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MAKÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen Karácsony.

ÜNNEPI KÖSZÖNTÕ
Tisztelt Makádiak, Kedves Olvasók!

(Szilágyi Domokos: Karácsony)

A karácsonyfa legendája
A karácsonyfa-állítás nem egyidõs az ünneppel. Réges-rég a karácsonyi
asztalt virágzó Borbála-ágakkal (december 4-én gyümölcsfaágakat metszettek le, vízbe tették és karácsonyra kivirágzott – jelképezvén a télben
megõrzött tavaszt, az újjászületést), fagyöngybõl kötött koszorúval és kis
tálkában hajtatott Luca-napi búzával (december 13-án néhány búzaszemet
tettek kis vízbe egy tálkára és az kihajtott szép zöldre) díszítették. Ezek a
díszek a hiedelmek szerint védelmet nyújtottak az ártó szellemek ellen.
Az elsõ fenyõfa, amelyet cukorkákkal, süteményekkel, papírdíszekkel
díszítettek a XV. századi német földrõl ismeretes. A legenda szerint
Luther Márton a téli erdõben sétált és gyönyörködött a csodaszép fenyõkben, annyira megragadta a nagy vallástudóst a látvány, hogy hazatérve el
akarta mesélni, amit látott. Aztán gondolt egyet, inkább bevitt a szobába
egy fenyõfát, csillogó gyertyákkal díszítette fel
Így vált a karácsonyfa az év legszebb keresztény ünnepének jelképévé,
Jézus születésnapjának, a szeretet, a család ünnepének díszévé. Régebben
a fenyõfát mézeskalács figurákkal, piros almával, ezüst, arany papírba csomagolt dióval díszítették. Ma már ezernyi dísz, szaloncukor ékesíti a XXI.
század „karácsonyi fáját”, változnak az ünnepi szokások, de a karácsonyfa jelzi és élteti az ünnepet.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES MAKÁDI LAKOSNAK!

Újból túl vagyunk egy éven, mely úgy érezhetjük,
nagyon gyorsan telt el. Lehetne úgy is fogalmazni,
hogy karácsonytól karácsonyig élünk. Az ajándékozás és a következõ évi ünnepi készülõdés között nagyon gyorsan telnek a dolgos hétköznapok, mintha a
földgolyót magasabb sebességbe helyezte volna valaki. Viszont ilyenkor történik meg az, hogy néhány
napig megállhatunk, és azokkal az emberekkel foglalkozhatunk, akik a számunkra a legfontosabbak.
Mégpedig a családunkkal.
Életünkben a család lehet, aki a legnagyobb biztonságot és szeretetet adhatja mindannyiónknak. Az
ember lehet szegény és gazdag is, támaszt és erõt
egyértelmûen a nagyszülei, szülei, férje és felesége,
illetve gyermekei adhatják. Karácsonykor ezért próbálunk ajándékainkkal örömöt szerezni nekik, mert
feledtetni akarjuk az év folyamán felhalmozott problémákat, és éreztetni akarjuk velük, hogy õk a legfontosabbak.
Az elmúlt évben is nagyon sok családtagot veszítettünk el, akik már fentrõl figyelik az életünket, a csillagokkal laknak. Fájó lélekkel, soha el nem fogadott
hiánnyal és ûrrel éljük meg a meghitt családi találkozásokat. Amit nem tudhatunk elõre, az az életünk
végét jelentõ harangszót. Ezért szeressük és segítsük
egymást, mert ezek a dolgok színesíthetik be a napjainkat, teszik felhõtlenné az életünket, léphetünk tovább a mai igen nehéz helyzetünkön.
A 2009. év elõjelei kedvezõtlennek mutatkoznak.
Az esetlegesen érkezõ kellemetlenségek, nehézségek
elviselése könnyebb, ha összefogunk, összetartunk,
segítjük egymást, ezért fontos a család, a közösség
erõsítése.
Tisztelt Emberek! Engedjék meg, hogy a KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
nevében minden makádi embernek és családjának
meghitt, szeretetben gazdag, áldott ünnepet kívánjak.
Kívánom, hogy szeretteikkel minél több idõt együtt
tudjanak tölteni, békében, biztonságban!
Nincs nagyobb ajándék annál, mint amikor nyugodtan leülhetünk az ünnepi asztalhoz, körbenézünk,
és eszünkbe jut, hogy egészségesek vagyunk!
Baski Gábor
polgármester
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KÖZÉRDEKÛ HÍREK, INFORMÁCIÓK
HELYI ADÓ
VÁLTOZÁSOK

E L K Ö L T Ö Z T Ü N K!

Makád község Képviselõ-testülete
a 15/2008. (XII. 10.) sz. rendeletével módosította a helyi adókról szóló rendeletét. A módosítás értelmében az alábbi adómértékeket állapította meg 2009. január 1-jétõl:
Építményadó:
680 Ft/m2
Magánszemélyek kommunális adója:
3800Ft/év
A helyi iparûzési adó mértékét változtattuk:
0,5%

VÁLTOZÁSOK A
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBAN
A BIO-PANNÓNIA Környezetvédelmi
Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. bejelentette, hogy felkészült arra, hogy korszerûbb
technikával a hulladékszállítás egy részét már
mérhetõvé tegye, és a díjfizetés is részben ehhez igazodhat. A kötelezõ közszolgáltatás jelleg nem változik, de a kötelezõen igénybe veendõ szállítás felére csökken, és amennyiben e
felett is szükséges a hulladékszállítás, akkor
ezt külön kell fizetni. Ez már a jövõbe mutató
hulladékszállítási rendszer, mert több országban már a ténylegesen elszállított mennyiség
után kell fizetni. A kft. minden hulladéktároló
edényre – saját költségén – rádiófrekvenciás
adót szerel, amelynek információit a kukás
gépjármûvön levõ vevõberendezés regisztrálja, és a havi két szállítás feletti számlázás alapját ez adja. Ezenkívül a kft. minden beépített
ingatlan tulajdonosával Szolgáltatási szerzõdést köt, ami hitelesebbé teszi a hulladékszállításra kötelezett ingatlanok jegyzékét, és a díjfizetés ennek alapján díjbeszedõvel történik.
Abban az esetben, ha valaki csak a havi két
szállítást veszi igénybe, úgy a hulladékszállítás költsége a jelenlegi díj 75 százalékára
csökken.
Üdülõterületen is változik a hulladékszállítás rendszere. A kft. kisebb gyûjtõ gépkocsit
állít üzembe, amely képes az üdülõterületek
szûkebb utcáiban is közlekedni, és a szolgáltatótól vásárolt, az üdülõteleknél kihelyezett
hulladékgyûjtõ zsákokban szállítja el a hulladékot.
Makád Község Képviselõ-testülete az új
rendszer bevezetéséhez szükséges rendeletmódosítással lehetõvé tette, hogy várhatóan
2009 tavaszától az új rendszerben történjen a
hulladékszállítás.
Körjegyzõségi Hivatal

Makád és Lórév Körjegyzõsége a 2008-as évben 7,5 millió forintos vissza nem térítendõ támogatást nyert Körjegyzõségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt pályázaton.
A pályázaton elnyert pénzbõl és a 1,5 millió forint saját erõbõl a Thúry József
Általános Iskola két tantermébõl került kialakításra az új Körjegyzõségi Hivatal. Az
elkészült épület európai színvonalú, modern informatikai rendszerrel ellátott, amely
reméljük, a lakosság ügyeinek gyorsabb ügyintézését segíti majd a jövõben.
A Hivatal ügyfélfogadása változatlanul hétfõ: 8.00–16.30-ig
szerda: 8.00–17.00-ig
péntek: 8.00–14.00-ig.
Elérhetõségeink is a régiek:
Telefon: 24/482-096
Fax:
24/512/200
E-mail: makadph@invitel.hu
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THÚRY SULI HÍREK
„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Babits Mihály

A vers ünnepe Makádon
2008. október 18-án 16. alkalommal rendezett kistérségi szavalóversenyt a Thúry József
Általános Iskola. Apajtól Dunaharasztiig mintegy 120 versenyzõ és még közel 50 felnõtt
érkezett az immár hagyománnyá vált ünnepre.
Nyolc kategóriában 24 tagú zsûri értékelte a
versmondókat, s igyekezett kiválasztani a
legjobbakat, akik a megyei versenyen képviselik térségünket.
Mûvészvendégünk, Várfi Sándor színész-humorista, a szigetszentmiklósi Sziget Színház
tagja, Baski Gábor úr felkérésére érkezett hozzánk. Rövid elõadásával, zsûriben való elemzõ,
értékelõ munkájával segített, hogy a gyermekek
ne „csak szeressék”, hanem elõadni is egyre
jobban tudják a verseket.
Az eredményhirdetésen az elsõ helyezett
versenyzõk szavalatai igazi gálamûsort varázsoltak minden résztvevõ számára.
Makádot a tavasszal megrendezésre kerülõ
megmérettetésen Stromájer Sára és Vásárhelyi
Réka képviseli. Gratulálunk!
Köszönöm mindazoknak a segítségét,
munkáját, akik rendezvényünk sikeréhez hozzájárultak, s az immáron hagyománnyá vált
versenyt nem hagyták elveszni!
Bognár Gáborné szervezõ tanár

Táborzáró a
„Vén diófában”
Az általános iskola II. Velencei Kerékpáros Táborának záró találkozóját
2008. október 11-én 15 órakor
tartotta a Vén diófa cukrászdában. A gyönyörû õszi idõ méltó
keretet adott a nyár bezárására.
Finom sütemények fogyasztása közben idéztük fel a nyári élményeket.
Itt kapta meg minden táborozó az elkészült videofilmet és a
fényképeket.
A jó hangulatú társaság örömfocit játszott a sportpályán. A játék után már a jövõt tervezgettük. Szeretnénk a következõ
nyáron is hasonló élményeket
gyûjteni.
Stromájer Tünde

Különleges fizikaóra
A 2008-as tanévben iskolánkban egy nem mindennapi fizikaórára került
sor a „Fizibusz” program
keretében. A diákok megismerkedhettek olyan tárgyakkal, vegyületekkel,
anyagokkal, amelyekkel
nem találkozhatnak minden nap. Megtudhatták,
hogy hogyan kerülhet fõtt
tojás a gömblombikba,
hogy miképp készíthetünk szívószállal trombitát és még rengeteg érdekesnél-érdekesebb dolgot. Ez az óra valószínûleg sok kisdiák emlékeiben megmarad.
Stromájer Tünde

Egy látogatás élményei
2008. november 27-én
iskolánk tizenhárom tanulója (Bea néni vezetésével) kirándulást tett a
ráckevei vízmûhöz. Rosta Gábor megmutatta nekünk azokat a helyeket,
amelyeket mi is megtekinthettünk.
Amint megérkeztünk,
alá kellett írnunk egy belsõ szabályzatot. Azután
bevezettek minket egy
helyiségbe, ahol megmutatták az épület makettjét.
A vezetõ segítségével
helyiségrõl-helyiségre
megismerkedhettünk a víztisztítás folyamatával. Láthattunk hatalmas szivattyúgépeket, tisztító berendezéseket és számítógépek
által vezérelt mérõmûszereket. Megtudhattuk, hogy az itt elõállított tiszta
vizet elõször Csepelre juttatják hatalmas átmérõjû csöveken, majd onnan
kerül a környezõ településekhez.
Ezek után egy kis sétát téve elmentünk a Duna-partra és közelrõl is megnéztünk egy kutat. Visszatérve a vízmûhöz, egy kis emlékül mindenki
hozhatott olyan kavicsot, homokot,
amellyel a vizet szûrik. A kirándulás
nagyon érdekes és tanulságos volt.
Ezentúl, ha megnyitjuk a csapot,
eszünkbe jut, hogy mennyi munka és
odafigyelés eredménye a friss és tiszFoto: Király Kitti ta víz.
Tóth Anita 7. osztályos tanuló
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Karácsonyi Bál Makádon
Makád Község Óvodájának Szülõi Munkaközössége
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját
2008. december 25-én megrendezésre kerülõ

KARÁCSONYI BÁLJÁRA.
Már szinte hagyomány, hogy minden évben a szülõk
összefogásával megrendezésre kerül a Karácsonyi bál,
melynek bevételét Makád Község Óvodájának ajánljuk fel.
A jó hangulatot segíti a büfé, a tombola, a zene és a tánc.
A talpalávalót 20.00 órától Böcze Károly és Zenekara
szolgáltatja. Belépõ: 1.200 Ft.
Asztalfoglalás: Baski Ibolya (06-70-930-6933)
és Seregélyné Mayer Kati (06-30-566-2257)

Szigetbecse–Makád
kosárlabda mérkõzés
2008. november 7-én hosszú egyeztetések után megrendezésre került Szigetbecsén az iskola tornatermében a Szigetbecse–Makád barátságos kosárlabda mérkõzés. A két testvériskola 7-8. osztályos tanulói mérhették össze erejüket, kitartásukat és játéktudásukat. Szép
számmal jelentkeztek tanulók, fiúk és lányok egyaránt. A mérkõzés
négy félidõbõl állt. Két félidõ állt a lányok, és szintén két félidõ a fiúk rendelkezésére.
A csapatok küzdeni akarását csak fokozta a szurkolótábor, melynek lelkesedését lehetetlen volt lelohasztani.
A meccs végeredménye a következõképp alakult:
Makád–Szigetbecse
(lányok)
48:12
Szigetbecse–Makád
(fiúk)
34:24
Úgy gondolom, hogy mind a fiúk, mind a lányok méltóképpen
képviselték a Thúry József Általános Iskolát!
Stromájer Tünde

THÚRY SULI HÍREK

Német szavalóverseny
Szigetújfaluban Körzeti Német Szavalóversenyen vettek részt tanulóink, az alábbi eredményekkel:
1. osztály
Huszár Ivett
1. hely
Tóth Brigitta
2. hely
2. osztály
Kozma Luca
oklevelet kapott
Vásárhelyi Nagy Réka
2. hely
3. osztály
Piróth Krisztina
1. hely
4. osztály
Csizmazia Csaba
1. hely
Zankó Klaudia
2. hely
Ulrich Dávid
3. hely
6. osztály
Novák Edina
oklevelet kapott
Szabó Virág
1. hely
Fábián Terézia
1. hely
7. osztály
Szûcs Sándor
1. hely
Felkészítõ nevelõk: Kissné Méri Erzsébet, Ertl Anita,
Major Hajnalka

Decemberi rendezvények
2008. december 17-én (szerda) 18 órakor a Körjegyzõségi
Hivatal (Szabadság utca 25-27.) Tanácstermében Makád
Község Képviselõ-testülete
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
2008. december 19-én 17 órai kezdettel a Galéria melletti
téren FALU KARÁCSONYFÁJÁNAK ÁLLÍTÁSA.
2008. december 20-án Idõsek Napja a Mûvelõdési Házban.
Minden nyugdíjast színes mûsorral és sok szeretettel vár a
makádi képviselõ-testület.
Program: Várfi Sándor és társa kabarémûsora, Lórévi
Táncegyüttes bemutatója, Matoricz József színmûvész
énekes mûsora.

LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK
Minden kedves régi és leendõ vendégemnek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánok!
Szabó Zita fodrász
Nyitva tartás: H: 9-12 K: 9-12 14-18
Sz: 14-18
Cs: –
P: 9-12 14-18
Szo: 7-12
Bejelentkezés: 06-70/298-2948

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Borbély Zsolt és Csik Erzsébet

Örökre eltávoztak
Szilágyi Gyula
Fehér Ervinné
Takács Istvánné

(élt 71 évet)
(élt 66 évet)
(élt 80 évet)

