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Makó város hírei

MAKÓI HÍREK

Szeptember 5., péntek

1800 Vásárnyitás 
1900 zászlófelvonás Városi zászló
2000 Bikini koncert

Szeptember 6., szombat

800 teli Bogrács főzőverseny
 Bográcsmester: Molnár László

930 Fesztiválnyitó zenés felvonulás
 hagymáért Alapítvány, hagyma lovagrend
1000 FesztiVálnyitó a szökőkútnál
 köszöntőt mond: Dr. Buzás Péter polgármester,
 a hagymáért Alapítvány elnöke

1000 limara szakácskönyve
 Dedikálással egybekötött könyvbemutató
1000 Hagymácska – egész napos gyermekprogramok
 „kis mesterek” kézműves játszóház
 Ügyességi játszóház
 regélő meselabirintus
 nosztalgia vásári körhinta
 népi fakörhinta
 pónilovas kocsikázás
1100 zűrzavar zenekar – gyermekkoncert
1200 az állatok nyelvén tudó juhász
 mesekocsi színház előadása

1200 Pörkölt árusítás a VásárBan!
 marhapörkölt, birkapörkölt: rocco Étterem
1300 „jó ebédhez szól a nóta” – sramlikings
1300 „telibogrács” Főzőverseny Díjátadása
 zenél: sztojkó Mihály nagysátor
1400 nefejelcs népdalkör műsora
1430 színészkordély – vásári komédia
 szekérszínház előadása
1600 Fúvós parádé
 magán zeneiskola fúvószenekara

1700 A hagymafesztivál vendége:
 a showman-énekes: kasza tiBi
1800 pavane táncegyüttes  a szökőkútnál

2000 csík zenekar koncert

Szeptember 7., vasárnap

1000 Hagymácska – egész napos gyermekprogramok
 „kis mesterek” kézműves játszóház
 Ügyességi játszóház
 regélő meselabirintus
 nosztalgia vásári körhinta
 népi fakörhinta
 pónilovas kocsikázás

1000 A hagymafesztivál vendége:
 „BolDog kukta”, –az óföldeáki ízmester
 A nap folyamán 4 bográcsban fő a 
 sörös-zöldséges marharagu,
 spenótos óföldeáki száraztésztával,
 melyet megkóstolhatnak a látogatók

1000 lufis bohóc a Vásárban
 – lufihajtogatás gyermekeknek

1100 az ördöngős Jankó
 grimask Bábszínház előadása
1200 iszkiri gyermekkoncert

1300 „jó ebédhez szól a nóta” – Polgár Józsi
1400 hagymás vásári játékok

1500 Bárcsak ez a mulatság…
 maros táncegyüttes műsora
1600 Három kívánság
 Bab társulat előadása
1700 Fesztivál díjak átadása

1800 A hagymafesztivál vendége:
 a showman-énekes: kasza tiBi
2000 A hagymafesztivál vendége: 
 Danics Dóra X-faktor győztes
 By tHe way X-faktor döntős

SzéleS gaSztronómiai kínálat

FőzőverSeny

Boldog kukta, az óFöldeáki ízmeSter

váSári játékok, körhinták, gyermekvurStli

„kiS meSterek” kézműveS játSzóház 
váSári kavalkád 

kézműveS termékek utcája 
Sztárvendégek, koncertek

makói nemzetközi hagymafesztivál 
2014.SzeptemBer 5–6–7., Fő tér, Szökőkút

valamennyi program látogatáSa díjtalan. 
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maros-tagok figyelmébe
a maros táncegyüttes próbái szeptember 1-jével 

kezdődnek, kivéve a gyöngyvirágok és maros táncegyüttes 
csoportot, ők augusztus 29-én, 19-től próbálnak. A marga-
réta csoporthoz várják a nagycsoportos óvodások jelentke-
zését. A próbarend egyben a  klik makói általános iskola 
néptánctagozatának próbarendje. 1. régi Törpék + új jelentkezők 
(=Margaréta csoport): kedd–csütörtök: 16:00–17:30, Bagolyvár. 
2. Mákvirágok: hétfő–szerda: 16:00–17:30, Bartók (próbaterem). 
3. Kispántlika–Boglárka: szerda: 17:30–20:00 együtt, péntek: 
16:00–18:15. 4. Boglárka: szerda közös, hétfő: 17:30–19:30. 5. 
Pipacs–Boróka: kedd–csütörtök: 17.30–19:45. 6. gyöngyvi-
rágok: szerda: 20:00–21:00, péntek: 18:15–19:30, (esetleg utána 
a feladatoktól függően együtt a Marossal). 7. mötyke: hétfő: 
19,30–21:00. 8. maros: péntek : 19:30–21:30. A Gyöngyvirágok és 
a Maros kezdése: aug. 29. (péntek) 19 óra, próbaterem.

pályázati felhívások
Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet 
a tulajdonát képező 5437 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, ter-
mészetben a Makó, Kálvin u. 24. szám alatt fekvő, 3 szoba, kony-
ha, kamra, fürdőszoba, WC, előtér, erkély, étkező helyiségekből 
álló, 94 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakás 
költségelven,  bérlet útján történő hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 12. 10 óra.
A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal pénzügyi 

osztály vagyongazdálkodási iroda (makó, széchenyi tér 22. 
szárnyépület i. 123. szoba). költségelvű feltételekkel történő bér-
beadás esetén a lakás havi lakbére: 39.480,- ft.

A képviselő-testület a lakbér mértékét minden év március 
1-jével – legfeljebb a ptk. 6:47. §-ában  meghatározott kamat 
mértékével – emeli. A pályázati anyag átvehető és részletes fel-
világosítás: polgármesteri hivatal pénzügyi osztály vagyongaz-
dálkodási iroda. makó, széchenyi tér 22. szárnyépület i. emelet 
123. szobájában.tel: 62/ 511-838. pályázni csak pályázati anyag 
birtokában lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit, 
az ingatlan legfontosabb jellemzőit, illetve a lakásbérleti szerző-
dés tervezetét.

Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hir-
det a tulajdonát képező makói 5892 helyrajzi szám alatt fel-
vett, természetben Makó, Aradi utca 7. szám alatti, 160 m2 

„Focibüfé”bérlet útján történő hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. 10 óra.
A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal pénzügyi 

osztály vagyongazdálkodási iroda (makó, széchenyi tér 22. 
szárnyépület i. 122. szoba).

A pályázat tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesí-
tést küldünk. A pályázati anyag átvehető: polgármesteri hivatal  
pénzügyi osztály vagyongazdálkodási iroda (makó, széche-
nyi tér 22. szárnyépület i. 122. szoba). pályázni csak pályázati 
anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és 
az ingatlan legfontosabb jellemzőit.

A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag átvé-
telekor közli a hivatal a pályázóval.

Búcsú makó-Bogárzóban  
2014. szeptember 7-én, vasárnap

Bogárzóban 10 órakor dr.Buzás péter polgármester megnyi-
tója után a makói mendei árpád „keresztek” című kiállítását  
megnyitja Badicsné szikszai zsuzsanna. Ünnepi szentmisét 11 
órakor kiss miklós segédlelkész celebrál. Délután kulturális 
műsor 13.30-tól a marosvidék szervezésében. közreműködnek:  
Antal jános és Bakos józsef – harmonika (Algyő), kodrán sán-
dor – tárogató (csanádpalota), kerekes márton népdalkör és 
citerazenekar (Apátfalva, művészeti vezető: tóth tamás), ma-
ros táncegyüttes (makó, művészeti vezető: tóthné Döme má-
ria). műsorvezető: szabó gábor.

gyermekprogramok: lovas kocsizás, kézműves játszóház. A 
buszállomás 7-es kocsiállásról részvételi jegyes különjárat indul 
9.15-kor, vissza 16 órakor. Étkezési lehetőség a helyszínen. Ér-
deklődni lehet a 62/214-151- es telefonszámon.

indulnak az aerobic edzések

A Makó Budo Klub Aerobic Szakosztálya várja 4 éves kortól a 
sport iránt kedvet érző lányok jelentkezését.

Az első edzés szeptember 3-án (szerdán), 16:30 órától kezdő-
dik a kálvin téri református iskola nagy tornatermében.

Az edzések hétfői, szerdai és pénteki napokon lesznek 16 órá-
tól a különböző csoportokban. mindenkit szeretettel vár pósa 
mónika edző, testnevelő (70/418-1744).
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a vároSi televízió jövő heti műSora

Hétfő 

18:02  …………………híradó
18:15 …… makói tankerület 
……………………tanévnyitó
19:15 szezonértékelő: mkc
19:45 …………………híradó

Kedd

18:02  …………………híradó
18:15 …… mFc - csongrád
 labdarúgó mérkőzés, i. félidő
19:00 …………………híradó
19:15 … mFc - csongrád ii.,

Szerda 

18:02  …………………híradó
18:15 ………… makói nyár: 
…… Budapest Folk Jazz Band
18:40 ………… makói nyár: 
…………… szentpéteri csilla
19:05 … Városi kitüntetettek
19:45 …………………híradó

Csütörtök 

18:02 …………………híradó
18:02 ……………Fogadóóra
19:00 ………… Vii. natura 
…… marosmenti művésztelep
19:45 …………………híradó

Péntek
18:02 Xii. makói kemencés
… és Hagymás grillfesztivál
19:30 … heti hírösszefoglaló

A járási hivatal közleménye

A csmkh makói járási hivata-
la (makó, hollósy kornélia u. 2/A) 
tisztelettel tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy a járási okmányiroda au-
gusztus 30-án, szombaton nyitva 
tart 8–12 óra között. 

emellett tisztelettel tájékoztat-
ják az ügyfeleket, hogy szeptember 
2-ától a makói járási hivatal 13. sz. 
irodájában heti két alkalommal, 
kedden és csütörtökön 8–12 óra 
között a járási ügyfélszolgálatokon 
történő ügyintézés segítése érdeké-
ben a járási roma referens ügyfélfo-
gadást tart.

Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező makói 
2/A/3  helyrajzi számon felvett, a természetben  6900 Makó, Széchenyi tér 8. fszt. 3. alatti, 288 
m² alapterületű üzlethelyiség  bérlet útján történő hasznosítására.

1./ A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 11. napján 16.00 óra
2./ A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal pénzügyi osztály vagyongazdálko-

dási 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: polgármesteri hivatal pénzügyi osztály (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 hivatal a 

pályázóval. 

pályázati felhívások

Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) egyfordulós nyílt pályázatot hir-
det a tulajdonát képező Makó belterület 5550/33/A/32 helyrajzi számon felvett, a természetben 
Makó, Széchenyi tér 9-11. szám alatti 233 m² alapterületű üzlethelyiség bérbeadására.

1./ Az ingatlan bérleti konstrukciójának meghatározása: 
A.) az üzlethelyiség bérbeadására bérbeadó által elvégzett - kereskedelmi tevékenység foly-

tatására alkalmas - kialakítás és felújítás elvégzésével kerül sor, amellyel kapcsolatos költsége-
ket bérbeadó makó város önkormányzata viseli. 

B.) az üzlethelyiség bérleti díja: 5 éves bérleti jogviszony időtartama alatt évente változó 
ütemezés mellett kerül meghatározásra, ahol a kezdő évi bérleti díj mértéke 1.300,- ft/m² + 
áfA/hó, a második és harmadik évi bérleti díj mértéke 1.500,- ft/m² + áfA/hó, a negyedik és 
ötödik évi bérleti díj mértéke 1.800,- ft/m² + áfA/hó. 

c.) a bérleti díjfizetési időszak az üzlethelyiség felújítását követően bérlő részére történt 
birtokbaadást követően nyílik meg.

2./ A pályázat benyújtásának címe: makói polgármesteri hivatal, vagyongazdálkodási iro-
da, 122. iroda, 6900 makó széchenyi tér 22. 

3./ pályázati anyag, mely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfonto-
sabb jellemzőit átvehető: polgármesteri hivatal pénzügyi osztály vagyongazdálkodási iroda 
(makó, széchenyi tér 22. szárnyépület i. emelet 122.), munkanapokon 8-12 óra között. 

pályázni csak pályázati anyaggal lehet.
4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, verseny-

tárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja:
- a pályázatok benyújtásának határideje: 2014. év szeptember 11. 16.00 óra
- pályázati tárgyalás idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. Az ajánlattevők az időpont-

ról írásban postai úton tértivevényes levélben és elektronikus úton is értesítést kapnak.  
helye: makói polgármesteri hivatal (6900 makó, széchenyi tér 22. ) i. emeleti kistanácsko-

zó terem.

Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező makói 
5550/34/A/20 helyrajzi számon felvett, a természetben Makó, Széchenyi tér 13-15. szám alatti,  
426 m² alapterületű üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására  

1./ A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 11. 16:00 óra
2./ A pályázat beadásának helye: makói polgármesteri hivatal pénzügyi osztály vagyon-

gazdálkodási iroda (makó, széchenyi tér 22. i. emelet 122. iroda)
3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. 
4./ A pályázati anyag átvehető: makói polgármesteri hivatal pénzügyi osztály vagyongaz-

dálkodási iroda (makó, széchenyi tér 22. i. emelet 122. iroda, 62/511-821)
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 hivatal a 

pályázóval. 
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gyógyszertári Ügyelet
Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sor-
rendje a következő: augusztus 31-ig Arany kereszt 
gyógyszertár (vásárhelyi u. 50.), szeptember 1–7. 
között fehér tulipán gyógyszertár (tulipán u. 
40.). 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) indo-
kolt 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 pa-
tikákat célszerű és ajánlott felkeresni.

fogászAti Ügyelet
Fogászati ügyelet érhető el sürgős esetekben 
augusztus 30–31-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. 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. 
augusztus 21–29-ig zárva tart. megértésüket köszönik! 
alFölDVíz regionális Víziközmű-szolgáltató zrt. 
hétfőtől szerdáig 8–12 és 1230–15, csütörtökön 7–19 óra kö-
zött 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, csü-
törtök: 8 – 16, péntek: 8 – 12 óra. ebédidő: 12–13-ig. (tel.: 
62/212-837) Ügyelet: 06-30/403-6267. gyepmester hét-
köznap 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 (meg-
rendeléssel, 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.

aktuáliS moziműSor: WWW.makoimozi.hu | a műSorváltoztatáS jogát a makói mozi éS a FilmForgalmazók Fenntartják!


