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Önkormányzatok napi külÖnszám

MAKÓI HÍREK

emlékeznek? 
Hatodik ciklusát zárja a makói önkormányzat

Az Országgyűlés egy 2000. évi határozata a 
Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította 
szeptember 30-át annak emlékére, hogy 1990-
ben ezen a napon tartották az első helyhatósági 
választásokat Magyarországon.

Az ünnep alkalmából lapunk különszámmal jelentkezik. 
Az 1990–2014. közötti időszakra a különszámban fény-
képalbumszerűen, valamint a ciklushoz kötődő beruhá-

zásokat felsorolva emlékezünk vissza. A tényszerű számokat az 
akkoriban megjelent makói hírekből előtallózott, a fotóhoz illő 
idézettel színesítjük.

Bízunk abban, hogy az albumból kirajzolódnak az önkor-
mányzatiság feladatai, hatáskörei, a város legutóbbi fejlesztési 
irányainak kontúrja, valamint azok az eredmények, amelyeket 
együtt, közös munkával értünk el mi, makóiak.

kezdetben…
Makón 1990 októberében a rendszerváltás utáni első polgármes-
ter, dr. Sánta Sándor átvette hivatalát. A képviselő-testület kiala-
kította munkarendjét, az állandó bizottságait.

nemrégiben…
Alakuló ülést tartott 2010. október 15-én Makó Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete. Dr. Buzás Péter, a város polgár-
mestere együttműködést, közös gondolkodást javasolt.

Makó képviselő-testülete 2010–2014.
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Beruházás típusok  Ciklusok Összesen 
ezer  

forintban1990–1994  1994–1998 1998–2002 2002–2006 2006–2010  2010–2014 

Gazdasági 3 225 62 947 143 667 270 676 10 820 1 780 522 2 271 857    

Informatikai - 1 000 - - 21 700 64 570 87 270    

Környezetvédelmi 58 116 366 718 1 664 384 - 507 600 9 293 104 11 889 922    

Közlekedésfejlesztési 66 094 156 221 164 785 585 899 1 764 150 2 218 621 4 955 770    

Kulturális 1 652 354 989 58 395 32 429 342 300 79 500 869 265    

Oktatás 98 323 1 479 365 1 161 976 1 595 773 434 100 1 366 636 6 136 173    

Önkormányzati 12 720 183 365 - 209 688 200 550 156 000 762 323

Szociális 40 037 64 800 70 000 21 352 10 000 60 590 266 779 

Turisztikai - 101 909 888 181 2 131 194 288 000 4 654 149 8 063 433

Összesen (ezer Ft) 280 167 2 771 314 4 151 388 4 847 011 3 579 220 19 673 692* 35 302 792    

makó önkormányzatának megvalósult beruházásai 1990–2014.

*16 117 804  e ft értékben a beruházások odaítéléséről a 2006–2010-es ciklusban már döntés született.
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1990–1994
Gazdasági fejlesztés
korzó kaszinó (vagyonvédelmi rács, öltöző) 313 000
állatvásártér kialakítás 1 158 000
Benzinkúthoz rendezési terv készítése  150 000
telek kialakítás 1 064 000

Környezetvédelmi fejlesztés
12. sz. ivóvízkút üzembe helyezés 875 000
tulipán u. szennyvíz elvezetés 10 470 000
Geotermál program tervezése (kelemen l. u., stb.) 280 000
ivóvíz-vezeték építés (Vízimalom u., szundi u.)  248 000
Deák f. u. szennyvízcsatorna építés  15 142 000
ivóvíz főnyomóvezeték 6 250 000
Városi szennyvíztisztító terv 5 750 000
12. számú ivóvíz-kút üzembe helyezése 875 000
Déli övezet vízellátása i. ütem 1 000 000
Déli övezet vízellátása ii. ütem 2 500 000
ivóvíz főnyomóvezeték 2 500 000
Deák f. utcai szennyvíz elvezetés  7 200 000
tulipán u. szennyvíz elvezetés 5 026 000

Közlekedés infrastruktúra fejlesztés
szegedi u. 9-13. közmű építés 2 855 000
feltámadás u-i útalap (lakossági önerős)  59 000
lakossági önerős útépítés  29 116 000
lakossági önerős utak aszfaltozása 18 845 000
Deák f. utca (világítás, útburkolat, csatornázás)  14 599 000
kerékpárút tervezés (Aradi utca)  350 000
parkoló építés  270 000

Kulturális szolgáltatások fejlesztése
józsef A. műv. központ (rekonstrukciós terv) 637 000
erdei f. emlékház (megosztási vázrajz)  15 000
expo ’96  1 000 000

Oktatási intézmények fejlesztése
Bajza j. ált. isk. tanterembővítés 18 114 000
Bajza j. ált. isk. eszközbeszerzés 509 000
Bajza j. ált. isk. udvarrendezés 1 118 000
Almási u. ált. isk. tornaterem építés 43 408 000
széchenyi ált. isk. tornaterem tervezése 607 000
józsef A. Gimnázium számítógép beszerzés 1 000 000
szép u-i óvoda átköltöztetése a petőfi p-i bölcsődébe 1 055 000
Deák f. ált. isk. felújítás (bonyolítási díj) 368 000
mező imre kollégium (konyha felújítás)  1 000 000
Bajza józsef ált. iskola ( további bővítés) 6 536 000
Almási u. általános iskola (tornaterem bővítés) 18 630 000
Galamb józsef szki (gépek felújítása) 500 000
kálvin téri iskola (tető, fűtés korszerűsítés) 3 439 000
Bartók Béla ált. isk. felújítás 2 039 000

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése
közműtérkép 2 445 000
ii. világháborús emlékmű  4 268 000
felújítások 2 173 000

tűzoltóság (fecskendő beszerzési támogatás) 500 000
művelődési közp. ifj. ház (ablakok üvegezése)  1 139 000
hollósy kornélia utcai pálya felújítása  2195 000

Szociális infrastruktúra fejlesztés
lakásmobilitás 3 924 000
fiatal házasok visszatérítendő hitele 17 435 000
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása  2 805 000
egészségügyi műszer- és gépbeszerzés i. 3 200 000
egészségügyi műszer- és gépbeszerzés ii. 8 578 000

Turisztikai fejlesztés
termál- és Gyógyfürdő (iszapkezelő, szauna)  3 293 000
termál- és Gyógyfürdő (kutak karbantartása)   802 000

turisztikai tervek
Kifejezetten gyógyszálló létesítésére vásárolta meg a Korona Szál-
lót az önkormányzat, hogy elindítsa a gyógyidegenforgalmat. Az 
épület részleges felújítására a következő ciklusokban került sor.

tornaterem az Almásiban
Az Almási Utcai Általánosi Iskola új tornateremmel bővült, ame-
lyet makói iskolások generációi használtak, és használnak ma is 
a diákok. 

tűzoltók, mentők otthona
Dr. Sánta Sándor polgármester 1992-ben megkereste a miniszter-
elnököt, hogy az üresen álló munkásőrszékház hasznosításában 
kérje a támogatását, annak tulajdonviszonya rendezésével együtt 
azért, hogy a mentőállomás és tűzoltólaktanya méltó helyet kap-
jon. Azóta is ott működnek. 

A megyéhez került a kórház
A költségvetés előkészítése során áttekintették a városi kórház fej-
lesztésének lehetőségét, amelyre csekély összeg állt volna csupán 
rendelkezésre. Az egészségügyi ellátás megfelelő színvonalát csak 
a megyének való átadás biztosította.
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1994–1998
Gazdasági fejlesztés
komplex területfejlesztési koncepció 1 400 000
innovációs központ 3 199 000
ipari park megval. tanulmány 3 348 000
makó-térsége fejlesztési program 16 000 000
többcélú közösségi létesítmény 26 800 000
mezőgazd. jövőkép 4 600 000
piac 7 600 00

Informatikai fejlesztés
számítógépvásárlás 1 000 000

Környezetvédelmi fejlesztés
hulladéklerakóhely 44 240 000
hulladéklerakó építése 310 000 000
szennyvíztelepi bekötő út 12 478 000

Közlekedés infrastruktúra fejlesztés
közútpályázat 10 000 000
mezőgazdasági úthálózat 27 066 000
6 utca építése 35 455 000
21+9 utca építése 83 700 000

Kulturális szolgáltatások fejlesztése
hagymaház rekonstrukció 210 000 000
kult. és turisztikai központ 143 203 000
makói hagyma kiadvány 1 786 000

Oktatási intézmények fejlesztése
erdei ferenc szki bővítés 22 000 000
általános iskolák eszközbeszerzése 140 256 000
középiskolák eszközbeszerzése 151 139 000
iskolabusz 15 970 000
jAG rekonstrukció 1 150 000 000

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése
rákos ivóvíz-vezeték 7 500 000
távhő-rekonstrukció 156 000 000
kálvin u. óvoda tetőfelújítás 2 658 000
kassai utcai óvoda felújítás 867 000
Deák f. utcai isk. tornaterem 835 000
Galamb józsef szki. kupola 2 520 000
zrínyi u. óvoda felújítás 10 980 000
igás elektromos hálózatának felújítása 2 005 000

Szociális infrastruktúra fejlesztés
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 15 000 000
családosok átmeneti otthona 6 000 000 
justh Gyula utcai orvosi rendelő 10 300 000
két új háziorvosi körzet és központi ügyelet 33 500 000

Turisztikai fejlesztés
idegenforgalmi létesítmény 17 423 000
korona homlokzatfelújítás 75 000 000
termál és Gyógyfürdő felújítás i. ütem 9 486 000

Újjászületik a jAG
„A 104 éves József Attila Gimnázium megújul és bővül a most kez-
dődő rekonstrukciónak köszönhetően. A felújítás az önkormány-
zat egyik nyertes, 1 milliárd 150 millió forint értékű pályázata 
alapján kezdődhet meg.” (1999.)

makói revitalizáció
„A kisvárosi hangulatért is szereti Makót az itt élő, de az ide láto-
gató idegen úgyszintén. E hangulat része a régi épület jellegzetes 
díszítése, a városhoz tartozó utcakép, a házak és zöld felületek 
ritmusa. A revitalizációs térkép alapján a Makovecz Imre vezette 
csoport elkészíti Makó revitalizációs tervét.” (1999.)

elkészült makovecz első  
makói épülete, a hagymaház
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1998–2002
Gazdasági fejlesztés
ipari park külső közmű és i. ütem megvalósítása 143 174 000
közhasznú munkavégzés ösztönzése  493 000

Környezetvédelmi fejlesztés
Belvízkárokból adódó többletkiadások támogatása 19 470 000
Belvízkárokból adódó többletkiadások ii. 12 575 000
Belvízkárokból adódó többletkiadások iii. 16 169 000
makó és kiszombor szennyvízcsatornázása i. ütem 517 052 000
makó és kiszombor szennyvíztisztítása ii. 923 150 000
Belvízkárokból adódó többletkiadások támogatása 116 400 000
Allergének koncentrációjának csökkentése 1 068 000
komposztálótelep kialakítása 58 500 000

Közlekedés infrastruktúra fejlesztés
Útalapok aszfaltszőnyegezése 52 505 000
kerékpárút építés i. ütem 36 075 000
Útalapok aszfaltszőnyegezése 52 505 000
kelemen lászló utcai út szélesítése  23 700 000

Kulturális szolgáltatások fejlesztése
Görkorcsolya-gördeszka pálya kialakítása 50 00 000
Újvárosi római katolikus templom torony felújítása 8 395 000

Oktatási intézmények fejlesztése
Bartók Béla épületének bővítése i. ütem 282 707 000
Belvárosi általános isk. (Bartók B. épület) 7 950 000
Almási iskolában melegedőkonyha és ebédlő 19 000 000
petőfi park óvoda felújítása 2 900 000 
kálvin téri óvoda utólagos tetőtérbeépítése 36 354 000
Belvárosi ált. isk. kálvin téri iskolaépület 764 500 000
óvoda erdélyi p. utcai volt tornaszoba újjáépítése 16 200 000
jAG kollégium 5 460 000
közoktatást szolgáló feladatok 870 000

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése
polgármesteri hivatal tetőfelújítása 7 035 000
régi Városháza utcai homlokzatának felújítása 8 000 000
önkormányzati intézmények tetőfelújítása 8 000 000 
településfejlesztési koncepció elkészítése 3 000 000

Szociális infrastruktúra fejlesztés
ct-eszköz beszerzése a kórháznak 70 000 000

Turisztikai fejlesztés
korona szálló belső rekonstrukciója i. ütem 72 807 000
Élménymedence építés 170 838 000
termál- és Gyógyfürdő megval. tan. készítése 5 376 000
termál- és Gyógyfürdőben tanmedence építése 639 160 000

megnyílt a korona
„Többéves szünet után ismét megnyílt a Korona Szálló földszin-
ti vendéglátó egysége. Az újjávarázsolt, klasszikus hangula-
tot árasztó földszinti vendéglátórész tervezője Kávási Mihály, 
Domján András és a makói Dr. Váriné Dr. Dudás Zsuzsanna épí-
tészek, Rományi László és Sándor Eszter belsőépítészek voltak.” 
(2001.)

halász judit páger-díjas
„Páger Antal születésének 103. évfordulóján első alkalommal 
adták át a róla elnevezett színészdíjat szülővárosában, Makón.” 
(2002.) 

erdei jános Városi sportcsarnok
„Erdei János ökölvívóra emlékezik Molnár László sporttanácsnok. 
A család nevében szól Erdei János, az ökölvívó unokája.” (2009.)
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2002–2006
Gazdasági fejlesztés
ipari park belső úthálózat kiépítése i. 181 250 000
ipari park inkubátorház 8 767 000
Városi piac korszerűsítése i. 28 433 000
Városi piac korszerűsítése ii. 51 376 000
fedett elárusítóhelyek részleges felújítása a piacon 850 000

Közlekedés infrastruktúra fejlesztés
kátyúzás 7 020 000
közterület karbantartó gép vásárlása 18 000 000
Belterületi járdák felújítás i. 21 204 000
Belterületi járdák felújítás ii. 75 000 000
Belterületi járdák felújítás iii. 98 594 000
Belterületi járdák felújítás iV. 56 441 000
településrendezési terv készítése 10 000 000
településrendezési terv szerk. terv elkészítése 10 000 000
Belterületi útalapok aszfaltozása 52 505 000
körforgalom előkészítése (kossuth-szobor) 25 900 000
Utcaszakaszok részleges rehabilitációja 11 250 000
Belvárosi közterület rehabilitáció 66 660 000
állomás tér rehabilitáció 66 665 000
Újvárosi városközpont 66 660 000

Kulturális szolgáltatások fejlesztése
sátorcsarnok rekortán borítása 12 100 000
egyházi ingatlanok felújítása 12 000 000
Vásártéri lovaspálya kiszolg. egységeinek kialakítása 8 329 000

Oktatási intézmények fejlesztése
erdei ferenc szki kollégiuma rekonstrukció 1 430 000 000
csanád v. téri kollégium felújítása 4 300 000
Deák f. utcai gondozóház épület csatornabekötése 2 510 000
Belvárosi iskola Bartók Béla épület bővítése i. 36 526 000
kertvárosi iskola tanterem bővítése 21 197 000
kertvárosi iskola tanterem felújítása 10 722 000
informatikai fejlesztés az iskolákban 90 518 000

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése
táncsics m. út szilárd burkolattal ellátása 19 717 000
óvodák vizesblokkjának felújítása 14 205 000
Városháza homlokzati felújítása 680 000
széchenyi téri irodaház balesetvédelme 7 285 000
elektromos hiányosságok megszüntetése 3 347 000
Bethlen utcai belvízcsatorna felújítása i. 16 000 000
Vis maior belvízkárok helyreállítása 2005 867 000
Vis maior tavaszi hóolvadás kárhelyreállítás 2006 8 418 000
maros folyón kialakult árvízhelyzet kezelése 2006 4 717 000
maroson szúnyoggyérítés és fertőtlenítés 2006 15 832 000
árvízhelyzet utáni helyreállítás 27 010 000
sApArD Vertán-telep felújítása 66 660 000
interreG védekezési út tervezése a maroson 24 950 000

Szociális infrastruktúra fejlesztése
munkás utcai idősek klubja felújítása 11 001 000
Ügyfelező irodák felújítása  (szocpol, adó) 7 500 000
kálvin téri orvosi rendelő fűtésfejlújítása 2 851 000

Turisztikai fejlesztés
csúszda és érkezőmedence a fürdőben 40 688 000
petőfi-park rehabilitáció 41 910 000
makói Útikalauz újraszerkesztése 1 839 000
turisztikai információs táblák elhelyezése 2 700 000
hagymaház homlokzat-felújítása 4 000 000
Városháza terasz felújítása 6 250 000
korona belső felújítása  933 000 000
maros-part rehabilitáció 60 060 000
tanmedence építése 912 747 000
tanmedence külső infrastruktúrája 128 000 000

megszépül  
a korona mellett a főtér

„Az épület előtti teret is átépíti a Korona Üzleti és Szolgáltató 
Központ PHARE-támogatással épülő II. ütemének munkálata-
ival egy időben a kivitelező cég.”  (2004.)

Diákoké a megújult kollégium
„Az átadó ünnepség szalagátvágással indult, majd a kollégium bejá-
rásával folytatódott Makón.” (2005.)
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tizenöt ingyen telek 
a házépítő családoknak

„A Családok Évében telekprogram indul Makón. A telekprogram 
lényege: az önkormányzat saját tulajdonában lévő, közművesített 
telkeket ad pályázat keretében fiatal makói családoknak azért, 
hogy azon önálló lakóingatlant létesítsenek.” (2006.)

2006–2010
Gazdasági fejlesztés
széchenyi tér irodaház 320 000
Városi piac ii. 10 500 000

Informatikai fejlesztés
informatikai fejlesztés a közigazgatásban 21 700 000

Környezetvédelmi fejlesztés
hulladék rekultiváció 500 000
AVop vízrendezés 51 800 000
szennyvíz földvásárlás 2 500 000
csapadékvízcsatorna építés 371 200 000
Alternatív energia 21 400 000
panel plusz 60 200 000

Közlekedés infrastruktúra fejlesztés
közterület rehabilitáció 350 000
petőfi park felújítása 10 500 000
erdei f. tér rekonstrukció 374 00 000
honvéd útalapok 50 000 000
Belterületi járda 325 800 000
körforgalom 1 200 000
ráday ltp. útépítés 9 700 000
juhász Gy. tér útépítés 11 600 000
kerékpárút építés 544 200 000
Útburkolat 367 800 000
körforgalom 33 000 000
Városközp. rehabilitáció 36 000 000

Kulturális szolgáltatások fejlesztése
hagymaház felújítása 20 000 000
sportcsarnok felújítása 6 600 000

ingyenes fürdő – betegeknek
„Új ellátási formát vezetett be Makó önkormányzata, amely a 
gyógyfürdőbeli kezelésre rendelt rászorultak terhein kíván enyhí-
teni. Mint ismeretes, a társadalombiztosítási támogatással ren-
delhető gyógyfürdő-ellátások esetén a TB a szolgáltatás 85 szá-
zalékát téríti meg csupán, a fennmaradó részt a betegnek ki kell 
fizetnie. Az új támogatás a makói Termál- és Gyógyfürdő által 
nyújtott szolgáltatások igénybe vétele esetén a beteg által kifize-
tett rész megtérítésére vonatkozik.” (2004.)

erdei ferenc téri sportlétesítmény 216 700 000
játszóterek (3 kiemelt + intézményi) 99 000 000

Oktatási intézmények fejlesztése
kertvárosi iskola 9 300 000
kálvin iskola bővítése 367 800 000
Újvárosi óvoda felújítása 27 000 000
Bölcsőde rekonstrukció 10 000 000
iskolák eszközbeszerzése 20 000 000

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése
Velnök utcai telekrendezés 350 000
Biztonságos makó 95 000 000
tűzoltóság eszközbeszerzése 50 200 000
egyéb kisértékű eszközbeszerzés 55 000 000

Szociális infrastruktúra fejlesztés
justh Gy. utcai orvosi rendelő fűtésfelújítása 10 000 000

Turisztikai fejlesztés
maros-part fejlesztése 10 300 000
Gyógyfürdő, élménymedence bővítése 211 300 000
intézményi felújítások 63 400 000
maros-part tervek készítése 3 000 000

átfogó játszótér–fejlesztés
„Modern 
és biz-
tonságos 
j á t s z ó -
eszközök, 
átalaku-
ló funkci-
ók és egy 
k ö l t ö z ő 
játszótér.” 
(2009.)
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több mint 70 új térfigyelő 
kamera makón

„A Közbeszerzési Bizottság győztest hirdetett, február végéig ösz-
szesen 73 új térfigyelő kamera fog ügyelni biztonságunkra Ma-
kón. Az önkormányzat tavaly 50, az idén szintén 50 millió forin-
tot fordít a Biztonságos Makó programra.” (2010.)

idősbarát önkormányzat 
címet nyert el makó városa

„Idősbarát önkor-
mányzat díjat vehe-
tett át a képviselő-
testület nevében dr. 
Buzás Péter. Ebben 
az évben 114 pályá-
zó közül választotta 
ki az Idősügyi Ta-
nács a mi pályáza-
tunkat, amelynek 
sikerét elsősorban a 
képviselő-testület munkáját segítő Konzultatív Tanácsadó Tes-
tület, a Vének Tanácsa munkája vívta ki.” (2007.)

kétkeréken 
közlekedünk

„A makói fejlesztések első fecskéje, a 10 kilométeres kerékpárút 
fejlesztés jó néhány gyerekbetegségen átesett, tapasztalatokkal 
gazdagodva jutottak túl a pályázat különböző szakaszain. En-
nek ellenére megvalósítottuk a helyi kerékpárúthálózat fejlesz-
tésére beadott pályázatunkat, közel 10 kilométernyi új kerék-
párút épült Makón – hangzott el a kerékpárútépítési projekt 
zárórendezvényén.” (2009.)

megújulhat a templom
„A görög ka-
tolikus temp-
lom SAPARD-
p á l y á z a t á r ó l 
tartott sajtótájé-
koztatót április 
14-én, szerdán 
Dr. Buzás Péter. 
Janka György 
görög katolikus 
esperes, parókus 
itt elmondta, a 
város segítsége 
nélkül a kis egy-
házközösségnek 
még húsz évet 
kellett volna 
várnia, hogy pályázhasson.” (2004.)

elkészült a buszpályaudvar
„Makó önkormányzata Makovecz Imre tervei alapján képzelte el 
a pályaudvar megújítását.” (2010.)

ezüstéremmel 
honorálták erőfeszítésünket

„A Virágos Városok és Falvak Európai 
Versenyéről tartott sajtótájékoztatót 
dr. Buzás Péter, Makó város polgár-
mestere és Ádok Jánosné Babika, 
városi főkertész szeptember 10-én, 
szombaton a Hagymafesztiválon. 
Mint megtudtuk, a város erőfeszíté-
seit ezüstéremmel, illetve szakmai 
különdíjjal ismerte el a zsűri. Alig 

néhány pont választott el bennünket az aranyéremtől.” (2005.)
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2010–2014
Gazdasági fejlesztés
ipari park infrastruktúra fejlesztés 473 922 000
Városközpont felújítása 1 306 600 000

Informatikai fejlesztés
átfogó informatikai fejlesztés 52 570 000
hagymaház hangtechnikai eszközök bővítése 12 000 000

Környezetvédelmi fejlesztés
csapadékvíz elvezetés 439 093 000
szennyvíz beruházás 8 189 646 000
egészséges ivóvíz 664 365 000

Közlekedés infrastruktúra fejlesztés
Autóbusz pályaudvar 342 032 000
43. főút teherment. 114 638 000
kerékpárút makón 86 899 000
kerékpárút hálózat bővítése 235 734 000
kerékpárút építés a 43-as főút mentén 74 754 000
nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsíétse 52 590 000
Utakon teljes pályás szőnyegezés 759 445 000
járdaprogram 460 000 000
elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány 37 000 000
közösségi közlekedés – buszvárók építése 55 529 000

Kulturális szolgáltatások fejlesztése
lovaspálya, fedett lovarda 47 500 000

mozi 20 000 000
egyházi ingatlanok felújítása 12 000 000

Oktatási intézmények fejlesztése
kálvin iskola fejlesztése 680 524 000
Búza utcai bölcsőde 342 592 000
Újvárosi óvoda 343 520 000

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése
Akadálymentesítés polgármesteri hivatal 40 000 000
kerékpárút tervei 7 000 000
maros-parti vendégház felújítása 33 000 000
ifjúsági klub kialakítása 46 000 000
Gyepmesteri telep rekonstrukció 30 000 000

Szociális infrastruktúra fejlesztése
királyhegyesi u. idősek klubja felújítása 52 590 000
szakmai képzés 8 000 000

Turisztikai fejlesztés
fürdőfejlesztés 3 949 759 000
Aktív turisztika a maros-parton 196 651 000
makó-perjámos ökohíd (lombkoronasétány) 215 430 000
kaland és üdülés a maroson (inga) 10 177 000
erdei oktatási központ a marosnál (zöld ház) 157 800 000
makovecz tér kertépítés 55 332 000
maros-part járulékos infrastruktúra 20 000 000
futópálya (petőfi-parkban) 34 000 000
helyi termékek bemutatása 15 000 000

A hild-díjas makó
„A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége a nyáron a balaton-
füredi Kisfaludy Galériában tartott kétnapos konferencián adta 
át az elismerést az ez évi díjazott városok polgármestereinek, így 
dr. Buzás Péter polgármesternek is. Makó mellett ebben az évben 
Szeged a Szent István tér felújításáért kapott nívódíjat. A települési 
Hild János-díjat 32. alkalommal adományozták az első budapesti 
városrendezési 
terv készítőjé-
nek emlékére. 
Csongrád me-
gyében Makó 
előtt eddig 
Szeged (1979), 
C s o n g r á d 
(1984) és Hód-
mezővásárhely 
(1996) kapott 
Hild-díjat. Jól 
tudjuk, Makó 
egyik igen je-
lentős urbani-
zációs szakasza volt a millennium és az első világháború közötti 
időszak. A mostani kor egyszer talán hasonló jelzőkkel kerül be 
az évkönyvekbe.” (2010.)

nyílt nap az iskolában
„Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete hívja, vár-
ja a korszerű oktatási eszközökkel felszerelt, modern iskolába 
augusztus 30-án iskolabejárással egybekötött Nyílt Napra!” 
(2010.)
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elbúcsúztattuk a kamionokat 
„Az M43-as autópálya Szeged–Makó szakaszának hivatalos áta-
dója után búcsút intettek az utolsó kamionnak.” (2011.)

Új óvodát avatott makó
Régóta nem épült Makón új óvoda. (2013.)

nyílt nap az új bölcsődében
„Nyílt napot tartunk az új bölcsőde beruházásáról a makói Egye-
sített Népjóléti Intézménynél. Makó Város Önkormányzata uniós 
támogatást nyert pályázatával.” (2011.)

Givaudan – a modern  
ízesítőanyag gyár makón
Megkezdte a termelést, ennek apropóján rendezett gyáravató ün-
nepséget október 3-án a Givaudan, a piacvezető svájci illatanyag-, 
aroma- és élelmiszerízesítő-gyártó vállalat Makón. A cég legna-
gyobb zöldmezős beruházásának elsődleges célja a fejlődő piacok 
meghódítása és a piacvezetői pozíció megszilárdítása. A nagyon 
szigorú élelmiszerbiztonsági előírások miatt egyelőre az eddigi 
beszállítókkal dolgoznak, de tárgyalásban vannak magyar és he-
lyi vállalkozókkal is. Az üzem teljes kapacitása 40 ezer tonna lesz, 
sós ízesítőanyagokat gyártanak. (2012.)

A város támogatásával  
sportolhatnak a makóiak

„Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik valamennyi 
civil szervezetet segíteni, a céljaikat támogatni. Ennek részeként 
támogatja a sportszervezeteket is idén is.” (2013.)



2014. szeptember 30. MAKÓI HÍREK

külÖnszám
11

A fák napján nyílt 
meg a maros- 
parti lomb- 
koronasétány

„A fák napján, május 10-én nyitotta 
meg Makó a látogatók előtt a lombko-
ronasétányt a Maros-parton. Az új léte-
sítmény a folyópart élővilágát mutatja 
be egészen egyedi módon. A megnyitón 
elhangzott, Makóhoz legközelebb 800 
kilométerre, Salzburg környékén van 
hasonló attrakció. A sétány végén álló, 
18 méter magas toronyból induló negy-
venméteres csúszda a Kárpát-meden-
ce leghosszabb szárazföldi csúszdája.” 
(2013.)

A vendégeké immár a hagymatikum fürdő
„Átadták január 20-án, pénteken a szemerkélő eső ellenére tömegeket vonzó rendezvényen a Makovecz Imre tervezte új makói fürdőt, 
amely a tavaly szeptemberben elhunyt Kossuth-díjas művész egyik utolsó, és a legnagyobb magasépítő munkája. Az esemény a honi 
és a határon túli média címlapjára helyezte Makót, ez is jelzi, hogy új korszak, a turizmus kora következik a város életében. A fürdő-
komplexum formáját meghatározzák a Makovecz Imre munkáira jellemző ívelt kupolák, égbetörő kecses oszlopok és a ragasztott fa 
tetőszerkezetek. A fürdő üzemeltetése szezonban száz embernek ad munkát, a beruházás néhány év alatt azonban további legalább 
ötszáz új álláshelyet teremt a városban a vendéglátás, a kereskedelem és az idegenforgalom fejlődése révén.” (2012.)
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Makói Hírek – kiadja: Makó Város ÖnkorMányzata

1990–1994
Polgármester: Dr. sánta sándor
Települési képviselők: Alföldi Géza, ifj. Börcsök lajos, Dégi zol-
tán, dr. Domokos mária, frank György, Galamb ferenc, Gazdag 
jános, Gál sándor, Gáspár sándor, Gilicze jános, karakas sándor, 
karácsonyi sándor, dr. kiss ferenc, dr. kiss sándor, kómárné 
dr. nagyfalusi mária, lukács kázmér, nagy György józsef,  
dr. nagy lajos, papp imre, puskás csaba, dr. rácz árpád, 
dr. sánta sándor, dr. siket istván, dr. suba istván, széll imre, 
szilágyi Gyula, Vida sándor.

1994–1998
Polgármester: Dr. Buzás péter
Települési képviselők: hajdu Gábor, dr. siket istván, kádárné 
joó julianna, Gáspár sándor, Dégi zoltán, nacsa Gábor,  
dr. Domokos mária, farkas sándor, dr. sánta sándor, dr. nagy 
lajos, marosvári Attila, puszta jános, Gilicze jános, kómárné  
dr. nagyfalusi mária, szilágyi Gyula, dr. Gál Gyula,  
dr. martonosi György, papp imre, puskás jános, dr. Dán jános, 
halasi imre, kotormán Antalné, fejes ferencné.

1998–2002
Polgármester: Dr. Buzás péter
Települési képviselők: Bodzsár erzsébet, Dégi zoltán,  
dr. Domokos mária, fazekas ferenc, frank György, Gazdag 
jános, dr. Gál Gyula, Gáspár sándor, Gilicze jános, hajdu 
Gábor, kiss Géza, kiss imréné, kómárné dr. nagyfalusi 
mária, marosvári Attila, dr. martonosi György, dr. nagy 
lajos, nagy lajos, nagy György józsef, puszta jános, 

dr. sánta sándor, dr. siket istván, szabó sándor józsef, 
szőnyi ferenc.

2002–2006
Polgármester: Dr. Buzás péter
Települési képviselők: dr. Bakos Gáborné, Baranyi sándor, 
Bodzsár erzsébet, Gáspár sándor, Gilicze jános, Guvat lászló, 
hajdu Gábor, dr. halmágyi pál, kiss Béláné, kiss imréné, kiss 
mihály, mágori józsefné, marosvári Attila, martinusz lászló, 
molnár lászló, nagy György józsef, dr. nagy lajos, nagy lajos, 
oravecz károly, dr. orbán imre, dr. siket istván, szabó sándor, 
szekeres ferencné.

2006–2010
Polgármester: Dr. Buzás péter
Települési képviselők: Almási pál, dr. Bakos Gáborné, Baranyi 
sándor, endes zsigmond, Gáspár sándor, Gazdag jános, Gilicze 
jános, Guvat lászló, dr. halmágyi pál, kiss imréné, kovács sán-
dor, lengyel istván, mágori józsefné, marosvári Attila, már-
ton imre, molnár lászló, nagy György józsef, dr. nagy lajos,  
dr. orbán imre, orosné spák hedvig, dr. siket istván, toldi já-
nos, Varga zoltán.

2010–2014
Polgármester: Dr. Buzás péter
Települési képviselők: Baranyi sándor, Gál sándor, Gáspár sán-
dor, kiss imréné, kovács sándor, marosvári Attila, márton imre,   
molnár lászló, dr. sánta sándor, dr. siket istván, toldi jános.

Felelõs kiadó:

Makó Város ÖnkorMányzata

szerkesztõség: 6900 Makó, szécHenyi tér 22., teleFon: 62/511-800
ingyenes zöld szám: 06-80/820-039

Felelõs szerkesztõ: dr. Bánfi Margit jegyzõ

issn: 1788-9111
nyomás: makói nyomda

kézbesíti: makó Város önkormányzata

www.mako.hu inFo@mako.hu


