törvény előírásait. Az 
adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal ren-
delkeznek. kérjük, segítsék munkájukat!

megbocsátás 
hónapja a könyvtárban
Mentesülnek egészen október 31-ig a késedelmi díj megfizetése alól 
azok a könyvtárhasználók, akik a régebben kikölcsönzött könyveket 
visszahozzák. Új beiratkozók számára a tagság ingyenes.

Őszi szüneti akciók 
a makói fürdőben 
 Akciókkal csábít a Hagymatikum Fürdő október 23. és novem-
ber 3. között.

minden 14 éven aluli gyermek számára 500 ft a belépő-•	
jegy (14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tar-
tózkodhat a fürdő területén)
20 % kedvezmény jár az ebben az időszakban megváltott •	
10+2-es bérlet árából (Az akció makó kártyával és kistér-
ségi kedvezménnyel is összevonható!)átvették megbízóleveleiket a választási bizottság elnö-

kétől, petrik orbánnétól az új makói képviselő-testület 
tagjai október 18-án délelőtt a városházán: a polgármes-

ter, farkas Éva erzsébet (fidesz-kDnp), valamint kovács sán-
dor, kádár józsef, sánta sándor, toldi jános, czirbus Gábor és 
Weszelyné Véghseő henriett (valamennyien fidesz-kDnp), il-
letve marosvári Attila és Gáspár sándor (pszm-mszp-Dk). A 
mandátumokat hárman nem vették át: hadik György (fidesz-
kDnp), aki más elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, il-
letve zeitler ádám (jobbik) és török miklós (pszm-mszp-Dk) 

– utóbbiak ügyében, mivel a visszalépett listavezetők helyére ju-
tottak be, szombat reggel még nem hozott határozatot a válasz-
tási bizottság. 

Ugyancsak átvették mandátumukat a két nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai is: a romák képviselői Gilingerné ráday kriszti-
na, Dömötör józsef és Gyémánt mihály lesznek, a helyi román-
ságot pedig Birta júlia mihaéla, erdősy margareta és simonfi 
iolanta képviselik.

farka Éva erzsébet polgármester a mandátumátadás végén 
rövid beszédében köszönetet mondott minden makóinak, nem 
csak a fidesz-szavazóknak a választáson való részvételért. Arról 
beszélt, munkáját szolgálatnak tekinti a város érdekében, ezért 
együttműködést kínál az ellenzéki képviselőknek is. Az ünnep-
ség után hozzátette: a munkát azonnal megkezdik, megvizsgál-
ják a város ügyeit visszamenőleg legalább 5 évre, áttekintik a 
személyi és a pénzügyi, gazdasági, vagyongazdálkodási helyze-
tet és a költségvetést is. farkas Éva azt is elmondta, hogy eredeti 
elképzeléseiknek megfelelően két alpolgármestere lesz a testü-
letnek. Az egyik testületi tag lesz, a másik külső meghívott. Az 
új testület október 23-án fél 9-kor tartja alakuló ülését a Város-
házán. 

átvették mandátumaikat 
a képviselő-testület tagjai
Együttműködést ajánlott, és valamennyi makóinak szolgálatot 
Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere, miután a megválasz-
tott képviselőkkel együtt a helyi választási bizottság elnökétől 
átvette mandátumát október 18-án a városházán. Munkáját 
várhatóan két alpolgármester fogja segíteni. A képviselő-testület 
alakuló ülését a nemzeti ünnep reggelén, október 23-án 8:30-kor 
tartja. Az ülés nyilvános, valamennyi makóit szeretettel várnak!

Bursa-ösztöndíj makói diákoknak
Makó önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. 
tanév első félévére. A pályázat részletei megtalálhatóak Makó hon-
lapján http://new.mako.hu/hir/palyazatok/bursa-hungarica/
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GyóGyszertári üGyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: október 26-ig fehér tu-
lipán Gyógyszertár (tulipán u. 40.), október 
27–november 2. között 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 +36-30-276-0085-ös 
számon lehet gyógyszert kérni szombat délelőtt 
nyitva van: Apaffy, Arany kereszt, kígyó és ping-
vin (utóbbi 13 óráig). Az ügyeleti időben az ügye-
letet adó patikákat célszerű és ajánlott felkeresni.

foGászAti üGyelet
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
október 23–26. között, azaz a hosszú hétvégén 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. 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: 
06-20-552-9577. 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.

Aktuális moziműsor:  
WWW.mAkoimozi.Hu  

A műsorváltoztAtás jogát A mAkói 
mozi és A filmforgAlmAzók  

fenntArtják!

ingyenes lakossági  
hallásszűrő napok makón!

A hallásszűrés helyszíne: hartai-
halláscentrum, hunyadi u. 9. Idő-
pontok: november 14., péntek 10–18 
óra között, november 15., szombat 
9-12 óra között. Bejelentkezés nem 
szükséges, a vizsgálatok érkezési 
sorrendben történnek!

programok  
a Gyermekkönyvtárban

Az őszi szünetben, október 27-től 
31-ig minden nap 9–12 óra között 
kézműves játszóházzal várják a gye-
rekeket a Gyermekkönyvtárba!

könyvklub indul

szent johanna Gimi könyvklub 
indul október 31-én (pénteken) 17 
órától 12–16 éveseknek a Gyermek-
könyvtárban. itt minden a nagy si-
kerű könyvsorozatról szól játékos, 
beszélgetős formában. Az érdeklő-
dő fiatalokat szeretettel várják.

jogi tanácsok

ingyenes jogi tanácsadás lesz ok-
tóber 30-án 14–17 óra között a csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 
épületében (6900 makó, Deák f. u. 
57.) 

szárazföldi gyógytornák a  
hagymatikum Gyógyfürdőben

Tartásjavító- és lúdtalp torna gyere-
keknek. A foglalkozások célja: játékos gya-
korlatokkal a láb izmainak megerősítése; 
egyensúlyfejlesztés; a lábboltozatok emelé-
se; tartásjavítás, törzsizom megerősítése. A 
szolgáltatás hatása: boltozatok emelése, he-
lyes testtartás elsajátítása. A torna időpontja: 
péntek 17:30.

Asszony torna szerdánként 17 órától. 
Ajánlott 45 éves kor felett, főként az idősebb 
korosztály részére. A torna áll: légző gyakor-
latok, egész test átmozgatása, az ízületeket 
kímélve, keringésfokozás, erősítés, nyújtás, 
egyensúlyfejlesztés. hatása: jobb közérzet, 
kevesebb mozgásszervi fájdalom, helyesebb 
testtartás, mobilisabb ízületek.

Intim torna szerdánként 18 órától. Akár 
már 15-16 éves kortól, felső korhatár nélkül. 
A foglalkozás célja: a medencefenék izom-
zatának a megerősítése, a medence helyes 
beállítása, a törzsizmok erősítése, lazító gya-
korlatok. hatás: gátizmok megerősödnek, 
záróizmok ereje nő, inkontinens panaszok 
csökkenek, aranyeres, székrekedéses prob-
lémák mérséklődnek, menstruációs görcsök 
gyengülnek.

Tartásjavító torna péntekenként 18.15-től 
elsősorban felnőtteknek főleg irodai munkát 
végzőknek: a helyes testtartás elsajátítása 
(ülés, állás, emelés),  g e r i n c k í m é l ő 
életmód megtanulása, gerincmobilizálás, 
törzsizmok erősítése, nyújtása, egész test át-
mozgatása (ízületeket kímélve), egyensúly-
fejlesztés. hatás: jobb tartás, kevesebb hát-és 
derékfájdalom. A tornák ára 500 ft/alkalom 

– 10 alkalmas bérlet 5000 ft. A szolgáltatás 
fürdőbelépő megvásárlása nélkül is igénybe 
vehető!

időszakos vízhiány várható

Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása alapján Makón lövedékes hálózattisztítási munkák 
miatt időszakos vízhiány várható a hét elején, szerdáig, valamint a jövő héten 8–16 
óra között.

Az érintett terület a  Bánffy u., szondi u., sziget u., Garay tér, Bercsényi u., tán-
csics u., lendvai u., ágyú u., Bethlen u., sarkantyú u., Wlassich u., pajzs u., kmetty 
u., Dembinszky u., Bimbó u., türr u., Bem u., szende u., Aulich u., megyeri u., po-
zsonyi u., csáki u., kápolna u., Vasvári u., királyhegyesi u., tulipán utca. 

A cég szíves türelmüket és megértésüket kéri.


