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MAKÓI HÍREK

hol jelentsem  
a közvilágítás hibáját?
A makói közvilágítás üzemeltetésével járó feladatokat július 
1-jétől a SISTRADE-POLAR Makó-Közvil Konzorcium végzi. A 
társaság feladatkörébe tartozik a közvilágítási hibák bejelentése-
inek fogadása és a hibák javítása.

A közvilágítási hibák bejelentése az alábbi elérhetőségeken te-
hető meg, interneten: www.kovika.hu, emailben: polar@polar-
studio.hu vagy telefonon: 06-76-480-370. Amennyiben nem az 
internet alapú hibabejelentőt használják, a cég kéri, szívesked-
jenek pontos utcanévvel és lehetőség szerint házszámmal meg-
jelölni a hiba helyét. hibabejelentés esetén, kérik, a nevük és a 
telefonszámuk megadásával is szíveskedjenek segíteni a társaság 
munkáját!

maros kupa 2014. 
A kispályás lAbdArúgó bAjnokság versenykiírásA

A verseny célja sportolási lehetőség biztosítása a labdarúgást ked-
velő sportolóknak, baráti közösségeknek, valamint a sportág nép-
szerűsítése Makón, az Erdei Ferenc téri sportpályán augusztus 
10-től kezdődően vasárnapi napokon délelőtt 9 órától. 

A versenyt makó Város ifjúsági Diákönkormányzata rendezi, 
versenybíróság:  mucsi tamás elnök, kovács Gábor elnök-helyet-
tes és pápay józsef titkár. A versenyben kizárólag olyan labdarú-
gók vehetnek részt, akik nem játszanak nB-s bajnokságban. A 
megyei i, ii, iii szintű bajnokság igazolt játékosai szerepelhetnek 
a csapatokban, 20 év alatti játékosokra a szigorítás nem vonatko-
zik. A nevezéseket a nevezési díj befizetését követően augusztus 
6-án 16 óráig kell beküldeni a makói közösségi klubban (makó, 
Deák ferenc u. 8.). A határidő után érkezett nevezéseket nem áll 
módunkban elfogadni. A nevezésnek tartalmaznia kell a csapat-
tagok neveit, játékosok életkorát, a csapatvezető nevét, lakcímét, 
telefonját! minden csapat maximum 15 főt nevezhet be! A ne-
vezési díj: 8.000,- ft csapatonként, amelyet a makói közösségi 
klubban lehet befizetni. ennek igazolásával lehet a nevezéseket 
megtenni. 

A bajnokság első három helyezettei érem, oklevél díjazásban 
részesülnek. A kategóriák első helyezett csapatai elnyerik a ma-
ros kupát. ezen kívül a szponzori támogatások függvényében 
díjazásban részesülnek a helyezett csapatok, a legjobb játékos, a 
legjobb góllövő, a legjobb kapus, a legsportszerűbb csapat.

A résztvevők a versenysorozatban saját felelősségükre vesznek 
részt. A mérkőzések időtartama 2x20 perc. A bajnokság meg-
kezdése előtt augusztus 6-án (szerda) 16 órakor a makói közös-
ségi klubban technikai megbeszélést tartunk, melyen kérjük 
minden csapat képviselőjének a megjelenését. Az előzetes sor-
solást és a csapatok mérkőzéseinek időpontját is ezen a napon 
fogjuk egyeztetni, tehát utólagos nevezést nem áll módunkban 
elfogadni. A nevezésektől függetlenül azok a csapatok, akik nem 
képviseltetik magukat a technikai értekezleten, a bajnokságban 
nem indulhatnak. A befizetett nevezési díjat visszakapják. A lab-
darúgó bajnoksággal kapcsolatban további információ, bővebb 
felvilágosítás kovács Gábortól (30/337-8958) kapható. minden 
résztvevő csapatnak eredményes szereplést kívánunk.

„strandok Éjszakája” makón is
Különleges éjszaka lesz augusztus 1-jén, pénteken a Hagymatikum 
Fürdőben.

A hosszított nyitva tartás (zárás éjjel 2-kor) mellett éjszakai 
masszázsok, páros masszázs, hangterápia, éjszakai jóga 
órák és különleges szauna szeánszok érhetők el. 

lesz vízi disco az élménymedence térben, habparty és retro 
buli a beltéri termálmedencében. 

további információ:  www.hagymatikum.hu, facebook.com/
hagymatikum, tel.: 62/511-220.
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Az Alföldvíz közleménye
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. január 1-jén Makón is átvette a víziközmű-hálózat üzemeltetési feladatait a 
korábban szolgáltatást végző helyi kft-től. 

A több tízezer felhasználói adat feldolgozása és ellenőrzése márciusban fejeződött be, ekkor kezdődhetett meg az első – január hónapra 
vonatkozó - számlák kibocsátása. ezt követően a fizetési határidők ütemezését figyelembe véve készítettük el a további hónapokra vonat-
kozó számlákat. ebben az időszakban, azon felhasználóink részére, akiknek nehézséget okozott a számlák kiegyenlítése, kamatmentes 
részletfizetési lehetőséget adtunk. A féléves leolvasásokat követően, évente két alkalommal elszámoló számlát állítunk ki. A lakossági fel-
használóink részére a féléves leolvasások között havonta részszámlákat bocsátunk ki, melyeket negyedévente hármasával, egy borítékban 
fogunk kézbesíteni. A postázott számlák közül minden hónapban egyet szükséges kiegyenlíteni.  Amennyiben a felhasználó minden hó-
napban elszámoló számlát szeretne kézhez kapni, abban az esetben lehetősége van mérőállását bejelenteni minden hónap 10–20. napja kö-
zött telefonon: 06 40 922 334 (helyi tarifával hívható hívószámunkon), vagy online: www.alfoldviz.hu. A mérőállás bejelentéséhez előzetes 
regisztráció szükséges, melyet megtehet személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, levélben vagy online a www.alfolviz.hu weboldalunkon. 
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény alapján számláink hasonló felépítésűek, mint más közszolgáltatók számlája. A 
számla első oldalán található a társaságunk adatai és elérhetőségei. A felső kék bekeretezett részben az elszámolási időszak, a fizetendő 
összeg, valamint a számla fizetési határideje. mellette fehér bekeretezett részben a felhasználó azonosító, név, cím, hely, majd ezt követően 
lentebb szintén kék bekeretezett részben a rezsicsökkentésre vonatkozó adatok. A számla harmadik oldalán található a számlarészletező. 
itt került feltüntetésre a vevő (fizető) azonosítói és táblázatos formában a szolgáltatás tételei, elszámolt időszak, mennyiség és a díjak. ezen 
oldal alsó részén van még a folyószámla egyenlege, valamint a mérő leolvasás és diktálás időpontja.

Makó város önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet 
a tulajdonát képező Makó, Széchenyi tér 7. I. emelet 13. szám 
alatti, 12,4 m2 alapterületű irodahelyiség bérlet útján történő 
hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 4. 1. 
10.00 óra.
A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal pénz-2. 
ügyi osztály Vagyongazdálkodási iroda (makó, széchenyi 
tér 22. szárnyépület i. emelet 122. szoba)
A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak ér-3. 
tesítést küldünk. 
A pályázati anyag átvehető: polgármesteri hivatal pénzügyi 4. 
osztály Vagyongazdálkodási iroda szárnyépület 122. szoba 
pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza 
a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jel-
lemzőit.
A helyiségek megtekintésének időpontját a pályázati anyag 5. 
átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázati felhí-
vást tesz közzé „szórakoztató, szabadidős szolgáltatási tevékeny-
ség” folytatására a tulajdonát képező Makó belterület 5550/37/
A/1 helyrajzi számon felvett, a természetben Makó, Széchenyi tér 
25. fszt. 1. szám alatti 309 m² alapterületű üzlethelyiség bérbe-
adására

Az ingatlan bérleti konstrukciójának meghatározása: A.) az 1. 
üzlethelyiség bérleti díja: 5 éves bérleti jogviszony időtarta-
ma alatt évente változó ütemezés mellett kerül meghatáro-
zásra, ahol a kezdő évi bérleti díj mértéke 200,- ft/m² + áfA/
hó, a második évi bérleti díj mértéke 400,- ft/m² + áfA/hó, 
a harmadik évi bérleti díj mértéke 600,- ft/m² + áfA/hó, 4. 
évi bérleti díj mértéke 700,- ft/m² + áfA/hó, míg a záró évi 
bérleti díj mértéke 800,- ft/m² + áfA/hó
A pályázat benyújtásának címe: makói polgármesteri hiva-2. 
tal, Vagyongazdálkodási iroda, 122. iroda, 6900 makó, szé-
chenyi tér 22. 
pályázati anyag, mely tartalmazza a kiírás részletes feltét-3. 
eleit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit átvehető: pol-
gármesteri hivatal pénzügyi osztály Vagyongazdálkodási 
iroda (makó, széchenyi tér 22. szárnyépület i. emelet 122.), 
munkanapokon 8-12 óra között. 
pályázni csak pályázati anyaggal lehet.
A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati 4. 
ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az aján-
lattevők értesítésének módja: 
a pályázatok benyújtásának határideje: 2014. év augusztus 
1. 10.00 óra.  
a pályázati tárgyalás idejéről a pályázóknak értesítést 
küldünk. Az ajánlattevők az időpontról írásban postai úton 
tértivevényes levélben és elektronikus úton is értesítést 
kapnak. helye: makói polgármesteri hivatal (6900 makó, 
széchenyi tér 22. ) i. emeleti kistanácskozó terem.

pályázati felhívások

„legendák nyomában az Alföldön”

A Debreceni Művelődési Központ első alkalommal indított nagy-
szabású rajzpályázatot Legendák nyomában az Alföldön cím-
mel. 

mondavilágunk bővelkedik titokzatos személyekben, esemé-
nyekben, a gyerekek kíváncsisággal telve kutatták fel és rajzol-
ták. 

A pályázat bizottsága a legszebb munkákat emléklappal jutal-
mazta. A kálvin téri református általános iskola tanulói ré-
szesültek ilyen elismerésben: löffler csaba 2.m, langó rebeka 
2.m, mendei Dóra 3.a, németh lilla 3.a, török jázmin 3.a, Bi-
hari nikol 3.a, takács Viktória 3.a, kalász larina 4.a, pelsőczi 
Andrea 5.c. 

Gratulálunk! felkészítő tanáruk: kathi tünde hajnalka.
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kiállítási tárgyakat keresnek

A kecskeméti ármin egye-
sület szeptemberben kiállítással 
emlékezik makó egykori zsidó 
közösségére és a neológ zsina-
gógára, amely az idén lenne száz 
éves. Arra kérik azokat, akik akár 
a zsinagógával, akár az egykori 
zsidósággal kapcsolatos tárgyakat, 
fotókat, iratokat őriznek, hogy a 
kiállítás idejére, ha tehetik, adják 
kölcsön azokat. (A tárgyakat vár-
ják: Urbancsok zsolt a levéltárban 
és Báron zsuzsanna.)

önkormányzati ingyen telek a fiatal pároknak
Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet két önkormányzati tulajdonú, 
közművesített építési telek hasznosítására visszatérítendő támogatás formájában vagyoni, jöve-
delmi helyzetük alapján rangsorolt családok számára.

1. makó Város önkormányzati képviselő-testülete a makói fiatalok lakhatási helyzetének javí-
tása és a városban történő hosszú távú letelepedésük elősegítése érdekében elidegenít 2 db makó, 
Velnök utcán kialakítandó közművesített önkormányzati tulajdonú telket.

2. pályázhatnak azok a makói, a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó 
házaspárok vagy élettársak (ptk. 8:1 § (1) 2.), - továbbiakban együttesen: párok - akik az alábbi 
konjunktív feltételeknek megfelelnek:

a pályázat benyújtásának napján egyikük életkora sem haladja meg a 40. életévet, és•	
legalább 1 gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy várnak, vagy vál-•	
lalnak (a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (i. 31.) korm. rendelet feltételei 
szerint) és
legalább érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és mestervizsgával rendelkeznek, és•	
igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak, és•	
lakáscélú igazolt megtakarításuk eléri a 2 m ft-ot és a csatolt okiratokból, nyilatkoza-•	
tokból megállapítható, hogy a rendelkezésre álló források alapján a tulajdonukba kerülő 
telekre lakóingatlan felépítésére képesek, és
vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (i. 31.) •	
korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant lé-
tesítenek.

lakóingatlan felépítésére való képesség megállapíthatósága érdekében szakember által készí-
tett költségvetést kell a pályázat kötelező mellékleteként beadnia a pályázóknak.

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 24. (csütörtök) 10.00 óra
4. A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal Vagyongazdálkodási iroda (makó, szé-

chenyi tér 22. i. emelet 122. szoba.)
5. pályázati adatlap átvehető, és részletes felvilágosítás (jövedelmi feltételek, kizáró okok, tá-

mogatás mértéke, szükséges igazolások, mellékletek stb.) kérhető a polgármesteri hivatal Va-
gyongazdálkodási iroda 122. szobájában vagy teljes terjedelemben letölthető a www.mako.hu 
önkormányzati pályázatok oldalról.

6. pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely tartalmazza a pályázat elbírálásához szüksé-
ges mellékleteket.

pályázati felhívás homlokzat-felújításra
Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Makó helyi védettségű épületei homlokzat-felújí-
tásának támogatására.

A pályázat tárgya: a helyi építészeti örökség védelméről szóló 13/2006. (iV.27.) makó ör. rendelet 
17. § (1) bekezdése szerint a helyi védelem alatt álló épületek homlokzatának felújítása, elsősorban a 
főútvonalak mentén, műemlék környezetben és turisztikailag jelentős forgalommal bíró területen 
lévő épületekre kiterjedően. Részvétel: A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes 
személy, aki a megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A támogatás mértéke: 
nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, maximum bruttó 500.000,- ft. országos védett-
ségű épület támogatására nincs lehetőség. A pályázathoz be kell nyújtani:

Amennyiben építési engedély köteles az építési munka, úgy a jogerős építési engedélyt, •	
amennyiben építési engedély nélkül végezhető az építési munka, úgy környezetbe illesztési 
homlokzati színtervet, kivitelező által készített költségvetést.
Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapszemléjét, a pályázó és a vele közös háztar-•	
tásban élők jövedelméről igazolást, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertessége esetén a ter-
vezett munkát a döntéstől számítottan 1 éven belül megvalósítja és a költségekkel elszámol. 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2014. július 31. 16 óra, illetve 2014. augusztus 31. 
makói polgármesteri hivatal központi iktató (6900 makó, széchenyi tér 22.) A pályázat elbírálása 
folyamatos a keret erejéig. pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad: Varga imre (polgármesteri hi-
vatal Építésügyi hatósági iroda – irodavezető) 6900 makó, széchenyi tér 22. fsz. 21. iroda 62/511-
877.

álláslehetőség

makó Város jegyzője ál-
lást hirdet műszaki ügyinté-
ző; vezető műszaki koordi-
nátor; jegyzői irodavezető 
munkakörökbe. Bővebb in-
formáció a www.mako.hu 
honlapon olvasható.

program  
a gyerekkönyvtárban

kézműves játszóházat szer-
vez 9–12 óra között július 28. 

– augusztus 1-je között a Gyer-
mekkönyvtár. minden érdeklő-
dő makói gyermeket szeretettel 
várnak!

csobbanós napközi  
a hagymatikumban

Várnak minden 6–12 éves 
gyereket, akik a szünidő egy 
részét a fürdőben szeretnék el-
tölteni. 

Amit adnak: szakképzett fel-
ügyelet hétfőtől péntekig, 9-16-
ig. játékos, tematikus napok; 
úszás (heti 2 alkalommal); napi 
háromszori étkezés; szárazföldi 
és vízi foglalkozások és naponta 
több mint 10 program.

Várnak minden kedves érdek-
lődőt! jelentkezés a tourinform 
irodában személyesen. hetente 
maximum 15 fő vehet részt a 
táborban, szülői hozzájáruló 
nyilatkozat helyszínen való ki-
töltése szükséges. A szolgáltatás 
augusztus 15-ig, heti turnusok-
ban. A napközi részvételi díjas.
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GyóGyszertári üGyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: július 27-ig kígyó Gyógy-
szertár (széchenyi tér 8.), július 28–augusztus 3. 
között korzó Gyógyszertár (széchenyi tér 25.). 
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 esetek-
ben július 26–27-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. legközelebb augusztus 1-jén tart cégképviseleti alkal-
mat a makói esc számítástechnika kft.-nél (makó, csa-
nád vezér tér 4.). T-Home minden munkanap és szomba-
ton nyitvatartási időben fogad a szegedi u. 8/c szám alatt 
(tel: 213-055). Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfoga-
dása: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óráig a tinódi 
u. 8/a. szám alatt. ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 1230–15, csütör-
tökön 7–19 óra között fogad ügyfeleket a lonovics sugár-
út 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: 06-30-
4583556. Kéményseprési és Távhő Iroda: makó, návay 
lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7-19 óráig (tel: 
62/212-837). DIGI TV (megrendeléssel, 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.

makói mozi  
Minden inforMáció:

www.makoimozi.hu  
Facebook: Makói Mozi

A jegypénztár áltAlános nyitvA tArtásA:

HAGYMAHÁZ: minden nap 9–21 óra
  hétvégén és ünnepnap: 
  napi vetítés előtt 1 órával
Piac: szerdán és pénteken 7–11 óra
Helyfoglalás: 
       0–24 óráig www.makoimozi.hu
Jegyárak: 
felnőtt 1100.-ft, Makó kártyával  990.-Ft 
Diák:     880.-ft, Makó kártyával 790.-Ft.
nyugd.:  880.-ft, Makó kártyával  790.-Ft.

Aktuális MoziMűsor: www.MAkoiMozi.hu.

Tisztelt Makóiak! A honvédi 
városrész kivételével július 17-én 
megkezdődött a szennyvízbe-
ruházás műszaki átadás-átvé-
teli folyamata. A kivitelező tá-
jékoztatása szerint a beruházás 
utáni helyreállítás, illetve a hi-
babejelentések javítása a legtöbb 
helyen megtörtént. 

Annak érdekében, hogy az 
átadás-átvételi folyamat során 
képviselni tudjuk a lakossági 
észrevételeket is, kérjük, akinek 
a panasza nem oldódott meg 
az eddigiekben, szíveskedjék 
az ügyfélszolgálatnál az alább 
megadott elérhetőségek egyikén 
ezt jelezni, telefon: (62) 209-911, 
www.szennyviz.mako.hu. ügy-
félfogadási idő: hétfő, szerda: 
8-16 óra, kedd, csütörtök: 10 -18 
óra, péntek: 8- 12 óra.

filmajánló 
a makói mozi 
műsorából

A Walt Disney bemutatja: •	 Mekkora oLTás !!! 

REPCSIK 2. - A MENTŐALAKULAT
amerikai animációs film. országos premier – mÉG kÉt hÉtiG a makói moziban!

Különvetítés a táborozóknak: A napközis táborok résztvevőinek külön 
időpontban, július 29-én 14:15 órakor bemutatja a repcsik 2 Walt Disney filmet 
a makói mozi.

Focibarátok, figyelem!•	

A MAGYAROK A BARCÁÉRT című film július 23-ig látható a makói mozi 
műsorán. Az fc Barcelona a világ egyik legsikeresebb és legnépszerűbb futball-
klubja. A Barca mottója, mely szerint „több, mint egy klub” valóban igaz: világ-
márka, több tízmillió rajongóval. kevesen tudják azonban, hogy a mai sikerek 
megalapozásában olyan kiváló magyar játékosoknak is kulcsszerepe volt, mint 
a „gólgyáros” kubalának, a „rongylábú” czibornak és az „aranyfejű” kocsisnak, 
vagy az itthon elfeledett Berkessynek és plattkónak.

JÖN, JÖN, JÖN !!! - a nyár egyik legjobban várt filmje: •	
A MAJMOK BOLYGÓJA - FORRADALOM

Az amerikai sci-fi akciófilm július 24-től három hÉtiG nézhető meg a ma-
kói moziban! 

„Otthont teremtettek. Békében élnek. Majmok, együtt, erősek!”


