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Makád Község Önkormányzata és a makádi Református Egyház lapja

A húsvéti ember
Az ember lelkének alakulására a legdöntõbb befolyással az
van, hogyan ismeri Istent. Amikor az ember istenismerete változik, megváltozik környezete is. A feltámadott Krisztus új dicsõségben jelenik meg húsvétkor a tanítványok elõtt, ebbõl az
következik, hogy újfajta emberek formálódtak belõlük. A feltámadott Krisztust látó ember, a húsvéti ember. Miben különbözik az az ember, aki a feltámadott Krisztust látja; attól, akinek
számára a húsvéti sír nem egyéb egy nagy ámításnál, vagy legendánál? Az emberi lelkek egymáshoz való viszonyában találkozunk romboló, mozdulatlan és építõ emberrel.
A romboló ember akarva-akaratlan, szüntelenül
pusztít. Lehet ez a romboló
ember a világból kiábrándult tudós, aki ideológiákat
dolgoz ki a világ pusztítására (diktatúra, fasizmus,
kommunizmus, globalizmus stb.). Lehet romboló
ember egy családtag,
szomszéd, munkatárs, akinek szavai mindig levertek,
bánatosak, panaszkodóak,
elkeseredettek. Lehetnek
hatalmon lévõk, akik vélt
igazukkal rombolják környezetüket. Õk az élet csákányosai, ahol megjelennek, ott széthull mindaz, ami addig
egész volt. Õk nem húsvéti emberek.
A mozdulatlan ember nem képes a dolgokat sem jobbra, sem
balra mozdítani, neki minden mindegy. Õ nem akar változtatni.
Sem építeni, sem rombolni nem akar. Nem akarnak a rossztól
megszabadulni, sem a jót megtartani. Nekik nincsenek ellenségeik, de nincsenek barátaik sem. Õk sem húsvéti emberek, õk a
tömeg.
Az építõ emberek, akik elõreviszik a világot. Valami újat láttak meg, amit még mások nem láttak. Valami újat fedeztek fel,
amerre ember még nem járt. Amit építenek, azt mindig mások
javára, megsegítésére teszik. Mária Magdaléna, amikor meglátja a feltámadott Jézus Krisztust, azonnal más emberré lesz. A
feltámadott Úr parancsának engedelmeskedõ ember, aki elkezdi építeni az anyaszentegyházat. Mivel? Azzal, hogy viszi az

örömet, a boldogságot, a szabadságot, a legnagyobb értéket a
tanítványoknak. Azt, hogy Jézus él, mert FELTÁMADT. Egy
új kezdethez és annak jó folytatásához mindig a Feltámadott vezetésére van szükségünk. Ma is, amikor úgy érezzük, hogy Isten ítélete következtében azt az országot, amit adott nekünk,
szétrabolták, és most is megszüntetni akarnak bizonyos nemzetellenes erõk; csakis Isten mélyebb, hûséges megismerése, a
húsvéti ember építõ szolgálata következtében tudjuk megõrizni,
sõt visszaszerezni. Ezt a húsvéti lelket kell elvinnünk lelombozódott, hitét veszített népünk közé. A húsvéti
örömre, a mindent megújítani tudó Jézus Krisztusba
vetett örök hûségre van
szüksége egyházunknak,
közösségünknek, nemzetünknek.
A húsvéti ember nem álmodozó, aki nem veszi észre a valóságot; és valami letûnt kor, letûnt hagyományát követi, vakon. A húsvéti ember realista, de nem
anyagi értelemben. Onnan
meríti hitét, látását, és szolgálatához szükséges erejét,
hogy látta a feltámadott Jézus Krisztust. Ez a hitbizonyosság minden emberi hatalom felett álló, sõt a halál felett való. Meg lehet ezt a világot változtatni. Minden, ami körülvesz
minket; lehet, hogy még bizonytalan, esendõ, reményt vesztett,
de máról holnapra eltûnhet; mert a húsvéti emberek összefogva, hatalmas erõt tudnak képviselni, ha bátran, nyíltan hirdetik
a valóságot, az egyetlenegy igazságot: Jézus Krisztus él, mert
feltámadt!
Az élõ Jézus Krisztus áldása és vezetése legyen mellettünk,
amikor napi munkánkat elvégezzük, amikor reményeinknek
hangot adunk, amikor együtt imádkozunk Isten iránti hálaadással, a makádi református templomban.
Kívánok minden kedves testvéremnek a Makádi Református
Egyház Presbitériumának nevében, Istentõl megáldott húsvéti
ünnepi hitet!
Lakatos Enikõ református lelkész
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– 2007. MÁJUS 28.
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sten iránti hálaadással és õszinte örömmel adok hírt minden kedves testvéremnek, hogy 2007. május 28-án 15 órakor ünnepélyes lelkészbeiktatás lesz a makádi református
templomban.
2006. április 23-án a Makádi Református Egyház választói
joggal bíró tagjai Lakatos Enikõ lelkipásztort egyhangú igen
szavazattal törvényesen megválasztotta a gyülekezet, lelkipásztorául. Ez úton köszönöm meg minden kedves testvéremnek, hogy részt vett a lelkészválasztás ünnepi alkalmán, szavazatával erõsített szolgálatomban.
A Magyarországi Református Egyház törvényei értelmében,
a lelkészválasztást követõ egy éven belül ünnepi istentisztelet
keretében meg kell erõsíteni, hatályossá kell tenni, a demokrácia elve alapján megtörtént lelkészválasztást, a Délpesti Református Egyházmegye esperesének. Mely alkalommal a gyülekezet és a gyülekezetünkbe érkezõ vendégek ünnepi istentiszteleten vesznek részt, azt követõen pedig szeretetvendégségen.
Nem mindennapi ünnepre készülünk együtt, mely alkalomra
minden kedves testvéremet hívok és várok a Makádi Református Egyház Presbitériumának nevében.
Az ünnepi istentiszteleten a beiktatást Komlósi Péter esperes
úr végzi, igei szolgálatot: Lakatos Enikõ beiktatott lelkész végez. Gyülekezetünk kedves tagjain túl meghívást kap a Délpesti Református Egyházmegye minden gyülekezete lelkipásztorával és gondnokával, a beiktatott lelkésznõ életében,
hitében, ismeretében és tudásában meghatározó személyek,
úgy mint családtagok, egyetemi tanárok, szolgatársak, életpályát elindító neves személyek, nem utolsó sorban Makád polgármestere és képviselõ-testülete.
z ünnepi istentiszteletet követõen zártkörû szeretetvendégséget – közös vacsorát – tartunk a Mûvelõdési Házban. Ahhoz, hogy ünneplésünk ünnepi legyen, szükséges és
kérem, minden kedves részt venni kívánó testvérem közös
akaratát, anyagi teherviselését. Az ünnepi istentiszteletet követõ vacsora ára: 1.500 Ft/fõ. Mindezen túl adomány gyûjtését

A

kezdi el az egyház, vállalva a kötelezettséget a meghívott vendégek vacsorájának fedezésére. Az adomány összege: 3.000
Ft/család. Ezzel az összeggel két vendég vacsoráját tudja egy
család viselni, természetesen lehet többet adakozni.
érem kedves testvéreimet, hogy a következõ személyeknél fizessenek hozzájárulást bevételi bizonylat kézhezvételének ellenében, melyet aláírásukkal hitelesítettek. Vacsora és adomány befizetésérõl bizonylatot adhat: Balogh
Sándorné, Baski Mária, Bodor Lászlóné, Matis Sándorné,
Bognár Gáborné és Turóczi Sándor. Kérem a testvéreket, aki
részt kíván venni a vacsorán, vagy anyagi segítségnyújtást tud
adni az ünnepi vacsorához a fent említett személyeknél fizetheti be a megfelelõ összeget, 2007. április 30-ig. Kérem, a
határidõ pontos betartását, mert késõbb nem áll módjában
a Presbitériumnak vendégül látni a személyt.
Kérem a kedves testvéreket, aki nem kíván részt venni a beiktatás alkalmán, tekintse az is ünnepinek a napot; úgy, mint a
vendégvárás kitüntetett alkalmát. Amikor környezetünket, udvarunkat megtisztítjuk, hogy a községbe érkezõ vendégek
(akik az egész ország területérõl jönnek hozzánk), jó hírünket
vihessék tovább otthonukba.
égül engedjék meg a testvérek, hogy személyes vallomásomnak adjak hangot. Hosszú és nem könnyû út vezetett engem idáig, hogy a Makádi Református Egyház beiktatott lelkészének teljes körû szolgálatát elvállaljam, és végezzem. Minden idõben, amikor erõtlenségemben, vagy ellankadt
hitemben voltam, fölfelé tekintettem, és onnan vártam az én
reménységem. Ez a minden emberi értelmet felül haladó Kegyelem pedig, nem szûnt meg imádságban hordozni személyemet, szolgálatomat, gyülekezetemet és hûséges munkatársaimat. Isten iránti hálával köszönöm meg mindenkinek, aki segíti szolgálatomat, és hívom, ünnepeljünk együtt 2007. május
28-án õsi református templomunkban.
Lakatos Enikõ
református lelkész
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Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K
2006-ban történt:
2006. október 1-jén tartották az önkormányzati választást, amelynek eredményeként 2006. október 16-án megalakult Makád község Képviselõ-testülete, tagjai a következõk:
Baski Gábor polgármester,
Dosztály László alpolgármester,
képviselõk: Baski Mária, Kocsis Tibor, Konta Gábor,
Márkus László, Száraz Ferenc, Vidáné Wéber
Adrienn.
Baski Gábor polgármester tisztségét társadalmi megbízatásúként látja el, ami azt jelenti, hogy a polgármesteri tisztséget fõállása mellett látja el. Baski Gábor hivatali munkarendje: minden héten szerdán 8–17 óráig tart fogadóórát a Körjegyzõségi Hivatalban.
A társadalmi megbízatású polgármesternek nem csak a
munkarendje, de a javadalmazása is különbözik egy fõállású polgármesterétõl. A polgármesterek díjazását A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény szabályozza. Egy 1000-2999 lakosú település esetén a fõállású polgármester díjazása 312.800 Ft és 404.800
Ft között állapítható meg (képviselõ-testület határozza
meg), addig a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 165.600 és 239.200 Ft között lehet megállapítani.
A Képviselõ-testület 2006. november 20-i ülésén körjegyzõség létrehozásáról döntött, amelynek következtében
2006. december 31-én megszûnt a MAKÁDI Polgármesteri Hivatal, és 2007. január 1. napjától Makád és Lórév község Körjegyzõségi Hivatalaként mûködik tovább. A
körjegyzõség székhelye Makád lett.
A körjegyzõségben, mint a Hivatal nevébõl kitûnik
Makád mellett Lórév vesz részt, ahol 16 év Ráckevével töltött közös munka után döntöttek úgy, hogy Makádhoz csatlakoznak. A körjegyzõség létrehozására elsõsorban itt is a
költségtakarékosság miatt került sor.
Mi is az a körjegyzõség?
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
a képviselõ-testületeknek kötelezõen elõírja egységes hivatal létrehozását, polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mûködésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A körjegyzõséghez tartozó
községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét a körjegyzõség látja el. Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül
egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzõséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél
több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet
körjegyzõségben, körjegyzõség székhelye kétezernél több
lakosú település is lehet. A körjegyzõség fenntartásának
költségeihez az érdekelt képviselõ-testületek – eltérõ meg-

állapodás hiányában – a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A körjegyzõt a képviselõ-testületek
együttes ülése nevezi ki. A körjegyzõ ellátja a képviselõtestületek, a bizottságok és a települési képviselõk mûködésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek
hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések elõkészítését
és végrehajtását.
A két település – Makád és Lórév – 2007. január 1-jétõl
közösen tartja fenn a Körjegyzõségi Hivatalt, és a körjegyzõt is közösen foglalkoztatja, így a költségek megoszlanak
a két település között. Az állam is ösztönözni próbálja a kis
településeket e lépés megtételére, méghozzá plusz állami
normatívával, ami a körjegyzõségnek éves szinten
7.304.000 Ft-ot jelent.
2007-ben történt:
Makád és Lórév község képviselõ-testületei 2007. január
5-i közös testületi ülésen Stáhly-Zsideg Istvánt nevezték
ki körjegyzõnek.
Makád község Képviselõ-testülete 2007. február 5-i ülésén elfogadta a község 2007. évi költségvetését
116.169.000 forintos kiadási és bevételi fõösszeggel, döntött a 2007. március 1-jétõl alkalmazandó vízdíjakról,
így a vízdíj ettõl az idõponttól a közületeknek: 191 Ft/m3
+ ÁFA, a lakosságnak: 138 Ft/m3 + ÁFA, az alapdíj vízmérõnként: 150 Ft + Áfa. Megállapította a polgármester
költségtérítését, döntött telekeladásokról.
2007. február 26-i ülésén módosította a Köztisztisztaságról szóló rendeletét, a módosítás következtében eltörölte a
70 éven felüli egyedül élõ makádi lakosok alanyi jogon járó szemétszállítási díj alóli mentességét, valamint a 70 éven
felüli házaspárok 50%-os kedvezményét.
A testület határozatot hozott a makádi Mûvelõdési Ház
ingatlan állami tulajdoni részarányának térítés nélküli megszerzésére.
Elutasította a ráckevei székhelyû KÖR TV KHT együttmûködési javaslatát.
Elfogadta a Sziget Security Személy és Vagyonvédelmi
Kft. közbiztonsági szolgáltatásra nyújtott ajánlatát, így
2007. március 1-jétõl a kft. napi 5 órás járõrszolgáltatást végez településünkön.
A testület költségmegtakarítás miatt – az érintett javaslatára – lecsökkentette a polgármester tiszteletdíját, és megemelte költségtérítését.
A nyári táborozók javára rendezendõ „retro bálra” térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta a Mûvelõdési Házat.
Az ellopott Kossuth szobor pótlására „Országzászló” felállítása mellett döntött, melynek költségeit részben lakossági adományok gyûjtésével kívánja biztosítani.
Körjegyzõségi Hivatal
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MAKÁD
AZ UTAZÁS 2007 KIÁLLÍTÁSON!

Makád község standja az Utazás 2007 kiállításon
Évek óta megrendezik Budapesten, a Hungexpo területén az Utazás nemzetközi idegenforgalmi kiállítást, amelyen 2007ben önálló standdal MAKÁD is bemutatkozott. A stand bérleti díját adományként Baski Zoltán volt makádi lakos ajánlotta fel a községnek, melynek összege elérte a 300.000 forintot. Az idei kiállítás megrendezésére március 29. április 1.
között került sor. A kiállításon Magyarországról csak nagyobb városok, és megyék mutatkoztak be, így hatalmas lehetõség
volt e kis község, Makád számára, hogy részt vehetett ezen a rangos eseményen, ahol minden eddigit felülmúlt a turisztikai
lehetõségek kínálata. A kiállítás ezúttal 53 országon és Magyarország tájain kalauzolta végig az érdeklõdõket. A látogatók
18 355 m2-en válogathattak az újdonságokból, a világ szinte minden pontjára szóló turisztikai lehetõségekbõl, családi programokból, az aktív pihenést, lovaglást kínáló utazási ajánlatokból. A pavilon berendezése, a kiállított tárgyak megalkotása
Baski Gábor polgármester, Síró Attiláné, Márkusné Csenki Ilona, Mayer Györgyné és Szûcs Dénes munkáját dícsérik és
MAKÁD HÍRNEVÉT ÖREGBÍTIK. A kiállításra elkészült Makád honlapja is (www.makad.hu), melyet ifj. Horváth
András készített el. A honlapon a községet bemutató képek találhatók.
A kiállítás nagy sikerû volt, számos érdeklõdõ tekintette meg a makádi pavilont. Hatalmas lépést tettünk a falusi turizmus beindítására, amely a település lakosainak hosszú távon megélhetést biztosíthat.
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Anyakönyvi hírek
Gólyahír
Megszületett:
Czinege Sándor és Borbély Margit kislánya
Laura

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK
Húsvét vasárnapja örömünnep. A gyerekek ajándékot
kapnak, festett, hímes tojást, csokoládéból készült nyuszit,
tojást, barikát, csibét. A meglepetéseket a húsvéti nyuszi
hozza és dugja el, hogy a gyerekek kíváncsi örömmel keresgélhessék. Hogy miként került a nyúl a húsvéti ünnepkör
jelképei közé, nehéz pontosan megmondani. Valószínûleg
német közvetítéssel, a múlt század végétõl terjedt el szélesebb körben, és ma már a hagyományos bárányt is kiszorítani látszik.
Egy német történet szerint véletlenül lett belõle húsvéti
nyuszi. Egy szegény asszonynak ugyanis az ünnep közeledtén olyan kevés pénze volt, hogy nem tudott semmit sem vásárolni a gyerekeinek, amivel húsvétra meglephette volna
õket. Így aztán néhány tojást festett be és dugott el a kertben szakajtóba, bokrok alá, virágok közé. A gyerekek reggel
rátaláltak, és éppen össze akarták szedni, amikor egy megriadt nyuszi ugrott ki a bokrok alól. Azóta hiszik azt, hogy a
nyúl hozza a húsvéti tojásokat.
Húsvét hétfõje a játék és a vidámság napja. A szokásos
locsolkodásnak népi és keresztény hagyományai is vannak.
Régen általában ilyenkor tartották a keresztelõket. A népi
elnevezés, a vízbevetõ hétfõ is jelzi, hogy azelõtt nem csak
a mai finomkodó kölnivizes öntözködés járta. Egyes vidékeken vödörrel locsolták a lányokat, és a patakba, vízbe való
bemerítés, fürdetés sem volt ritka. A víz tisztító erejét a termékenységgel hozták kapcsolatba. A locsolkodásért a lányok tojást adtak cserébe. A fiúk pedig igyekeztek minél
több tojást összegyûjteni a tojásjátékokhoz. Hagyományos
tojásjáték volt a tojáskocogtatás (akié elõbb eltört, az veszített), a tojáslabdázás (aki elejtette, az még egy évig nem lelte meg a párját) és a tojásdobálás (az nyert, aki a legmagasabbra dobta elejtés nélkül).
A tojás hagyományos húsvéti étel, az újjászületés, termékenység õsi szimbóluma. A különbözõ festett és hímes tojások a húsvét nélkülözhetetlen kellékei. Díszítésük, festésük
tájegységenként változó. Régen házi festékanyagot használtak: hagymalevél, zöld dióhéj fõzetét, vadkörte- vagy vadalmafa héját, gubacsot stb. Manapság nálunk a geometrikus minták a szokásosak, de a virágminták is megtalálhatók. A leggyakoribb a piros tojás. A piros szín védelmet jelent az ártó szellemek ellen, de Jézus kiömlõ vérét is jelképezi.
Vidáné Wéber Adrienn

Király Ferenc és Balogh Margit kisfia
Gergõ
Kispéter László és Kárpáti Brigitta kisfia
Miklós
Dencsik Lajos és Farkas Erika kislánya
Sára Csenge
Kiss Sándor és Palczer Zsuzsanna kisfia
Kevin Sándor
Varga László és Balogh Georgina kisfia
Máté Gergõ
Szepesi József és Pék Ildikó kisfia
Gábor János
Nagy Zsolt és Dencsik Márta kislánya
Márta Anna

Házasságot kötöttek
Bakonyszegi Károly Róbert
és
Vörös Rózsa
Kispéter Szilveszter
és
Csordás Magdolna

Örökre eltávoztak
Szlimákné Aranyos Margit

(élt 62 évet)

Molnár Ferenc

(élt 58 évet)

Királyházi Dénes Vilmos

(élt 59 évet)

Elsik Mihály

(élt 62 évet)

Szûcs Miklósné Ács Zsófia

(élt 78 évet)

Varga Józsefné Király Erzsébet

(élt 91 évet)

Varga László

(élt 64 évet)

Morvai Róbert Tibor

(élt 53 évet)

Kreisz János

(élt 72 évet)

Kanizsai László

(élt 49 évet)

Varga Lajosné Kozma Eszter

(élt 101 évet)
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Ellopták a makádi Kossuth szobrot
Bizonyára minden makádi lakos elõtt ismert, hogy 2006. november 15-én hajnalban ellopták Kossuth Lajos mellszobrát, melyet a község 1993-ban állított. A
szobor Csepel-sziget elsõ Kossuth szobra volt, melynek avatásán jelen volt dr.
Habsburg Ottó a Páneurópai Unió nemzetközi elnöke és fia Habsburg György,
valamint dr. Hegedûs Lóránt református püspök és más neves személyiségek.
A 2007. március 15-i ünnepséget idén a Thúry József Általános Iskolában tartottuk meg, hiszen az üres talapzat nem lett volna méltó helyszíne a megemlékezésnek.
Makád község Képviselõ-testülete az ellopott szobor pótlásáról határozott, hiszen ez a szobor már Makád jelképévé vált
A képen látható bronz mellszobor gipszformáját Cséri Lajos szobrászmûvész
készítette el, aki alkotását jelképes összegért ajánlotta fel Makád községnek. A
mellszobor bronzba öntését Harmath László öntõmester önköltségen vállalta el.
A szobor ellopása után több szobrászt is megkerestünk, a mellszobor elkészítésére érkezett 3,5 millió forintos árajánlat is. Az itt bemutatott alkotás ennek az
összegnek a töredékébe kerül. A Képviselõ-testület a szoboravatást 2007. május
27-ére tervezi. Erre az idõpontra elõ kell teremteni a szobor elkészítéséhez szükséges anyagi forrást, amihez ismételten lakossági összefogásra lesz szükség.

Bemutatkozik Stáhly Zsideg István,
Makád és Lórév községek körjegyzõje
Jancsó Emõke
– A költségcsökkentés miatt Makád és
Lórév községek képviselõ-testületei körjegyzõség létrehozásáról döntöttek. A körjegyzõi állásra kiírt pályázatra négy jelentkezõ volt, akik közül egyhangú szavazással Önt választották körjegyzõvé. Mióta dolgozik a közigazgatásban?
Stáhly Zsideg István
– 1974-ben kerültem a közigazgatásba,
ekkor kezdtem el dolgozni a Lórév Községi Tanácsánál. 1979-ben Lórév is Közös Tanácsba szervezõdött, így kerültem
Ráckevére, ahol 1984-ben VB-titkárrá,
majd 1990-ben jegyzõvé neveztek
ki. 2006. október közepéig dolgoztam Ráckeve város jegyzõjeként, majd megpályáztam a körjegyzõi állást, és így 2007. január
5-tõl Makád és Lórév körjegyzõje
lettem. A Ráckevén töltött idõ
alatt Lórév községgel is foglalkoztam, hiszen 2006. december 31-ig
Lórév Ráckevével volt körjegyzõségben. A lórévi képviselõ-testületnek a körjegyzõ választásnál
könnyebb volt a döntés, hiszen
1974 óta együtt dolgozunk. A ráckevei munkám során térségi
ügyekkel is foglalkoznom kellett
bizonyos igazgatási ügyek és a vá-

lasztások során, így a térség településeivel, így Makáddal is munkakapcsolatban
voltam.
Jancsó Emõke
– Körjegyzõvé választása óta közel három
hónap telt el, hogy fogadták, mik a tapasztalatai?
Stáhly Zsideg István
– A makádi képviselõ-testület tagjai és a
hivatal dolgozói, úgy érzem, szívesen fogadtak. A polgármesterben és a testület
tagjaiban nagyon aktív, a településükért
önzetlenül tenni akaró embereket, a hivatal dolgozóiban jól felkészült munkatársa-

kat ismertem meg, akik nagy önállósággal
végzik munkájukat, annak köszönhetõen,
hogy Makádon – az elmúlt két év kivételével – nem volt állandó jegyzõ. Makád és
Lórév körjegyzõjeként egy teljesen más
feladat várt rám, hiszen Ráckevén egy 50
fõs hivatali apparátus és nagy létszámú
intézményhálózat irányítása volt a feladatom. Makádon és Lóréven több ügykört
kell saját hatáskörömben tartani. Fontosnak tartom a pályázatoknál korábban
szerzett tapasztalatom hasznosítását ahhoz, hogy Makádra plusz állami forrásokat nyerjünk a település fejlesztésére, a
hivatal mûködtetésére.
Jancsó Emõke
– Áruljon el valamit a Makádi Újság
olvasóinak magáról is!
Stáhly Zsideg István
– A korábbi években több társadalmi
megbízatást is elvállaltam és végeztem: több mint nyolc évig voltam a
Jegyzõk Pest Megyei Szövetségének
elnöke, aktív szerepet vállaltam a
Többcélú Kistérségi Társulásban.
2002-ben címzetes fõjegyzõi elismerést kaptam, ami jegyzõi körben a
legmagasabb szakmai elismerés. 56
éves vagyok, 2 fiú édesapja, születésem óta Ráckevén élek.
Jancsó Emõke
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N em c s a k a hú s z é v e s e k é a v i l á g!
A Mûvelõdési Ház március huszonnegyedikén rendhagyó
eseménynek adott otthon. Az általános iskolások nyári táborozásának támogatására nem bált, hanem retro diszkót tartottak a
szervezõk.
Két héttel a fenti dátum elõtt a faluban megjelent több plakát,
melyen két táncoló pár és egy vastagított felirat volt a leginkább
szembetûnõ. Retro Buli. Akinek a figyelmét a plakát kellõképpen felkeltette, az rövid olvasás után eleget tudhatott az eseményrõl ahhoz, hogy el merjen menni, de keveset ahhoz, hogy
pontosan tudja, mire is számítson, így kíváncsiságtól fûtve
várhatta a buli kezdetét, ahol a zenét Dj Robi, és Jómagam,
Dmckayals (vagy ahogy Makádon jobban ismernek a
„kisDöci”) szolgáltattuk. Az idõsebb korosztály retro bált emlegetett, míg a fiatalabbak körében a retro diszkó volt a leggyakoribb megnevezés. De abban nem volt különbség, hogy mindenki izgatottan várta az eseményt, ugyanis senki, még a szervezõk sem tudták, hogy pontosan mire számíthatnak, és hogy
hogyan sül majd el ez a kezdeményezés.
A buli elõtt 2-3 nappal már lehetett érezni, hogy sikeres lesz
az este, az asztalokat ugyanis már mind elõre lefoglalták, sõt,
még kérni kellett asztalokat,
hogy mindenkinek legyen
helye.
Aztán eljött a várva várt
szombat 8 óra. Izgatottan
vártuk a kezdést. Én kicsit
féltem is, elvégre a zenék
között volt olyan, ami kétszer olyan idõs, mint én vagyok. A diszkó Bognár
Gáborné rövid megnyitójával és Ihász Gábor Múlnak
a gyermekévek címû slágerével kezdõdött. Ezt követte
a nyolcadik osztályosok
mambó-bemutatója, majd
Máté Péter Azért vannak a
jó barátok címû szerzeményét Nagy Daninak ajánlottuk, mihamarabbi felépülést kívánva neki balesetébõl.
Ezt követõen elindult a buli. Félelmem körülbelül 5 percig
tartott. Ekkorra jelentek meg az elsõ táncos lábú vendégek a
parketten, és szemmel láthatóan jól érezték magukat, melynek
hatására az asztalnál vacillálók is hamar táncba kezdtek a parketten. Amikor Ibolya néni ismét szót és teret kért a táncsulisoknak, szinte alig akarták átengedni a táncteret a lányoknak, akik ekkor egy mixre mutatták be koreográfiájukat. Ezt
követõen még egy felhívást intéztünk mindenkihez, hogy jelentkezzenek karaokera, valamint bálkirály és bálkirálynõ választásra, majd folytatódott tovább az õrület. A tombola is gyorsan fogyott, és a táncban megfáradt emberek is gyakran keresték fel a büfét, hogy megmentsék magukat a kiszáradástól. A
hangfalakból megszólalt a Neoton Família, a Hungária, a
Boney M, a Bonanza Banzai, és még sok remek elõadó a '60-

as, '70-es, '80-as és '90-es évek nagyjai közül. A következõ szünet Tóth Dávid ördögbot bemutatójának okán következett,
melynek hatalmas sikere volt mind a fiatalok, mind az idõsebbek körében, és a lelkes közönség ráadást is kapott. Ezután
karaoke következett, melyre a türelmetlenebbek már újra táncba lendültek. Ezt az iskolások utolsó bemutatója követte volna,
de amint megszólalt a zene, a közönség elözönlötte a parkettet.
Mivel a tombola elfogyott, a terem világítását teljesen leoltottuk, és csak a diszkófények segítették a táncolókat a tájékozódásban. A szívesen világító lámpák, a tükörgömb és a füst különös hangulatot adott a bulinak, a tömeg néha a hangfalakat is
túlharsogva énekelte a jobbnál jobb slágereket. „Párduc, oroszlán, gorilla, Makádról” hangzott néhány ember szájából. A hangulat ekkor már annyira a tetõfokára hágott, hogy a szervezõk
is elfelejtették, hogy tombolát kellett volna húzni éjfélkor, így
ez eltolódott fél egyre. A nyerõszámok húzása közben többször
felharsant a „bunda” felkiáltás, de végül minden felajánlott
ajándék megtalálta boldog tulajdonosát. Azután következett az
elmaradt chachacha bemutató, majd az István a király zenéjére
kihirdették a bálkirály és bálkirálynõ választás gyõzteseit. Az
elsõ Retrokirály Fancsali
Gábor lett, míg a Bálkirálynõi Koronát Bognár Orsolya
kapta meg. A szinte teljesen
sötét teremben felcsendült
egy lassú nóta, és az UVfényben rikító királyi páros
táncával folytatódott a mulatság. A nyertesekhez lassan
csatlakoztak a lassúzni vágyók, majd kisvártatva újra a
gyorsabb ritmusoké lett a fõszerep. Innen a buli már nem
állt meg hajnalig. A közönség ugyan kicsit megcsappant, de a hangulat nem
csökkent. A buli utolsó másfél órájában aztán Dj Robi révén a retro zenék mai köntösben
való újjászületéseire rophatta a kitartó, már inkább fiatalabbakból álló vendégsereg. A buli körülbelül hajnal 5-ig tartott, addigra már csak a legelszántabbak maradtak a parketten. Õk biztosan ott lesznek a következõn is.
Mert lesz következõ, ez egészen biztos. Errõl többen még a
buli alatt megerõsítést kértek Dj Robitól, és tõlem is.
A tételt, miszerint Nemcsak a húszéveseké a világ Aradszky
László kimondta, közel kettõszázan pedig bizonyítottuk. Azon
az estén nem számított a kor, a parketten mindenki fiatal volt.
Aki itt volt az biztosan eljön legközelebb is, és szerintem, aki
nem tudott eljönni, az a következõ dátumot fixre jegyzi be a
naptárába. Ez a buli egy sikeres újdonság volt, és talán egy új
hagyomány indult el 2007. március 24-én este 8 órakor.
A folytatás a jövõ zenéje.
(Horváth „Dmckayals” András)
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁS
FELHÍVÁS
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-val
támogassák a Makád Gyermekeiért Alapítványt
Adószám: 18671214-1-13

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Makád községben
2007. évben az alábbi idõpontban lesz lomtalanítás:
Lakosság részére: május 15. (kedd)
Üdülõterületen: május 14. (hétfõ)
ZÖLDJÁRAT
A község területén zöldhulladék gyûjtés
2007. május 24-én, augusztus 9-én
és november 22-én lesz.

ÚJ ROVAT INDUL!
A Makádi Újság következõ számában új rovatot szeretnénk
indítani, melyben a lakossági hozzászólások, vélemények
szerepelnének.
A véleményeket, ötleteket a Körjegyzõségi Hivatal elõtti
ládába lehet bedobni.

HELYI ADÓK
Makád község Képviselõ-testülete a18/2006 (XII. 11.) sz.
rendeletével módosította a helyi adóról szóló rendeletét.
A módosítás értelmében az alábbi
adómértékeket állapította meg 2007. január 1-tõl:
Építményadó: 600,- Ft/m2
Magánszemélyek kommunális adója: 3.500 Ft/év
Idegenforgalmi adó: 220 Ft/vendégéjszaka
A helyi iparûzési adó mértéke változatlanul: 1,5%
Adóbefizetési és bevallási határid k:
Építmény, kommunális adó, iparûzési adóelõleg:
2007. március 19. és szeptember 17.
Talajterhelési díj bevallás és befizetés: 2007. március 31.
2006. évi iparûzési adóbevallás és befizetés: 2007. május 31.

Tisztelt makádi Lakosok!
A makádi képviselõ-testület elképzelése és döntése alapján szeretnénk a településünkön egy mûvészi alkotással készített emlékmûvet megépíteni. Az alkotás méltán tükrözné
a község összefogását, a magyarságtudat erõsítését. A talapzat oldalain a magyar koronás címer, a makádi címer,
1848. március 15-e, 1956. október 23-a lenne megalkotva,
mely fölé egy 6 méter magas rudazaton a magyar zászló helyezkedne el. A testületi döntés alapján szeretnénk, ha a lakosok, vagy ismerõseik adomány címen hozzájárulnának
az országzászló elkészítéséhez. Így mindenki részt vállalhatna, hozzájárulhatna e nemes kezdeményezéshez. Kérünk mindenkit, aki részt szeretne venni társadalmi munkával, vagy anyagi támogatással, jelentkezzen a községházán,
vagy telefonon a 482-096-os számon. Itt az idõ, hogy megmutassuk milyen erõ rejlik a község összefogásában! Tisztelettel:
Makád község Önkormányzata

ÉNEKKAR
A makádi Református Egyház Énekkara
ismét megkezdte munkáját.
A próbák minden pénteken délután
fél 6-kor kezdõdnek.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot,
hogy Makád községben az
eboltás idõpontjai a
következõk:
2007. április 16. (hétfõ) 16-18 óra között
Pótoltás: 2007. május 2. (szerda) 16-18 óra között
Helyszín: Sportpálya
Az oltást végzõ állatorvosok:
Dr. Bécsi László
Dr. Vona Ferenc
Dr. Vona Viktor

Kiadja Makád Község Önkormányzata. A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
Nyomda: PRESS+PRINT Kft.

