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Makó város hírei

MAKÓI HÍREK
Milyen ügyet hol tud intézni a Polgármesteri Hivatalban és a 
Járási Hivatalban
A Makói Járási Hivatal visszaköltözött méltó helyére a Makó Város Polgármesteri Hivatalának régi pati-
nás épületébe.  A hivatal változatlan ügyfélfogadási idő mellett fogadja ügyfeleit. A Makói Járási Hivatal 
és a Polgármesteri Hivatal ügyintézési helyeit az alábbi táblázat fogalja össze: 

Járási Hivatal ügyintézés:
Polgármesteri Hivatal régi épület
Széchenyi téri főbejárat

Földszint
12. szoba  (portával szemben) Okmányiroda
36–37. szoba  Postázó, Irattár
Emelet
102. szoba  Gyámhivatal
105. szoba  Gyámhivatal
111. szoba  OEP ügyfélfogadás (minden héten, 

csütörtökön 9.00–14.00)
113. szoba  Járási Hivatal vezetője
114. szoba  Járási Hatósági Osztály

Polgármesteri Hivatal ügyintézés:
Polgármesteri Hivatal szárnyépület
Úri utcai bejárat:
Földszint:
21. szoba Építésügyi Hatóság
22. szoba Postázó
23. szoba Közfoglalkoztatással kapcsolatos 

ügyintézés
25. szoba  Adócsoport
30. szoba  Anyakönyv
 Működési engedélyek
 Talált tárgyak osztálya
 Vásárlók könyve
 Közterület használati engedély
 Birtokvita
 állattartás

32. szoba Szociális ügyek
 Foglalkoztatást helyettesítő támo-

gatás
 Adósságkezelő és lakásfenntartási 

támogatás
 Rendszeres és rendkívüli gyermek-

védelmi támogatás
 óvodáztatási támogatás
 Bursa Hungarica ösztöndíj
 átmeneti segély
 Méltányos közgyógyellátás
 Temetési segély, köztemetés
 Hagyatéki leltár
Minden nap – a hivatal működési idején túl – 
egészen este 7 óráig nyitva tartó ügyfélszolgálat 
érhető el a Polgármesteri Hivatal Úri utcai bejá-
ratánál található portán.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata

EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képező makói 7614 helyrajzi számon felvett, a természetben

6900 Makó, Széchenyi tér 10. földszinti 826 m² alapterületű
étterem-konyha helyiségeinek

bérlet útján történő hasznosítására
1./ A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 05. napján 10.00 óra
2./ A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyon-

gazdálkodási Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 122. szoba)
3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. 
4./ A pályázati anyag átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Va-

gyongazdálkodási Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 122. szoba, 62/511-
841) Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes 
feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit.

5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag átvételekor közli a hi-
vatal a pályázóval.

A Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatla-
non a Makói Lovas Egyesület működteti a lovas-sportot ki-
szolgáló létesítményeket. Az eredeti épületek az 1960-as évek-
ben épültek. Az acél szerkezetű lovas pálya 2012-ben készült.  
Projekt a lóistálló tetőszerkezetének felújítását tartalmazta, 
ami az épület műszaki állapota miatt vált szükségessé.
Az épület alapozása, falszerkezete, vasbeton koszorúja szer-
kezetileg megfelelő állapotú. Az istálló épület tetőszerkezete 
és tetőfedése az elmúlt évek alatt olyan mértékben károsodott, 
hogy azt már kisebb javításokkal nem lehet helyreállítani. 
Az egyesület elkészíttette a felújításhoz szükséges terveket, me-
lyek megvalósítására 18.856.899 Ft támogatást nyertek.
A projektben nem elszámolható költségek megvalósításához 
Makó Város Önkormányzata 9.397.253 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyújtott.
Sikeres közbeszerzést követően Görbe Sámuel makói egyéni 
vállalkozó megkezdte a kivitelezési munkálatokat, mely során 

megújult a lovarda tetőszerkezete, tűzi víz tározó és kerítés ke-
rült kialakításra.
A felújításnak köszönhetően lovardában a későbbiek során le-
hetőség nyílik a lovaglás, a ló közelségének, gyógyító hatását 
ortopédiai és pszichológiai szempontból minden generációval 
és fogyatékkal élőkkel egyaránt megismertetni.
A projekt műszaki átadása lezárult, melyet követően 2014. de-
cember 1-én 15.00-tól kerül sor az ünnepélyes záró rendez-
vényre, amelyre mindenkit szeretettel várnak a vásártéri lovar-
dában.

BEFEZEJEZŐDÖTT A MAKÓI LOVARDA 
FELÚJTÍTÁSA
Maros-völgyi LEADER Egyesület helyi vidékfejlesztési stratégia 
városi sport, közösségi és turisztikai terek fejlesztése intézkedésre 
pályázatot írt ki. Erre a Makói Lovas Egyesület pályázatot nyúj-
tott be 2013 júniusában a Vásártéri Lovarda felújítására.

Hol jelentsem a makói közvilágítás hibáját?

Makón a meghibásodott közvilágítási lámpatesteket a 
SISTRADE Kft. javítja. A közvilágítási hibát elsősorban az 
erre létrehozott weboldalon lehet bejelenteni. Ennek elérhe-
tősége: https://kozvilhiba.hu
Amennyiben nincs lehetősége az internet alapú hibabeje-
lentőt használni, a cég kéri, szíveskedjenek pontos utcanév-
vel és lehetőség szerint házszámmal megjelölni a hiba he-
lyét. A weboldalon túli elérhetőségek: e-mailben: polar@
polar-studio.hu vagy telefonon: 06-76-480-370.



2014. november 21. MAKÓI HÍREK

Makó város hírei
3

Felhívás!
Makó városában megkezdődött a járdaépítési beruházás 
műszaki átadás-átvételi folyamata.
A kivitelező tájékoztatása szerint a beruházás utáni helyre-
állítás a legtöbb helyen megtörtént, illetve folyamatban van. 
Annak érdekében, hogy az átadás-átvételi folyamat során 
képviselni tudjuk a lakosság érdekeit, kérjük, akinek pana-
sza nem oldódott meg, szíveskedjék az alábbiakban meg-
adott elérhetőségek egyikén ezt jelezni írásban (6900 Makó, 
Széchenyi tér 22; info@mako.hu;) vagy telefonon 62/511-
800 számon 8 és 19 óra között) 2014. november 25. napjáig.

A Makón és térségében megvalósult 14 milliárdos 
szennyvízberuházás berendezései nagy értéket képvi-
selnek, ezért meg is kell őket védeni, hiszen sérülésük-
kel nem csak műszaki kár keletkezik, hanem a szenny-
vízszolgáltatásban is zavarok keletkezhetnek. 
A korszerű megoldás a videofelügyeleti rendszer, amely 
biztosítja a 24 órás megfigyelést, és ha szükséges, a 
gyors és hatékony beavatkozás lehetőségét is.  
A beruházás Makót és a társult településeket érinti: 120 
térfigyelő kamera figyeli majd a nagy értékű berendezé-
seket – elsősorban a szennyvízátemelőket –, összekap-
csolva a rendőrség által felügyelt közterületi megfigye-
lőrendszerrel. 
A következő hetekben Apátfalván 9, Földeákon 12, 
Kiszomboron 14, Magyarcsanádon 8, Maroslelén 16, 
míg Makón újabb 61 kamerát szerelnek fel. 
A rendszert – amely a kamerákon kívül magában fog-
lalja a szükséges kiegészítőket, szünetmentesítést biz-
tosító és adatátviteli eszközöket, rögzítőberendezéseket 

– a fővárosi Preventív-Security Biztonsági és Tanács-
adó Zrt., valamint a szegedi BGL-NET  Informatikai, 
Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. alkotta konzorciuma 
építi ki.  
Az éjszaka is kiváló minőségű képeket adó kamerákat 
új telepítésű – a környezeti viszonyoknak megfelelő 
magasságú – acéloszlopokra szerelik fel a szennyvíz-
átemelőknél. 
Jelenleg az oszlopok kihelyezése zajlik, a beruházás 
teljes befejezése 2014. december 10-re várható.

Az üzemeltető Alföldvíz Zrt az illetékes lakossági csa-
torna ügyben. Elérhetőségei: 

Telefon: (40) 922-334
 1-es mellék: mérőállás bejelentés
 2-es mellék: ügyfélszolgálat
 3-as mellék: díjhátralék ügyintézés
 4-es mellék: műszaki ügyintézés (pl. szennyvíz-
csatorna átvétel)
 5-ös mellék: hibabejelentés (vagy az ingyene-
sen hívható számon: 80/922-333)
 6-os mellék: kezelő

A szennyvízcsatornarendszer térfigyelő kamerái 
Makón

 Helyszín Kamerák
 száma

Szent István tér 14. 4

Vásárhelyi utca 15. 4

Návay Lajos tér és Tulipán
utca sarok 3

Állomás tér sarka 3

A Maros töltése melletti
üzem területén  3

Almási utca 57. 3

Vásárhelyi és a Búza utca sarka 4

A Kelemen utcán található,
a Cserje és a Soproni utca között 3

Tompa utca 3

Barcsay utca 4

Almási utca 2. 2

Vásárhelyi utca 48. 4

Hajnal és a Kazinczy utca
kereszteződése  4

Kőrösi Csoma utca
és a Hunfalvi utca sarkán  4

Ardics utca 3

Kassai utcán,
az idősek otthona mellett  3

Aradi és a Móra Ferenc utca
kereszteződésében  4

Zrínyi utca és Munkácsy utca sarka 3

Éjszaka is látnak majd a Makón 
kihelyezett „szemek”
Több mint 100 kamerát helyeznek el Makón és környé-
kén, amelyek segítségével megvédhetők a szennyvízát-
emelők, és javulhat a közbiztonság is.
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GyóGySzERTáRI üGyELET
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: november 17–23. között 
Pingvin Patika (Deák F. u. 4.), november 24-30. 
között Apaffy Patika (Apaffy u. 21.). Az ügyeleti 
szolgálat hétfőtől péntekig 19-22 óra között, ün-
nepnapokon 9-től 20 óráig tart. Szombaton 13-
20, vasárnap 9–19 óra között van ügyelet. Szom-
baton és vasárnap az úgynevezett készenlét ide-
je alatt (gyakorlatilag éjszaka) indokolt 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 patikákat célsze-
rű és ajánlott felkeresni.

FOGáSzATI üGyELET
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben no-
vember 22-23-án azaz szombaton és vasárnap a 
Kórház-Rendelőintézet fogorvosi rendelőjében 
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: hétköznap 
14–16 óráig a Rendelőintézet rendelőjében 16–8 
óráig a gyerekosztályon, szombat, vasár- és ün-
nepnap 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!

A lakosság kérésére a Makói Hírek-
ben, a továbbiakban mindig olvas-
ható lesz az anyakönyvi hírek. Indu-
lásként  2014. november 1–15 között 
született makói lakosok olvashatóak:
Szimán Száva 2014. 11. 04. (anya:Kelemen 
Andrea, apa: Szimán zoltán
Marton Katica Izabella  2014. 11. 07. (anya: 
Kerekes Csilla Tímea, apa: Marton Tibor
Mészáros Marcell 2014. 11. 09. (anya: Nagy 
Brigitta, apa: Mészáros Péter
Szabó Bence Marcell 2014. 11. 10. (anya: 
Ambrus Ivett, apa: Szabó László

Szárazföldi gyógytornák 
a Hagymatikumban
Tartásjavító- és lúdtalp torna gye-
rekeknek. A foglalkozások célja: já-
tékos gyakorlatokkal a láb izmainak 
megerősítése; egyensúlyfejlesztés; a 
lábboltozatok emelése; tartásjavítás, 
törzsizom megerősítése. A szolgálta-
tás hatása: boltozatok emelése, helyes 
testtartás elsajátítása. A torna idő-
pontja: péntek 17:30.
Asszony torna szerdánként 17 órá-
tól. Ajánlott 45 éves kor felett, főként 
az idősebb korosztály részére. A tor-
na áll: légző gyakorlatok, egész test 
átmozgatása, az ízületeket kímél-
ve, keringésfokozás, erősítés, nyújtás, 
egyensúlyfejlesztés. Hatása: jobb köz-
érzet, kevesebb mozgásszervi fájda-
lom, helyesebb testtartás, mobilisabb 
ízületek.
Intim torna szerdánként 18 órától. 
Akár már 15-16 éves kortól, felső kor-
határ nélkül. A foglalkozás célja: a 
medencefenék izomzatának a meg-
erősítése, a medence helyes beállítása, 
a törzsizmok erősítése, lazító gyakor-
latok. Hatás: gátizmok megerősöd-
nek, záróizmok ereje nő, inkontinens 
panaszok csökkenek, aranyeres, szék-
rekedéses problémák mérséklődnek, 
menstruációs görcsök gyengülnek.
Tartásjavító torna péntekenként 
18.15-től elsősorban felnőtteknek fő-
leg irodai munkát végzőknek: a he-
lyes testtartás elsajátítása, gerinckí-
mélő életmód megtanulása, gerinc-
mobilizálás, törzsizmok erősítése, 
nyújtása, egész test átmozgatása (ízü-
leteket kímélve), egyensúlyfejlesztés. 
Hatás: jobb tartás, kevesebb hát-és 
derékfájdalom. A tornák ára 500 Ft/
alkalom – 10 alkalmas bérlet 5000 Ft. 
A szolgáltatás fürdőbelépő megvásár-
lása nélkül is igénybe vehető!

álláslehetőség
A Makói óvoda 2015. január 01-től hatá-
rozatlan időre részmunkaidős állást hir-
det 4 órában óvodapszichológus munka-
körben. Jelentkezés: fényképes önéletrajz-
zal postai úton 2014. december 17-ig a kö-
vetkező címen: Makói óvoda 6900 Makó, 
Erdélyi p. u. 8.

Polgármesteri
fogadóóra
Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsé-
bet november 30-ig – mindig az adott kör-
zet képviselőjével együtt – sorra felkeresi a 
makói választókerületeket. Legközelebb a 
következő helyszínen és időpontban várja 
a makóiakat:

•	 2014. november 24-én, hétfőn 16–
18 óra között  a KLIK Pulitzer Kol-
légium ebédlőjében Farkas Éva Er-
zsébet polgármester fogadóórát 
tart.

•	 2014. november 25-én, kedden 16–18 
óra között Czirbus Gábor képviselő-
vel  a SzIGNUM Szt. István tér előa-
dótermében lakossági fogadóóra lesz.

•	 2014. november 27-én, csütörtökön 
16–18 óra között Gáspár Sándor kép-
viselővel a Munkás utcai II. sz. Idő-
sek klubjában lakossági fogadóóra 
lesz.


