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MAKÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzata és a makádi Református Egyház lapja

Makád község Díszpolgára: Suhaj József

Mottó: „Egy ember jellemét nem az határozza meg, amit mond, hanem az,
hogy adott pillanatban mit tesz, vagy mit nem tesz meg…”

2007. június 8-án volt a Thúry József Általános Iskola
névadó ünnepségének 20. évfordulója.
Ebbõl az alkalomból – a községben és a gyerekek körében végzett munkája elismeréséül –
a Képviselõ-testület
SUHAJ JÓZSEF NYUGALMAZOTT CÍMZETES IGAZGATÓT
MAKÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRÁVÁ VÁLASZTOTTA.
A Díszoklevelet ünnepélyes keretek között,
a Thúry-ünnepségen adta át Baski Gábor polgármester úr.
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Pillanatok…
Nem sûrûn adódik az ember életében olyan pillanat, amelynek – volt
diákok, kollegák – részesei lehettünk 2007. június 8-án.
Bódis Lajosnénak, Mária néninek a Pécsi Tudományegyetem rektora
az elmúlt 50 év pedagógus munkája elismeréseként arany diplomát
adományozott. A diploma átadására Raffay Béla igazgató urat kérték fel.
Én, a volt kollega csendes meghatottsággal szemléltem az eseményeket. Néztem, ahogy ott áll egymással szemben a két ember, s egyszerre

Volt tanítványok körében

A diplomaátadás megható pillanata

nem csak a szemem, a lelkem is mosolyogni kezdett. Váratlanul tört elõ
bennem a felismerés.
- Az egyik 50, a másik 25 !
Ennyi éve, hogy sorsuk a pedagógus pályára irányította Õket. 50, 25 –
számok. De nem csak számok: pillanatok, amelyeket külön-külön éltek
meg. Külön, de egy valami mégis összeköti Õket: a gyerekek szeretete –
ez az érzés évek multán is ott lapul a lélek mélyén kitörölhetetlenül.
Mné

Amikor az álmok valóra válnak…

Csodák pedig vannak!
Hol volt, hol nem volt… A legtöbb mese így kezdõdik, a
mese végén pedig a jó mindig elnyeri jutalmát.
Mi, a Thúry József Általános Iskola diákjai és tantestülete egész biztosan jók voltunk, „sõt a talán a legjobbak?”, hiszen mesébe illõen vált valóra egy régi álmunk.
Pataki Ferenc egyszer réges régen „Egy elfelejtett magyar
tudós” címmel írt könyvet iskolánk névadójáról. Az elmúlt
20 évben az idelátogató vendégeket ezzel a kiadvánnyal fogadhattuk, s hamubasült pogácsa helyett ezt tettük tarisznyájukba. Így talán ma már egyre több ember számára ismerõs
a makádi születésû akadémikus, Thúry József neve és munkássága.
Az évek múlásával egyre fogyott a kiadvány. Szerettük
volna újra megjelentetni, de „üres lévén a kincstár”, nem
volt rá lehetõségünk.
A jubileumi Thúry-ünnepségre készülõdve döbbentünk
rá, hogy könyvtárunkban egyetlen példány árválkodik. S ekkor csoda történt. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának vezetõje, Zilahy Péter tudomására jutott régi álmunk. Õ azonnal, kérés nélkül, önzetlenül sietett segítségünkre. Alig másfél hónappal a Thúry ünnepség után 300
db könyv boldog tulajdonosai lettünk. Szinte hihetetlen!
Ha Zilahy Úr nem lett volna, az én mesém meg sem születhetett volna. Köszönet érte.
Mné

AKI A VIRÁGOT SZERETI….
Az idei év tavaszán nagy meglepetés érte Községünket. A templom melletti park átépítése után egy ráckevei növénytermesztéssel foglalkozó család
településünknek adományozott több mint 3000 darab rózsatövet. Ezekért a
gyönyörû virágokért más termesztõk és vállalkozók hajlandóak lettek volna
több mint 200 forintot is adni darabonként értük, de Ócsai Jutka Néniék
Makádot "szemelték ki" , hogy a növények ide kerülve díszítsék a falu parkjait. Ezzel a több mint 600 ezer forintos ajándékkal kedveskednek a település
lakosságának. Elmondásuk szerint a Községünk az a hely, amelyen anyagi
korlátai miatt is szükség volt a díszítésre, de nem rejtették véka alá, hogy a
település vezetõinek hozzáállása is megnyerte bizalmukat.
A Település lakosai nevében nagy tisztelettel köszönjük ezt a nagyvonalú
és nemes felajánlást, mellyel nagyságrendben járultak hozzá a Falu
szépüléséhez.
Baski Gábor
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Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K
2007. április 2-i testületi ülésen született döntések:
A Képviselõ-testület pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a községi ravatalozó felújítására 2.276 eFt saját résszel és 3.415 eFt támogatási összeggel.
2007. április 23-i testületi ülésen született döntések
– A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem kíván értékesíteni
a Makád, Kendereskert 756/4 hrsz-ú ingatlanból 5000 m2-t, azt
a jövõben településfejlesztési feladatokhoz tartalékolja. A nevezett ingatlanból az ott felépített karámot bérbe adja Síró Viktória Tekla részére.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szûcs László (Ráckeve, Peregi Duna-sor 43. szám alatti lakos) kérelmében
történõ döntést elnapolta. A Makád-Lórév összekötõ út megépítése érekében felajánlott 29,52 aranykorona értékû földterületért csereterületet biztosít. A lehetséges csereingatlan vizsgálatával megbízza a körjegyzõt.
– Makád község Képviselõ-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a makádi 756/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan tárgyalást folytasson Varga István, 2322 Makád, Rákóczi u. 17. sz. alatti lakossal.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a megvalósítandó óvoda építési engedélyezési tervének kifizetését jóváhagyta. Felkérte a Körjegyzõségi Hivatalt, hogy az 1.104.600,Ft, azaz egymillió-egyszáznégyezerhatszáz forintot a tervet készítõ HELI HAUS Bt. (székhely: 2367 Újhartyán, Szép u. 43.,
adószám: 24525105-2-13) részére utalja át.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Thúry József
Általános Iskola 20 éves fennállása alkalmából rajzpályázatot
hirdetett „Álmaim iskolája” címmel. A díjazás (tagozatonként): I.
hely: 5.000,- Ft, II. hely: 3.000,- Ft, III. hely: 2.000,- Ft volt.
– Makád község Képviselõ-testülete az „Elõször a Balatonon” címû pályázaton résztvevõ 1 fõ Thúry József Általános Iskola tanulójának 13.000,- forintos pályázati önrészét átvállalta
2007. május 21-i testületi ülésen született döntések:
– A Képviselõ-testület jóváhagyta a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás által 2007. január 23-án elfogadott Társulási megállapodást.
– Makád község Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be az
Oktatási és Kulturális Minisztérium „Közkincs-III” altémában
kiírt pályázati felhívásra a makádi Mûvelõdési Ház felújítása
érdekében. A testület vállalta, hogy a pályázat elnyerése esetén
a projekt teljes költségvetésébõl, 5.082.106.- Ft-ból 600.000.Ft önerõt biztosít a 2007. évi költségvetésének általános tartalékából erre a célra.
– Makád község Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ, üresen
álló, Rákóczi utca 42. szám alatti közérdekû lakás használati jogát felajánlotta a Ráckevei Rendõrkapitányság részére bérleti díj
nélküli szolgálati lakás, vagy szolgálati férõhelyként azzal, hogy
ott egyenruhás rendõrök elhelyezését kívánja támogatni. A testület megbízta a polgármestert, hogy a rendõrkapitány által megjelölt személlyel, személyekkel kössön bérleti szerzõdést. A
szerzõdések hatálya az általános iskola, illetve az óvoda részérõl
felmerülõ szolgálati lakás iránti igény benyújtásáig tart.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kendereskert 756/4 hrsz-ú 15 darab 1000 m2-es lakótelek árát

30.000.000,- forintban állapította meg.
– Makád község Képviselõ-testülete a faluközpont kialakításának
ötletével a község fejlõdésének, a közszolgáltatások feltételeinek
javítása érdekében egyetért, támogatja a kialakításával kapcsolatos elképzeléseket. A cél megvalósításához elengedhetetlennek
tartja a projektben érintett, az iskolával közvetlen szomszédos,
209 hrsz-on felvett magán tulajdonban levõ ingatlan tulajdonjogának megszerzését. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a tulajdonjog megszerzése érdekében kezdjen tárgyalásokat.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyû Polgári Védelmi Kirendeltsége mûködésének támogatására a 2007.
évi költségvetésében 30.000,-Ft-ot biztosított.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy Balog Viola (1098 Budapest, Távíró u. 23/I. fsz. 1. szám
alatti lakos) által felajánlott 0127/6 hrsz-ú külterületi, erdõ mûvelési ágú ingatlan 2/38-ad részét nem kívánja megvásárolni.
– A Képviselõ-testület tulajdonában levõ 6 hrsz-ú 513 m2 kiterjedésû belterületi, beépítetlen ingatlan értékesítésérõl döntött
Csepreghy István 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 49. fsz. 5.
szám alatti lakosnak 250.000,- forintért, azaz kettõszázötvenezer forintért.
– Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati út, járda, illetve csapadékvíz elvezetõ csatorna árkok
rendszerére vonatkozó tervdokumentáció elkészítésével a CBR
Terv Kft.-t (1222 Budapest, Hõs u. 11.) bízta meg 2.200.000,Ft, azaz kettõmillió-kettõszázezer forint+áfa költségért.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete megrendelte
a Velin-Vox Kft. (1065 Budapest, Nagymezõ u. 58. II/18., adószám: 13735939-2-42)-tõl, hogy Makád községrõl korrektúra
jelenjen meg az „INVEST IN UNGARN” címû információs kiadványban 91.200,- Forint összegért.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Thúry diákok
számára 2007. június 9.-én térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta a makádi Mûvelõdési Házat Thúry-bál megrendezésére.
– A Képviselõ-testület a Háziorvosi Szolgálat eszközeinek fejlesztésére 100.000,- Ft-ot biztosított.
– A Képviselõ-testület a kiskunlacházi Alapfokú Mûvészeti Iskolát forráshiány miatt támogatni nem tudta.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete Lakatos Enikõ lelkész beiktatására 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint értékû festményt rendelt Fegyó Béla festõmûvésztõl.
2007. június 5-i testületi ülésen született döntések:
– Makád Község Képviselõ-testülete a tulajdonában álló Makád,
Petõfi u. 28. szám alatti közérdekû lakást 2009. július 31-ig –
legfeljebb az iskolánál fennálló munkaviszonyáig – bérbe adta
Barta Péter Csaba, az Ezermester Iskola pedagógusa részére
szolgálati lakás céljára. A lakás felújítását a bérlõ köteles - önkormányzati anyag biztosítása mellett – felújítani. Ennek fejében a bérlõ bérleti díjat nem fizet.
– Makád Község Képviselõ-testülete „Makád Község Díszpolgára” címet adományozott Suhaj József volt iskola igazgató részére a a Thúry József Általános Iskola névadásának 20 éves évfordulója alkalmából. Felhívta a polgármestert, hogy az ünnepségen díszoklevél adományozása mellett adja át nyilvánosan az
elismerést.
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2007. június 25-i testületi ülésen született döntések:
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Thúry József Általános Iskola részére fénymásoló vásárlásra 180.000.Ft-ot biztosított.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Thúry József
Általános Iskola részére jutalmazás céljára 290.400.- Ft-ot biztosított. A pótelõirányzat fedezete a 2007. évi általános tartalék.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetértett
azzal, hogy az Egészségügyrõl szóló 1997. évi CLV. tv. 152 §.
(2) bekezdése alapján Ráckeve Város Önkormányzata Makád
Község teljes területét a fogászati alapellátás vonatkozásában
Ráckeve II. számú fogorvosi körzetéhez sorolja.
– Makád község Képviselõ-testülete fontosnak tartja, a település
lakosainak egészségügyi ellátása érdekében, hogy a Ráckevei
Szakorvosi Rendelõ Intézet hosszú távon biztosítsa legalább a
mostani orvosi szakmában az ellátást és szolgáltatást Ráckevén.
Javasolja a fenntartó és az intézmény vezetõinek, hogy az ellátásban érintett településeket idõben tájékoztassák az intézmény
mûködését befolyásoló tárgyalásokról, együttmûködési szándékról, hogy azok felkészülhessenek egy esetleges új helyzetre,
illetve támogathassák a fenntartó önkormányzat célkitûzéseit.
– Makád község Képviselõ-testülete megállapította a tulajdonában álló makádi 842 hrsz-ú ingatlanról, hogy azzal kapcsolatban a tulajdonos gyakorolta a tulajdonosi jogait, így az elbirtoklás feltételei nem állnak fenn. Az errõl szóló polgármesteri – bírósághoz intézett – kérelmet jóváhagyja. Vásárlási szándék esetén a testület ismét foglalkozni kíván a kérdéssel.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a megvalósítandó óvoda épületgépészeti kiviteli tervének kifizetését jóváhagyta. Felkérte a Körjegyzõségi Hivatalt, hogy a 150.000,- Ft,
azaz százötvenezer forintot a tervet készítõ Sági János (székhely: 2300 Ráckeve, Május 1 u. 13., adószám: 50632680-3-33)
részére utalja át.
– Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a megvalósítandó óvoda villamossági kiviteli tervének kifizetését jóváhagyta. Felkérte a Körjegyzõségi Hivatalt, hogy a 300.000,- Ft,
azaz háromszázezer forintot a tervet készítõ Innovill Kft. (székhely: 6800 Hódmezõvásárhely, Szántó K. János u. 12-14. III.
lh. fszt. 11., adószám: 10544934-2-06) részére utalja át.
– Makád község Képviselõ-testülete 2007. július 14-én megrendezendõ Retro Buli megrendezésére rendelkezésre bocsátotta a
Mûvelõdési Házat 20 ezer forint + rezsi bérleti díjért.
– Makád község Képviselõ-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel a Makád, Posta köz 1. szám alatti ingatlan bérbe adásáról.
– Makád község Képviselõ-testülete a község útjavítására
160.000,- Ft értékû töltõanyag vásárlását jóváhagyja.
– Makád község Képviselõ-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a makádi strand területének tartós bérletbe vételével
kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a Vízügyi Igazgatósággal.
2007. július 9-i testületi ülésen született döntések:
– Makád Község Képviselõ-testülete a tulajdonában álló 050
hrsz-on felvett ingatlant törölte a közutak sorából, a közút jelleget megszüntette. Felhívta a körjegyzõt, hogy errõl értesítse a
Földhivatalt.
– 050 hrsz-ú út mûvelési ágú ingatlanát 730.000.- Ft + ÁFA vételárért a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (Ráckeve, Kossuth L. u. 94.) részére értékesítette.
Körjegyzõségi Hivatal
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Anyakönyvi hírek
Gólyahír
Megszületett:
Zsolnai Krisztián Árpád és Varga Éva kisfia
Krisztián Tamás
Földi Sándor és Nagy Erzsébet kislánya
Regina
Bajkai Attila és Jancsó Hajnalka kisfia
Ákos

Házasságot kötöttek
Németh Zsolt István és Vesze Gabriella Anikó
Fekete János György és Lauber Erzsébet
Zsolnai Krisztián Árpád és Varga Éva
Orosz Ferenc és Matis Eszter
Bódis Tibor és Nyári Anita

Örökre eltávoztak
Tóth Béla József
Kreisz József
Kreisz István
Rozsomberszki Zsigmond
Feith Erzsébet
Varga Andrásné
Poloznik Józsefné
Apágyi József
Bécsi József

(élt 62 évet)
(élt 75 évet)
(élt 74 évet)
(élt 55 évet)
(élt 85 évet)
(élt 68 évet)
(élt 62 évet)
(élt 63 évet)
(élt 62 évet)

Állampolgársági esküt tett
Oláh Antal és felesége Oláh Irma
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LELKÉSZBEIKTATÁS MAKÁDON
Vannak napok, mind az ember, mind egy-egy gyülekezet életében, melyek hosszú idõre emlékezetesek maradnak. Vannak napok azonban, melyeket nem csak az emlékezés õriz, mert többek
egyszerû emlékeknél; maguk határozzák meg az eljövendõ holnapot. Ezekkel a sorokkal egy ilyen napra emlékezem.
2007. május 28-án ünnepélyes istentisztelet keretében Komlósi
Péter Esperes Úr beiktatta hivatalába lelkipásztorunkat, Nagytiszteletû Lakatos Enikõt!
A meghívott lelkipásztorok bevonulása és az Apostoli köszöntés után Esperes Úr igehirdetését hallhattuk. „A rád bízott drága
kincset õrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” (II.
Timotheus 1:14)
A szent Igében egy drága kincsrõl hallottunk. Ez a drága kincs
nem egy megtapintható tárgyi érték, melyet ékszerüzletben árusítanak, vagy múzeumokban õriznek. Nem a mesebeli Szezám rejtett kamráiban található. Egy lelki érték. Egy szép, jó és nemes letét. Isten ajándéka a szívünkbe. Õ ajándékozza az életünk gazdagítására ezt a drága kincset, aki gyülekezetet épít, és hitre buzdít.
Esperes Úr igehirdetése után, beiktatásra készülve a Sola Gratia Énekkar szolgált. Az énekkar lelkipásztorunk munkájának
eredménye, a makádi gyülekezet tagjaiból áll.
Majd a beiktatás következett református egyházi törvényeink
szerint: Lakatos Enikõ immáron a Makádi Református Egyházközség beiktatott lelkipásztora. Kezében a templom kulcsával, az
egyházközség Szent Bibliájával és pecsétjével. Esperes Úr mindegyik tárgy átadásakor azok szimbolikus jelentésérõl és szerepérõl is beszélt.

A beiktatás meghitt pillanata

Az ünnepre érkezett palástos lelkipásztorok egy-egy áldással
köszöntötték társukat a szolgálatban.
A lelkészbeiktatás liturgiája és az áldásmondások után Lakatos
Enikõ, beiktatott lelkipásztor, a Római levél 8:28 – „Azt pedig
tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál,
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” – alapján kezdte
meg prédikációját, ezzel erõsítve meg elõttünk megrendíthetetlen
Istenbe vetett bizodalmát. Majd Mózes elsõ könyve 32. rész 2327. szakasz alapján tett tanúbizonyságot arról, hogy hogyan vívta
meg saját harcát az Úr Istennel. Jákób tusakodott „Valaki”-vel,
úgy, hogy a tusakodás közepedte kificamodott csípõjének forgócsontja. Az ifjú, Istent keresõ ember is tusakodott „Valaki”-vel; ez
a vergõdés oly súlyos volt, hogy az õ csípõje is kificamodott bele, mely idõnként még mindig fáj! A fiatal életút kemény megpróbáltatásai mellett végre békét kötöttek egymással: megáldotta Is-

Komlósi Péter Esperes Úr és Lakatos Enikõ lelkipásztor

ten Õt, mint ahogyan megáldotta a fiatal Jákobot is. A haragvó Isten kegyelmes Istenévé válik annak, aki bátran és alázatosan áll
helyt vele szemben.
Imádság, énekek után köszöntések következtek: a beiktatott lelkipásztort köszöntötték
1) A Makádi Gyülekezet nevében:
Balogh Sándorné gondnok asszony köszöntötte a beiktatott lelkipásztort és a vendégeket
2)A Délpesti Református Egyházmegye nevében:
Szabó Dénes, egyházmegyei gondnok
3) Karcagi Református Gyülekezet nevében:
Nagy Kálmán, nyugdíjas esperes
4) Magyar Református Egyház Zsinatának Külügyi Osztályának vezetõje: Tamás Bertalan, lelkipásztor
5) A Szlovákiai magyar Hetény testvérgyülekezet nevében:
Palcsó Attila, lelkipásztor
6) Az egykori évfolyamtársak nevében:
Hézser Tímea, szerepi lelkipásztor
7) A makádi hittanos gyermekek nevében:
Piróth Krisztina (I. osztály), Piróth Emese (IV. osztály)
8) Lórévi Szerb Egyházközség nevében:
Káplán Pál, lelkipásztor
9) A Ráckevei Római Katolikus gyülekezet nevében:
Hutóczi Béla, lelkipásztor
10) A Kunmadarasi Református Általános Iskola nevében:
Nagyné Pap Róza, igazgatónõ
11) Makád Község Önkormányzata nevében:
Baski Gábor, polgármester
A köszöntések zárásaként verset mondott Kovács Hajnal.
A beiktatott lelkipásztor válaszolt a köszöntésekre, virággal köszöntötte a vendégeket a gyülekezet nevében, majd szeretetvendégségre hívta az összegyûlteket.
A terített asztal mellett pedig a testvérek megtapasztalhatták,
hogy az összefogás egy-egy ünnepi alkalomból hogyan kovácsolja össze gyülekezetünket.
A beiktatásról képes tudósítás látható a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány weblapján.
(www.makadiszivekalapitvany.civil.co.hu) A fotók Szûcs Dénes
presbiter keze munkáját dicsérik.
Baski Mária
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THÚRY SULI HÍREK
A hallható fény
A makádi és a szigetbecsei iskola tanulói 2006. április 20-án útnak indultak a
budapesti Lézerszínházba. Már napokkal korábban számlálták a perceket az indulásig.
Európa egyetlen, állandó fényszínházában rengeteg érdekes dolog várta õket. Az épület
elõcsarnoka sok látnivalót rejtett: a Marsra lépéstõl egészen az ûrszondák berendezéséig. A nézelõdés után a gyerekek elfoglalták helyeiket a kupolás teremben, ahol,
mintegy fotelból kényelmesen gyönyörködhettek. A várakozásokat is felülmúlta a zene
és annak erõteljes világa. A Queen slágerei sokakban koncertélményt hagyott. Egyetlen
percet sem töltöttek a gyerekek unatkozva, hiszen ezernyi fényt kísértek szemükkel. A
mennyezeten misztikus fények, különbözõ figurák úsztak, minket, nézõket pedig
behálózott a lézerfény.
Azt hiszem, mindenki számára emlékezetes marad az az élmény, amit ott kaptunk.
(a cikk szerkesztésében segített Rapcsák Margit)
írta: Podruzsik Zsuzsanna

Thúry nyomában
Kiskunhalason
Május 22-én reggel indult lelkes csapatunk Kiskunhalasra, hogy
halálának 101. évfordulóján az iskola névadójára, Thúry Józsefre
emlékezzen.
Két óra múlva érkeztünk meg a Szilády Áron Református Gimnáziumba, ahol Thúry 1888-tól haláláig tanított, s ahol ma nevét a könyvtár
és egy alapítvány õrzi. Az iskola kórusának gyönyörû mûsora után
Vincze István, a gimnázium vezetõ lelkésze elevenítette fel településünk
szülöttének életútját, majd a Thúry József Általános Iskola képviseletében Szabó Istvánné tagintézmény-vezetõ és Bognár Gáborné tanárnõ
megkoszorúzták az udvaron álló kopjafát, melyet Makád Község Önkormányzata 10 évvel ezelõtt adományozott a gimnáziumnak.
Innen együtt sétáltunk ki a kiskunhalasi régi református temetõbe,
Thúry József síremlékéhez. A tisztelõi és tanítványai által emelt emlékmûnél a makádi Thúry József Diákkör nevében Ertl Anita tanárnõ,
valamint Bödõ Krisztián és Nagy Alexandra helyezett el koszorút.
A gimnáziumba visszatérve finom ebéddel fogadtak bennünket, majd
ellátogattunk a százezer kötetes Thúry József Könyvtárba.
Rövid pihenõ után útra keltünk, hogy alkalmi idegenvezetõink segítségével megismerkedjünk Kiskunhalas nevezetességeivel.
A méltán világhírû halasi csipke mintakincsének, terveinek és hagyományainak õrzésére építették 1935-ben a Csipkeházat, ahol betekinthettünk a csipkevarrás folyamatába és megcsodáltuk a leheletfinom alkotásokat. A gyerekek lelkesen keresték minden mestermûvön a halasi csipke védjegyét, a három halat.
A mûemlékké nyilvánított Sáfrik-szélmalmot 1888-ban építették, és
1950-ig õröltek benne. Tanulóink érdeklõdéssel hallgatták a malom
mûködésérõl és történetérõl szóló elõadást, de leginkább a vályogtéglából
épített, majd tégla köpenyfallal ellátott épület belsejének felfedezése
izgatta õket.
A Csillagászati Obszervatórium egy többszintes lakóház tetején található. A hatalmas távcsövek mellett megpihenve hallgattuk az elõadást az
égbolt csodáiról, és megismerkedhettünk a mûszerek mûködésével.
Fáradt csapatunkkal még elmentünk fagyizni egy közeli cukrászdába,
majd - kísérõink segítségét megköszönve - hazafele vettük utunkat. Valamennyien úgy éreztük-érezzük, vendéglátóink személyében barátokra
leltünk Kiskunhalason - már tudjuk, miért érezte itt otthon magát Makád
legnevesebb szülötte, Thúry József is.
Rab Krisztina

Nehéz év, szép eredmények
Mind a tanulók, mind a pedagógusok mögött nehéz, mozgalmas
tanév áll. Mégis, néhány diáknak idén is sikerült kimagasló eredményt
produkálnia.
A Thúry József Általános Iskolában a 2006/2007-es tanévben
kitûnõ tanulmányi eredményt ért el:
1. osztály
Piróth Krisztina
4. osztály
Fábián Terézia
5. osztály
Balogh Csaba
Szeker Nikolett
Tóth Anita
7. osztály
Rapcsák Margit.
Jeles tanulmányi eredményt ért el:
1. osztály
Kocalik Rebeka
4. osztály
Szabó Virág
Piróth Emese
Köblös Levente
Csizmazia Attila
5. osztály
Kiss Réka
6. osztály
Stromájer Tünde
Fábián Róbert
Borbély Gábor
7. osztály
Németh Nikolett
Király Gabriella.
Általános nevelõtestületi dicséretben részesültek
Piróth Krisztina 1. osztályos,
Fábián Terézia 4. osztályos,
Szeker Nikolett és Tóth Anita 5. osztályos,
Stromájer Tünde 6. osztályos és
Rapcsák Margit 7. osztályos tanulók.
Nevelõtestületi dicséretben részesült szorgalmáért
Kocalik Rebeka 1. osztályos,
Kiss Nóra 3. osztályos és
Fábián Róbert 6. osztályos tanuló.
Nyárra jó pihenést, a következõ tanévre hasonló
eredményeket kívánunk nekik!
Thúry József Általános Iskola
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THÚRY SULI HÍREK
Húsz éves a Thúry József
Általános Iskola
Hetek, hónapok óta izgatottan készültünk június 8ra, a Thúry József Általános Iskola névadó ünnepségének 20. évfordulójára.
Reggel fél nyolctól kezdett benépesülni az iskola
udvara: jöttek a szülõk,
akik hozzákezdtek a gyereknapi fõzõcskézéshez –
már hagyomány, hogy az
osztályok aznap maguknak
készítenek ebédet, melyet
szakértõ zsûri véleményez, az éhes gyereksereg pedig elfogyaszt. Már
lobogott a bográcsok alatt a tûz, amikor az aulában Fábián Ilona tanárnõ megnyitotta az „öregdiákok” tablókiállítását. A folyosón napokig egykori önmagukat gyermeki örömmel felismerõ felnõttek mosolyogtak a fényképek elõtt. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt egy
olyan „öregdiák” is, akire különösen büszkék vagyunk: Szabó Attila
fénykép-kiállítását Bognár Gáborné tanárnõ ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe. Tanulóink és az idelátogató óvodások már nagyon várták
a dráma-szakkörösök elõadását. A dzsungel könyve c. darabból bemutatott részlet nem csak a makádi gyerekek és szüleik körében aratott hatalmas sikert, de a produkciót rögtön meghívták a szigetbecsei
iskolába is. Az elõadás után egy egészen más mûfaj képviselõi késztették tapsra a gyerekeket: a Tökölrõl érkezett karatésok között ifjúsági világbajnok is volt, bemutatójukat tátott szájjal nézték fiúk és lányok egyaránt. Ezt követõen a tanulmányi versenyeken részt vevõ és
azokon eredményesen szereplõ tanulók részesültek értékes jutalomban. Ekkor már terítették az asztalokat a fõzõversenyben részt vevõ
szülõk, és lassan gyülekezett az éhes gyereksereg. Volt sertés- és marhapörkölt, rántott hús és pulykasaslik, sõt, még lángos is. Ebéd után
mindenki indult haza, hogy a délutáni programra kipihenten, testét-

lelkét ünneplõbe öltöztetve jelenjen meg. Három órakor a mai makádi pedagógusok várták baráti beszélgetésre egykori kollégáikat. A
délutáni program négy órakor a Himnusz hangjaival vette kezdetét.
Raffay Béla igazgató ünnepi beszéde és a 4. osztályosok emlékmûsora után koszorút helyezett el a Thúry-emlékfalnál – többek között – a
nagykõrösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnázium képviselõje, a
Magyar Tudományos Akadémia küldötte, a Thúry József Általános
Iskola igazgatója és tagintézmény-vezetõje, valamint a makádi református gyülekezet és a presbitérium nevében Lakatos Enikõ lelkésznõ,
az egykori Thúry-diákok nevében pedig Baski Mária és Kiss Péter.
Ezt követõen Bödõ Krisztián, a Thúry Diákkör diákelnöke, a
2006/2007-es tanév Thúry-ösztöndíjasa díszoklevelet adott át azoknak, akik tevékenységükkel nagy mértékben segítették az iskolát. Piróth Krisztina 1. osztályos és Tóth Anita 5. osztályos tanulók furulyajátéka után elsõként Matis Károlyné köszöntötte az 50 évvel ezelõtt
pedagógus diplomát szerzõ Bódis Lajosnét. Mária néni 1956-ban
szerzett általános iskolai tanári végzettséget magyar szakon a Pécsi
Állami Pedagógiai Fõiskolán. A Makádi Általános Iskola elsõ és egyben utolsó munkahelye is volt, 1993-as nyugdíjba vonulásáig. Az
életútját méltató szavak után a pedagógus pályán õt itt, Makádon
követõ egykori tanítványai – Bognár Gáborné, Fábián Ilona, Piróthné
Ács Tünde és Szabó Istvánné – köszöntötték Mária nénit. Eljöttek az
elsõ osztályának tanulói – mára tisztességben megõszült nagymamák
és nagypapák –, valamint számos egykori tanítványa, hogy együtt
emlékezzenek, és köszöntsék Bódis Lajosnét, akinek a Pécsi Tudományegyetem rektora arany diplomát adományozott. Ezt követõen
Baski Gábor polgármester – a képviselõ-testület nevében – Díszpolgári címet adományozott Suhaj Józsefnek, az iskola címzetes igazgatójának. Rövid szünet után az iskola össze tanulójának részvételével tornabemutató következett. A színpompás, vidám felvonulás méltó befejezése volt az egész napos színvonalas programnak.
Rab Krisztina

A ma már 20 éves makádi új iskola
születésének rövid története
Szigetszentmárton község 8 tantermes új iskolájának átadásán megjelent Dr. Mondok Pál a Pest Megyei Tanács Elnöke. Az avató
beszédet id. Raffay Béla, a Ráckevei Nagyközségi Közös Tanács /Makád, Lórév, Szigetbecse/ elnöke, a körzetközpont vezetõje mondta.
Az ünnepséget követõen rövid fogadásra, baráti beszélgetésre került sor.
Pap János az új iskola igazgatója félrehívta Raffay Bélát és közölte vele, hogy a folyosón várakoznak a Makádról jött küldöttek: Vásárhelyi Nagy Antalné /aki akkor a közös tanács végrehajtó bizottságának tagja volt/ vezetésével, és a megyei tanács elnökével szeretnének
beszélni.
Raffay Béla visszatérve megmondta ezt a megyei elnöknek. Õ fogadta is a küldötteket, akik azt kérték: Makádon is épülhessen egy új
iskola, felváltva az akkori igen mostoha körülmények között folyó oktatást.
Dr. Monok Pál megbízta Raffay Bélát, hogy a makádi körülményeket feltárva és elemezve, ha indokoltnak látja, az õszi, a körzet településeire vonatkozó tárgyalásakor terjessze elõ az új iskola beruházására vonatkozó javaslatát. Raffay Béla több alkalommal a helyszínen tárgyalt a helyi vezetõkkel, aminek alapján meggyõzõdött az igény jogosságáról, és pártfogó javaslatával terjesztette elõ a kérelmet. Ennek
megtörténte után, a megyei tanács ülésén, határozatba foglalták a döntést, miszerint biztosítani kell az új iskola építéséhez szükséges
pénzeszközöket. Így indulhatott meg az építkezés.
Ifj. Raffay Béla
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NE csak a mának élj, adj
lehetõséget a jövõnek is !
A tavaszi idõszakban megkereste a testületet egy helyi vállalkozó, aki energiáját, gépeit és azok költségeit nem kímélve felajánlotta a településnek, hogy 3 hektár belterületet rendbe tesz,
megmûveli azt és elültet közel 5000 darab lombfát. A vezetés élt a
kínálkozó lehetõséggel és elfogadta Márkus István makádi vállalkozó felajánlását, aki több heti munkával hozzájárult a terület
fásításához.
Egy újabb terület, mely megszabadult a szeméttõl és gaztól, hozzájárulva a település rendezettségéhez, növényekkel gazdagította
annak értékét.
Köszönetünket fejezzük ki „MASZEKNAK” a település
nevében, hogy ilyen irányú hozzáállásával, segítségével bizonyította, érdemes tenni ezért a kicsi faluért.

A szemét gödör
megszüntetése !
Hivatalba lépésem után meglepetések tömege fogadott azzal a
ténnyel, hogy a település határához tartozó régi sóderbányát milyen
iramban és milyen ártalmas anyagokkal töltik fel. Lakossági bejelentések után sikerült egy rendszeresen ide szállító vállalkozót
felelõsségre vonni, majd Rendõrségi feljelentést tenni ellene,
illegális szemétlerakás címszóval. Ezt az esetet sikerült bizonyítani,
de a törvény szerint kiszabható bírság maximum összege 20.000.Ft, mely illetékbélyeg megvásárlása után az államkasszába kerül.
Több ilyen jellegû tevékenység került felszínre, és akadályoztunk
meg veszélyes hulladékok idekerülését is. Az elõzõ vezetés a
Település rendezési tervében ezt a területet, egy feltöltésre váró ,
rekultiválandó területként kezeli és rendezi .A rendezési tervvel
összhangban állapodtunk meg egy Szigetújfalusi vállalkozóval ,
hogy a ráckevei Katolikus iskola területén folyó bontási munkálatokból származó , szigorúan csak építési törmeléket és földet tartalmazó hulladékot ezen a helyen elhelyezheti. A törmelékek ideszállításáért az önkormányzat 1.000.-+ áfa/m3 összeget kap a vállalkozótól, melynek végén összesen 2.000 köbméterért 2
millió+áfa-t átutal a hivatal számlájára.
Többen kérdezték, hogyan lehet ilyen tevékenységre engedélyt
adni. Sok mindent mérlegelni kellet, mert ez a fajta illegális szemét
elhelyezése már nem új keletû ezen a helyen. Az elmúlt évek alatt
több száz köbméter szemetet, olajos flakont mûanyag hordókat,
neilont, állati tetemeket, szennyvizet helyeztek el itt a "bányában" ,
amiért senki, soha egy forintot sem fizetett be a Falu költségvetésébe. Beszélve arról is, hogy a bánya területén, egy a 70-es
években megszûnt út is elhelyezkedett, melyért azóta sem kárpótoltak senkit , így az út mellett elhelyezkedõ magánszemélyek tulajdonát képezõ szántó lényegesen kisebb lett. A "helyzet adta a
lehetõséget", hogy ebbõl a tevékenységbõl a Község is részesüljön
jelentõs anyagi bevétellel, ezért adtam engedélyt a terület idõszakos feltöltésére.
Terveink között szerepel tehát, hogy ez a fertõzött terület rendbe
legyen téve, és a gödör helyén egy rendezett terület legyen,
kultúrált, téli sportolásra alkalmas lesiklópályával (szánkózó
pálya), mellette egy horgásztóval, mely télen korcsolyapályaként is
funkcionálhat. Nem utolsósorban szem elõtt tartva az élõvilág megmaradását is.
Kérjük a lakosság türelmét, ahhoz hogy ez a rekultiválása
mielõbb befejezõdhessen!
Baski Gábor

2007. augusztus

Sola Gratia Énekkar – Makád
A Makádi Református Egyház földrajzi tekintetben a Csepel - sziget
legdélebb pontján helyezkedik el. Õsi református gyülekezet, árpád kori múlttal
és 200 éves mûemlék templommal.
2005-ben lelkészváltás történt a gyülekezetben (nyugdíjazás miatt). Az új
szolgálattevõ (Lakatos Enikõ, lelkész) új lendületet és megújulásra való
készséget hozott a gyülekezet életében. Kemény munkával és lankadatlan hittel
kezdett el dolgozni gyülekezet és lelkipásztor az egyházi élet megerõsítésén,
megtartásán, hogy a modernizációs társadalom negatív hatásait - elidegenedés,
vidék elnéptelenedése, gyülekezet elöregedése- minimalizálja a gyülekezeti élet
terén.
Így talált egymásra hitvalló, és magyarságunkat büszkén vállaló, énekelni
szeretõ közösség karvezetõjére (Kátai Jolán; kántor, vallástanár), és kezdtünk el
együtt egy komoly zenei munkát. 2005 nyarán megalakult a Sola Gratia Énekkar
(16 fõvel) gyülekezetünkben. A létszám nem határozott, mert az állandó mag
mellett, hol többen, hol kevesebben kapcsolódnak be munkánkba, közös éneklõ, hitvalló szolgálatunkba. Énekkarunk összetétele életkor, nem, és iskolázottság tekintetében vegyes. Mindenkit szeretettel látunk magunk között, akik
szeretnek és akarnak hitvalló énekeket, magyarságunkat hûen ápoló zenei feldolgozásokat megismerni, énekelni.
Nevünket református hagyományaink alapján választottuk. A reformátori jelmondatok szerint az egyik Sola-t választottuk munkánk és hitünk fémjelzéseként, hiszen minden, amit eddig tettünk és a jövõben tenni szeretnénk az
Úristen dicséretére tesszük, az Õ szolgálatában állunk valamennyien, az
egyetemes papság elvének komolyan vétele alapján.
Szolgálatunk során többször részt vettünk gyülekezetünk alkalmain, ahol
énekekkel, zenei kísérettel tettük ünnepibbé az igei alkalmakat. A környék református gyülekezetei szeretettel hívnak minket, mi pedig tehetségünk és
lehetõségeink szerint vállalunk más gyülekezetben is szolgálatot.
Énekkarunk lelkes amatõrökbõl áll, akik azért énekelnek együtt, mert a közös
hitvalló imádságoknak lelket és értelmet formázó, meghatározó hatása van.
Közösségünk eddigi felállása ideje alatt baráti közösséggé kovácsolódott,
melyért hálásak vagyunk a mindenható Istennek, akihez szüntelen imádkozunk
megtartatásért, épülésért.
Sola Gratia Énekkar tagjai:
Karvezetõ: Kátai Jolán
1. ÁcsLászlóné
8. Eva Jahnke
2. Balogh Sándorné
9. Horváth István
3. Bódis Istvánné
10. Horváth Istvánné
4. Bolla Julianna
11. Jancsó Emõke
5. Csizmazia Attila
12. Kiss Nóra
6. Csizmazia Jánosné
13. Lakatos Enikõ
7. Erchard Jahnke
14. Ledniczky Magdolna

A település csak összefogással tud
elõbbre lépni !
A Község Önkormányzata és a makádi Református gyülekezet elhatározta, hogy az Egyházat és a települést érintõ kérdésekben szoros együttmûködést alakít ki. Közösen adjuk ki a Makádi Újságot, együtt tervezzük a templomot határoló terület szépítését, napi kapcsolatban vagyunk a további lehetõségek kiaknázásban is. Néhány tárgyaláson túljutva, megállapodtunk, hogy a
régi Református temetõt is közösen fogjuk rendbe tenni. Segítségünkre siettek a ráckevei múzeum vezetõi és szakmai hozzáértésükkel irányt mutattak a
temetõ régészeti és történelmi értékeinek egyedülálló lehetõségeihez.
Szeretnénk, hogy ezt az egyedi értéket minél elõbb megtisztítsuk az elburjánzott növényektõl, és lehetõséget adjunk, hogy a már elfelejtett sírokat újból
gondozni tudják azok az emberek, akik már régóta nem tudták megközelíteni
szeretteik nyughelyét.
A munkára terveink szerint 2007. szeptemberében kerül sor, melynek pontos idõpontjáról értesíteni fogjuk a tisztelt lakosságot.
Baski Gábor
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MAKÁDI ÚJSÁG

9

Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány
A Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány 2006. május 29.-én került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróságon. Az alapítvány céljai a karitatív, a
humanitárius és egyházi szellemiség ápolása, a szociális, oktatási, kulturális és közösséget támogató, a közösség érdekeit mentõ, ápoló, éltetõ,
a tehetségeket segítõ, a környezetkultúrát serkentõ feladatok ellátása,
továbbá a Makádi Református Egyházközség tulajdonában lévõ és
mûködési körébe tartozó ingatlanok, ingóságok, tevékenységek tartós
fenntartása, gondozása, kezelése, állagának megóvása, illetve zavartalan
mûködésének biztosítása.

Beszámoló a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány
2006. évi közhasznú tevékenységérõl
Alapítványunk kettõ alkalommal tartott kuratóriumi ülést, ahol a kurátorok meghatározták az Alapítvány hosszú távú stratégiai terveit.
A Makádi Református Egyházközséggel közösen az alábbi programokat valósítottuk meg:
· Július 3-8.: gyülekezeti - munkás képzõ konferencia Balatonszárszón
· Augusztus 7-9.: Balatonszabadiban ifjúsági biblia tábor
· Október 1.: Light – House zenekar világzenei koncertje a templomban. A koncertet követõen szeretetvendégséget tartottunk a
gyülekezeti teremben.
· Október 10.: Ifjúsági nap Tápiószelén, mely alkalmon néhány konfirmált gyermekkel részt vett a gyülekezet lelkipásztora.
· November 11.: Diakóniai Nap Majosházán. Gyülekezetünk néhány
tagjával színielõadást tekintettünk meg a szeretetszolgálatról.
· December 10.: Gyermekfoglalkoztató a gyülekezeti teremben.
Adventi – karácsonyi ajándékkészítés.
· December 17.: Adventi Irodalmi Est a templomban.
Felléptek: Benkõ Péter, Molnár Zsuzsa és Matoricz József színészek.
Az irodalmi elõadást szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.
2006. decemberében elkészült az Alapítvány weblapja, melyet a
www.makadiszivekalapitvany.civil.co.hu címen lelhet elérni. A
weblapon helyet kapott Makád község helytörténete, a Makádi Református Egyházközség története, a mûemlék templom felújításának
munkafázisairól készült fotók.

Jogi körülmények
A Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány 2006. május 29-én jött létre a
Pest Megyei Bíróság AM2803. sorszám alatti nyilvántartásba vételével.
A bejegyzéssel egy idõben közhasznú minõsítést is kapott.
Az Alapítvány rövidített neve: Makádi Szívek Alapítvány
Az Alapítvány székelye: 2322 Makád, Kossuth Lajos u. 49.
Az Alapítvány adószáma: 18712672-1-13
Az Alapítvány alapítója Csizmazia Attila (2322 Makád, Kossuth Lajos
u. 42).
Az Alapítvány képviseletére jogosult Bognár Gáborné (2322 Makád,
Petõfi u. 26.).
Az Alapítvány kuratóriuma 7 (hetes) tagból áll.
Az Alapító által rendelkezésre bocsátott alapító vagyon 100.000,Forint.
Az Alapítvány 2006-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A vezetõ tisztségviselõk juttatásban nem részesültek.
Az átlagos statisztikai állományi létszám 0.
Az Alapítvány 2006-ben költségvetési támogatásban nem részesült.

Az egyszerûsített mérleg tételeinek részletezése:
Eszközök
Az Alapítvány forgóeszközeinek értéke 81.600,- Forint. A
pénzeszközök értéke 81.600,- Forint, amely összegbõl 0 Forint
készpénz és 81.600,- Forint bankszámlán lévõ pénzeszköz.
Források
Az Alapítvány induló tõkéje 100.000,- Forint
A tõkeváltozás 18.400,- Forint
2005-ben az alaptevékenységbõl származó eredmény - 18.400,- Ft.

Az eredménylevezetés tételeinek részletezése:
Az egyéb bevétel 40,- Forint pénzintézettõl kapott kamat.
A közhasznú tevékenység költségei között 18.400,- Forint egyéb ráfordítás került kimutatásra, melybõl 3.000,- forintot weboldal létrehozására
kiírt pályázatra, 15.400,- forint a pénzintézetnél vezetett folyószámla
bankköltségeire történõ kifizetés volt.
Baski Mária

Új otthonra találtak a
makádi gólyák
2007. márciusában megkereste Hivatalunkat Bécsi József azzal, hogy
készített Makád gólyáinak egy új fészket, aminek felrakásához segítséget
kér. Felkerestük az ELMÜ illetékes munkatársait, akik felrakták Bécsi Úr
által készített fészket. Az ELMÜ munkatársai – tapasztalataik alapján –
nem fûztek nagy reményt ahhoz, hogy a gólyák át fognak költözni új
otthonukba.
DE TÉVEDTEK.
Sikeres volt az elképzelés és a makádi gólyák háborítatlanul élhetnek új
élõhelyükön. Sajnos Bécsi József már nincs közöttünk, amikor ez a cikk
megjelenik, ezúton szeretnénk KÖSZÖNETET mondani neki a falu minden lakója nevében!
Jancsó Emõke
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PÁLYÁZATI SIKEREINK
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2007. tavaszán kiírta azt a CÉDE pályázatot, amely a települések ravatalozóinak felújítására ad
lehetõséget. Az Önkormányzat élt a felkínált lehetõséggel és benyújtotta pályázatát. A döntéshozók eredményesnek minõsítették a munkáinkat és a
kért maximális összeget 3,5 millió forintos támogatást nyújtanak az épület felújításához. A pályázat tartalmazza a tetõ lecserélését, az épület elõtti nagyon rossz minõségû betonterület új díszburkolattal való ellátását és a településünkön idáig még nem létezõ urnafal létesítését, mely a hamvasztott hozzátartozóink végsõ nyughelyéül szolgál majd. A beruházás az idei év október 30-ig fog elkészülni.
2006. novemberében benyújtásra került a település központjában tervezett nyitott épület, mely a helyi szokásokat ,természeti kincseinket,
történelmünket mutatja be. A pályázati kiírást a Leader-közösség akció csoportja írta ki. Önkormányzatunk az elnyerhetõ maximális 3 millió forint
összeget kapta meg, melyet 2007 júliusában ünnepélyes keretek között hirdették ki. Mivel a teljes költségvetés a nyitott galériára 7,1 millió forint lenne,
(ami 4,1 millió forint saját erõ hozzáadását jelentené), önkormányzatunk módosításra szánta el magát és az eredeti terveket figyelembe véve átalakította a beruházás költségvetését és új elképzeléseket csatolt hozzá. Az elképzelésünk ,hogy a templom környezetét teljes mértékben díszburkolattal
látjuk el és itt építjük meg az eredeti elképzelésekben gondolt bemutató helyeket. A megvalósulás 2008 szeptemberére fog elkészülni.

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEINK
2007. áprilisában írták ki az Oktatási Minisztérium által támogatott "Közkincs III" nevû pályázatot, mely pályázat keretein belül a települések kulturális központjainak fejlesztésére ad lehetõséget. Ezen a pályázaton is indult Önkormányzatunk, melyben szeretnénk az épület külsõ falfelületeit
szigetelni, illetve színezett vakolattal ellátni. A beruházás értékét az elnyerhetõ maximális 4,5 millió forintban állapítottuk meg, melyhez 10 %-os
önrészt kell biztosítanunk. Bízunk a sikeres elbírálásban és a pályázott összeg odaítélésében, hogy a település egyik legnagyobb épületét szebbé tudjuk
"varázsolni".
2007 augusztusában kerül kiírásra a településünket legnagyobb mértékben érintõ pályázati kiírás, mely a belterületi utak szilárd burkolattal való
ellátását teszi lehetõvé.
Önkormányzatunk idõben felkészült az adott lehetõségre és már elkészítette az utakra vonatkozó terveket. Az Önkormányzat Képviselõ testületének
döntése értelmében a CBR-Terv Kft. (1222 Budapest, Hõs u. 11.) nyerte el a tervek elkészítését 2,2 millió forint + Áfa összegben, mely cég az elõírt
határidõre a munkákat elkészítette.
Az érintett utcák: Dózsa György u. teljes hossza, Diófa u. teljes hossza, Thúry József u. teljes hossza, Jegenye sor teljes hossza, Kulcsi u. teljes
hossza. Az utcák össz' hosszúsága közel 3,5 kilométer.
Terveink között szerepel a Petõfi köz teljes hossza, a Szabadság köz teljes hossza, Kossuth köz teljes hossza. Az utolsó kettõ köz burkolását,
díszburkolattal terveztetjük meg .
A beruházás várható költsége 100-120 millió forint. A pályázat benyújtási határideje 2007. augusztus 16. -november 16. között lehetséges. Elbírálása
2008. év tavasza, melynek pozitív döntése után a beruházás 2008. évében várható. Bízunk a sikeres elbírálásban!
Baski Gábor
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