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Köszöntjük az édesanyákat!

Dsida Jenõ:

`

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg Õ véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

K
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Testvéri szeretet

Isten iránti hálaadással tekintünk vissza 2008.
április 13-án zenés istentiszteletünkre.
Kitüntetett idõ volt, amikor a hetényi református testvérgyülekezet lelkipásztor házaspára és
gyülekezete megérkezett Makádra. Az ünnepi
alkalmat imádságban hordozott készülõdés
elõzte meg. Ünnepi ruhába öltöztettük lelkünket, várakoztunk és Istenhez könyörögtünk az
alkalom megáldásáért.
Végül minden ékesen és szép rendben zajlott.
Április 13-án reggel megérkezett testvérgyülekezetünk küldöttsége (45 fõ), akik némi
késéssel de örömben és szeretetben érkeztek
hozzánk, és kezdetét vette az ünneplés alkalma.
Nagytiszteletû Palcsó Attila hirdette Isten Igéjét
a Kolossé levél 3. részének 1. verse alapján:
„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat
keressétek, amik odafent vannak, ahol a
Krisztus van, aki az Isten jobbján ül.”
Nagytiszteletû Úr prédikációjában vázolta a
történelmi idõt, ami 1938 óta összeköt hetényi
és makádi testvéreket. Szólt a történelem és a
politika fölött álló hatalom teljességérõl, mely
megjelent Jézus Krisztusban; abban az
Istenfiúban, aki ártatlan halálával és feltámadásával eltörölte a hívõ ember adósságát és
Istennek közelébe vezetett. Végül minden hívõt
intett a hitelesség megtartására. Ápoljuk és õrizzük a legdrágább ajándékot, a Jézus Krisztusban

megnyert örök életet, melyet senki és semmi
nem vehet el tõlünk! Hitünkben megrestülve,
akaratunkban meglankadva önmagunk ellenségévé, Isten és felebarátunk hûségének
megrontójává lehetünk. Éljünk a Gondviselés
elkészített alkalmaival a megváltás elfogadásában, az emberi méltóság megtartásában,
a testvéri szeretet ápolásában! A prédikációt
felvezette, majd megkoronázta a hetényi
gyülekezet vegyeskarának szolgálata, melyet
felkészített és vezetett Nagytiszteletû Écsi
Gyöngyi. A kórus szolgálata felejthetetlen
élménnyel gazdagított kicsit és nagyot.
Nagytiszteletû Asszony sugárzó hite, érzékeny
muzikalitása minden testvért magával ragadott.
Így váltunk Jézus Krisztusban egy testté, örvendezve és hálát adva az elkészített alkalomért. A
szolgálatot követõen köszöntések hangoztak el.
A hetényi református testvérgyülekezet
lelkipásztorai, gondnokai köszöntötték a makádi lelkipásztort és a makádi testvéreket. Megajándékoztak minket hetényi népviseletbe
öltöztetett babával. A köszöntéseket követõen
Nagytiszteletû Lakatos Enikõ hálát adott az
Úristennek megtartó szeretetéért, mellyel vezeti
a két gyülekezet felelõs vezetõit és testvéreit;
hálát adott az elõdökért, akik felelõsséggel életben tartották, ápolták a gyülekezetek közötti
testvéri kapcsolatot. Szólt Nagytiszteletû Aszszony a jelen felelõsségérõl a testvérgyülekezeti

kapcsolat ápolásában, mely történelmi kötelességünk és keresztyén magatartásunk alapja.
A köszöntések után újra énekszó csendült fel a
megszentelt falak között. Hetényiek és makádiak kórusai több szólamban énekeltek, dicsõítettek; melyért õszinte hálával tartozunk. Hálaadás
annak, aki énekelt és annak, aki hallgatta a szolgálat nemes tisztaságát! Ünnepi istentiszteletünket Nemzeti Imádságunkkal, székely és felvidéki himnuszok eléneklésével zártuk. Ünnepi
istentiszteletünket jelenlétével megtisztelte
Baski Gábor Polgármester Úr, Stahly-Zsideg
István Jegyzõ Úr és néhány önkormányzati
képviselõ.
Együttlétünk tovább folytatódott a Nyárfás
vendéglõben, terített asztal várt közel 120
személyt. Az igei tanítás, közös éneklés, imádság után együtt törtük meg a kenyeret, közösen
költöttük el a nagyon finom ebédet.
Ebéd után kicsit megfogyatkozva, mégis
vágyakozva hívtuk vissza hetényi testvéreinket
templomunkba, ahol Nagytiszteletû Asszony
bemutatta a templom-múzeum kiállító, terét, és
megnéztük együtt a Krónika Eklézsia Makád c.
filmet.
Élményben és szeretetben gazdag napnak
voltunk örökösei, hangozzék köszönet és hála a
Magasságos Istennek!
Lakatos Enikõ
lelkipásztor
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2008. január 14-i ülésen született döntések:

2008. február 13-i ülésen született döntések:

1. A képviselõ-testület pályázat benyújtásáról határozott a KözépMagyarországi Régió KMOP-2007-4.6.1/2 számú Közoktatási Intézmények beruházásainak támogatása címmel megjelent felhívásra új óvoda
építése támogatása érdekében. A pályázat bruttó értéke 144.753.093 Ft,
amelyhez a 10% önerõt biztosítja.
2. Makád Község Képviselõ-testülete az új óvoda építése támogatása
iránt benyújtandó pályázat elkészítésével megbízta az INIS BUSINESS
Kft.-t (1094 Bp., Bokréta u. 31.). Felhatalmazta a polgármestert az erre
vonatkozó szerzõdés aláírására.
3. Makád Község Képviselõ-testülete az új óvoda építése támogatása
iránt benyújtandó pályázathoz 14.475.309 Ft önerõt biztosít, ennek
fedezetét a 2008. évi költségvetésében tervezi, erre kötelezettséget vállal.
4. Makád Község Képviselõ-testülete a KEVE VÍZ Kft. ajánlatát,
amely a belterületi kommunális szennyvízcsatorna üzemeltetésének átvételére irányul, nem fogadja el. Felhívja a polgármestert, hogy errõl értesítse a kft. vezetõjét. Egyben hívja fel a figyelmet, hogy a nyomott hálózaton elõforduló garanciális hibák ügyében – Önkormányzatunk mellett – a
HBG-T Kft. vezetõjénél járjanak el.
5. Makád község Képviselõ-testülete módosította a Köztisztaságról
szóló 10/2003 (X. 7.) számú rendeletét, melynek értelmében 2008. február 1-jétõl az alábbi díjakat állapította meg
A szennyvízcsatorna használati díja:
Lakosság részére:
nettó: 256 Ft/m3
bruttó: 307 Ft/m3
3
Közület részére:
nettó: 378 Ft/m
bruttó: 454 Ft/m3
Szennyvíz leürítési díj:
Lakosság részére:
nettó: 398 Ft/m3
bruttó: 478 Ft/m3
3
Közület részére:
nettó: 423 Ft/m
bruttó: 508 Ft/m3
6. A képviselõ-testület a Rendõr-fõkapitányság vezetõjének felkérésére
– a Ráckevei Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ beosztására jelölt
Katanics Sándor rendõr ezredes kinevezésével egyetért. Felhívja a polgármestert, hogy a testület ezen véleményérõl értesítse a Pest megyei
Rendõrfõkapitányt.
7. Makád Község Képviselõ-testülete a Ráckevei Köztestületi
Önkéntes Tûzoltóság gépjármûfecskendõ beszerzéséhez – a 2007. évi
költségvetésében vállalt de az évben nem realizálódott kötelezettségének
megfelelõen – 313.625 Ft támogatással hozzájárul. Felhívja a körjegyzõt,
hogy gondoskodjék az összegátutalásáról.
8. Makád Község Képviselõ-testülete a SPORT büfé egyes helyiségeire
kötött bérleti szerzõdés felmondását szerzõdésszegés címén tudomásul
veszi.
9. Makád község Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a sportöltözõ, sportpálya üzemeltetési jogával kapcsolatos megállapodást a makádi Sport Egyesülettel aláírja.
10. Makád Község Képviselõ-testülete a jogelõd testület által hozott
105/1991. (XII. 18.), 148/1993. (IX. 13.) számú határozatait, az ezen alapuló 1992. január 10-én kelt adásvételi szerzõdést – amelyben a makádi
2158. hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl döntött Gyõri Árpád, Gyõri Árpádné, Szekeres Réka és Szekeres Örs részére – tudomásul veszi, a vételárat
megfizetettnek tekinti.
11. Makád község Képviselõ-testülete a Thúry József Általános Iskola
8. osztálya részére 2008. február 9-én térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a Mûvelõdési Házat a Farsangi bál megrendezésére. A 8. osztályt
csak a rezsiköltség terheli.
12. Makád község Képviselõ-testülete Borbély Ilona óvodapedagógus
és Schwarczenberger Jánosné óvodavezetõ német alapfokú nyelvtanfolyamának további költségét – 64.000 Ft/fõ – átvállalja. Az összeg átutalására felkéri a Körjegyzõségi Hivatalt.

1. Makád Község Képviselõ-testülete a Községi Vízmû racionálisabb
üzemeltetésének elérése érdekében a következõ feladatokat szabja a
Körjegyzõségi Hivatalnak:
– vizsgálja meg a kéthavonta történõ, leolvasás nélküli átalánydíjas
számlázás lehetõségét,
– az elõzõekkel kapcsolatosan a leolvasás, a számlázás egyszerûsödése
miatt egy státusz megszüntetésének lehetõségét, következményeit, költségeit, esetleges munkaügyi költségek állami forrásból történõ megtéríttetésének feltételeit,
– a szervezet költségtakarékosabb mûködtetése érdekében vizsgálja
meg esetlegesen más vízmûvel történõ összevonás hatásait, jogi, pénzügyi és személyi feltételeit.
2. Makád Község Képviselõ-testülete az alábbi bérleti díjak emelését
határozza el:
– Pannon telefonátjátszó adótorony bérleti díját,
– T-Mobile telefonátjátszó adótorony bérleti díját 10%-kal emeli,
– Hiteles Kft. internet átjátszó bérleti díját 400.000 Ft-ban állapítja meg,
– Az önkormányzati földek földhasználati díjának emelését 10%-kal
határozza meg a testület 2008. március 1-jétõl a megkötött szerzõdések
vonatkozó feltételeinek figyelembevételével.
3. Makád Község Képviselõ-testülete az Önkormányzat „Pályázati
elszámolási” és „Fedezetbiztosítási” OTP Bank Rt.-nél vezetett számláját
megszünteti. Felhívja a Körjegyzõségi Hivatalt, hogy a számlákon levõ
pénzt vezesse át az önkormányzat költségvetési számlájára.
4. Makád község Képviselõ-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Szociális Bizottság javaslatát, mely szerint a polgármester tiszteletdíját
– a köztisztviselõi illetményalap 5%-os emelkedéséhez igazodóan – 5%kal megemeli – a polgármester kérésére, a 2008. évi megszorítások és
beruházások miatt – elutasítja. A polgármester tiszteletdíja 2008. évben
változatlanul 150.000 Ft/hó, költségtérítése 55.000 Ft/hó.
5. A képviselõ-testület rendeletében elfogadta a 2008. március 1-jétõl
alkalmazandó vízdíjakat, melynek értelmében:
Alapdíj vízmérõnként: 150 Ft + Áfa
A közüzemi rendszerbõl szolgáltatott víz díja 195 Ft/m3 + ÁFA
A lakosság a megállapított vízdíjból 45 Ft kedvezményben részesül.
Kedvezményezett vízdíja 150 Ft/m3 + ÁFA.
6. Makád község Képviselõ-testülete elfogadta Makád község Önkormányzat 2008. évi költségvetését 113.052 eFt kiadási és bevételi
fõösszeggel, ezen belül az alábbi kiemelt elõirányzatokkal: 11.103 eFt
személyi juttatások, 3.672 eFt járulék, 17.267 eFt dologi kiadás, 61.971
eFt speciális célú támogatás, 1.320 eFt felhalmozási kiadás, 436 eFt
államháztartási tartalék és 17.283 eFt általános tartalék.
7. Makád község Képviselõ-testülete pályázatot hirdetett védõnõi
pályázat betöltésére.
8. Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szigetbecse –
Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás
intézményvezetõi állásra 2008–2013 idõszakra pályázat kiírásával
egyetért.
Felkéri a körjegyzõt, hogy a határozatról értesítse Szigetbecse polgármesterét.
9. Makád község Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 10/2004. (XI. 18.) számú rendeletben foglaltak alapján bérleti
szerzõdést kössön Gorgyán Zoltánnal (Biharkeresztes, Kossuth u. 45.
szám alatti lakos) a Rákóczi utca 42. szám alatti önkormányzati lakásra
havi 33.000 Ft + rezsi összegért.
10. Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja a
(Folytatás a 4. oldalon)
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Csepel-szigeti gerincút mielõbbi megvalósítását. Felkéri a Pest megyei Közgyûlés
Elnökét, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel támogassa a ráckevei kistérség legfontosabb közlekedés-fejlesztési tervét.
11. Makád község Képviselõ-testülete Lórév
község Képviselõ-testületével közös testületi
ülésen elfogadta Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2008. évi költségvetését
35.457 eFt-os bevételi és kiadási fõösszeggel,
ezen belül az alábbi kiemelt elõirányzatokkal:
22.635 eFt személyi juttatások, 6.490 eFt
járulék és 12.232 eFt dologi kiadással.

2008. március 12-i ülésen született
döntések:
1. Makád község Képviselõ-tesülete megrendeli a Pesterv Kft.-tõl (1085 Budapest, Kõfaragó u. 9.) Makád község településrendezési tervének részleges módosítását 925.000 Ft + ÁFA
díjért. A szerzõdés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
2. Makád község Képviselõ-testülete elfogadta 2008. évi üléstervét.
3. Makád község Képviselõ-testülete nem
fogadja el a Keveépítõ Kft. (2300 Ráckeve,
Szent Vendel u. 36.) árajánlatát a Táncsics utca
– Kendereskert utca csomópont rendezésére. A
csomópont rendezését nem kívánja megvalósítani.
4. Makád község Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy a Körjegyzõség Hivatal épületére térfigyelõ kamera kerüljön 1 hónapra, próbaüzem jelleggel. Felkéri a polgármestert, hogy a
Sziget Security Kft.-vel vegye fel a kapcsolatot
a kamera elhelyezésére, a próbaüzem beindítására.
5. Makád község Képviselõ-testülete a 2008.
március 2-i viharkár enyhítésére kárigényt nyújt
be a vis major keret terhére a Közép-Magyarországi Regionális Tanácshoz. A szükséges
intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.
6. Makád község Képviselõ-testülete nem ért
egyet a mûvelõdési ház bérbeadásával tini disco
rendezése céljából.

Anyakönyvi hírek
Gólyahír
Nagy József és Taligás Rita
kislánya Lili Rita
Dosztál Miklós és Márkus Andrea
kisfia Miklós

Örökre eltávoztak
Gál Lajosné (élt 61 évet)
Rozsomberszki Józsefné (élt 96 évet)

2008. május

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Jótékonysági fotókiállítást és árverést tartunk
ifj. Horváth András és Szûcs Dénes fotóiból
2008. május 1-jén az Önkormányzat Tanácstermében.
A belépés díjtalan, azonban kérünk mindenkit, hogy a saját képességeihez
mérten támogassa a kiállítást. A kiállított képek megvásárolhatók. A befolyt
összeget a fiatalok Zajzon Flóra gyógyulásának támogatására ajánlják fel.
Részletes tájékoztatást a faluban elhelyezett plakátokról kaphatunk.
A szervezõk

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával sokat segíthet
másokon, míg Önnek ez nem kerül semmibe!

A következõ alapítványok várják a segítséget:
Makád Községért Közalapítvány
2322 Makád, Kossuth Lajos utca 52.
Adószám: 18681691-1-13
Makád Gyermekeiért Alapítvány
2322 Makád, Szabadság utca 25-27.
Adószám: 18671214-1-13
Magánszemélyek 2008. május 20-ig, míg társasági adóbevallással
2008. május 31-ig tehetik meg felajánlásukat.
Felajánlását elõre is köszönjük!
Makád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

ORSZÁGZÁSZLÓ
adományozói névsor
Az országzászló állítására 267.000 forintos adomány gyûlt össze. Az
alábbiakban felsorolt lakosok anyagi támogatásával készült el az
emlékmû. KÖSZÖNJÜK a támogatásokat!
Ács Lajosné
Ács László
Bacsa Sándorné
Bálint Istvánné
Baski Bálint
Baski Gábor
Berhés Barnabás
Bódis Lajos
Bodor László
Cser Antalné
Diószegi Lajosné
Elter László
Fábián Lajosné
Fábián Sándor
Hollósi Sándor
Horváth András
Id. Baski Gábor
Makád és Lórév Község
Körjegyzõségi Hivatal dolgozói

Kapitány Sándor
Király László
Kisduna–Fitt Bt.
Kiss Sándorné
Kócsák Lászlóné
Kóti Gábor
Kozma Sándorné
Makádi Mezõgazdasági Kft.
Mányai Istvánné
Morvai Róbertné
Németh Jenõné
Sándorházi Zsigmondné
Staub Erzsébet
Szabó Ferencné
Szíjjártó Gyula
Szilágyi Gyula
Szûcs Sándor
Vank Imréné
Vásárhelyi Nagy Antal

2008. május

MAKÁDI ÚJSÁG

5

RENDÕRSÉGI HÍREK • RENDÕRSÉGI HÍREK
Makád területén az eltelt idõben
nem regisztráltunk személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet.
A
Ráckevei
Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály tájékoztatja a
Tisztelt Olvasókat, hogy anyagi káros balesetnél megszûnt a helyszínen történõ bírságolás
gyakorlata. Tehát amennyiben a baleset
helyszínén megjelenik a rendõr, akkor
intézkedési kötelezettsége van és szabálysértési
eljárást fog kezdeményezni. Azaz nincs a
helyszínen bírság és máris lerendezve a baleset,
hanem minden egyes balesetnél szabálysértési
eljárás indul. Ha a felek rendõr nélkül megegyeznek, akkor szabálysértési eljárás nem indul.
Azért az fontos, hogy a legkisebb sérülés esetén
is rendõrt kell hívni a baleset helyszínére.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. január 20tól hatályos a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet,
amely módosítja a közúti közlekedés igazgatási
feladatokról szóló 35/200 BM. rendeletet. A
rendelkezés lényege, hogy a rendõr a helyszínen
abban az esetben is elveszi a vezetõi engedélyt,
ha a gépjármû vezetõje ittas vezetés szabálysértésének elkövetésével gyanúsítható. Tehát a korábbi rendelkezés annyiban változott, hogy eddig csak akkor vette el a rendõr a vezetõi engedélyt, ha a gépjármûvezetõ az elfogyasztott alkoholtól befolyásolt állapotban vezette a gépi
meghajtású jármûvet. A határnaptól pedig a
vezetõi engedélyt minden olyan esetben elveszi
a rendõr, ha a jármûvezetõ a vezetés megkezdése elõtt vagy alatt alkoholt fogyasztott.
Megváltozott a rendõr helyszíni bírságolását
szabályozó és a szabálysértési elõéleti pontrendszerre vonatkozó jogszabály is. Ennek a változásnak a lényege, hogy ezentúl a helyszíni
bírság legkisebb összege 3.000 Ft, a legnagyobb helyszínen kiszabható bírság pedig 20.000
Ft lett. A szabálysértésekért adható büntetõpontokat is megemelték, így egyes kiemelt szabálysértésekért a helyszínen a korábbi 3 pont helyett
5 büntetõpont jár. Ilyen pl.: a szabálytalan
elõzés és a jelentõs sebességtúllépés.
A
Ráckevei
Rendõrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztálya felhívja a tisztelt
fegyverengedéllyel rendelkezõ ügyfeleket,
hogy nem fognak mindenkinek külön értesítést
küldeni a fegyverengedély érvényességének
lejártáról. Az engedély lejárta elõtt 30 nappal
kezdeményezni kell a fegyvertartási engedély
megújítását, különben automatikusan visszavonják az engedélyt.
Makádon 2008. évben eddig az alábbi bûncselekményekrõl kaptunk bejelentést.
A községhatárban 2008. év elején akácfát
loptak az erdõkbõl, kb. 16 köbmétert. Január
05–14. közötti idõben ismeretlen tettesek betörtek a Gyálai hétvégi házas területen egy víkend-

házba ajtóbetörés módszerével, és onnan cirkó
berendezést, gázpalackot és mûszaki cikkeket
loptak el. Január 23-án a Kossuth Lajos utcában
egy idõs néninek tûzifát ígértek, csak úgy az
autóból, és a néni ráállt az üzletre, pénzt adott az
ismeretlennek. Sajnos a pénz sem lett meg és a
tûzifa sem érkezett meg. Ne higgyenek a csalóknak és az ismeretleneknek, mindig kérjék ki
rokonaik és szeretteik véleményét, ha tûzifát vásárolnak vagy egyéb nagy pénz kiadásával járó
ügyletet bonyolítanak. Amennyiben veszélyben
érzik magukat vagy kis vagyonkájukat, akkor
hátráljanak ki az üzletbõl, ne vegyék meg a bizonytalant és azt, amit nem is látnak… Hívják
át a szomszédot, vagy az utcán a helybéli járókelõt kérjék meg, hogy segítsen lebonyolítani az
üzletet, kettõ embert már nehezebben csapnak
be a gazemberek. Nagyon vigyázzanak, mert
sajnos vannak olyan gonosztevõk, akik a jóhiszemû, idõs embereket megkárosítva jutnak
pénzhez, így élik az életüket, ebbõl tartják fenn
magukat…
2007. december 20. – 2008. január 10. közötti idõben sportfelszereléseket loptak el ablakbetörés módszerével a Gyálai víkendterületen egy
hétvégi házból. 2007. augusztus 15. és 2008.
február 02. közötti idõben, mert a tulajdonos
ekkor járt utoljára a hétvégi házánál, a Kenderes
kerti bungalókba betörtek, és onnan szerszámokat, gázpalackot loptak el ajtófeszítés
módszerével.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság Dunai
Vízirendészeti Rendõrkapitányság 2008. január
30-án 16.45 órakor értesített bennünket, hogy a
Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág Ráckeve, Angyali-sziget 435. szám elõtti részen egy csónak
vízbe borult 7 személlyel. Azonnal a helyszínre
siettek a szolgálatban lévõ rendõrök, és megállapítást nyert, hogy a társaságból 4 fõ eltûnt, 3
személyt kimentett a segélykiáltást meghalló
házaspár. Az eddigi adatok szerint az Angyaliszigetrõl indultak egy vaslemez csónakkal,
négyszemélyes a csónak és csak evezéssel lehetne vele közlekedni. A csónakon volt egy 3.5
LE külmotor, de nem volt benne semminemû
biztonsági felszerelés és felúszó sem. A csónak
nem tett eleget az alapvetõ elõírásoknak, és a
minimális biztonsági felszerelés sem volt
benne. Feltehetõen a túlterhelés /négyszemélyes
csónakban 7 fõ utazott/ és a rosszul megválasztott sebesség miatt a csónak utazóterét elöntötte
a víz és elsüllyedt. A szakértõi vélemények még
nem készültek el, de az építõanyagok szállítására átalakított csónak nem volt felúszóképes. A
csónakot úgy kell kiképezni, hogy légkamrák
legyenek benne, így probléma esetén nem tud
elsüllyedni, a csónak a vízen lebegve a bajbajutottaknak nagy segítség, mert tudnak mibe kapaszkodni, ha még úszni sem tudnak. A

helyszínre speciális búvármentõk is érkeztek,
megjelölték a csónak helyét sárga kúpbójával,
és a csónak környezetében 3 fõ holttestét találták meg kb. 6 órán belül a baleset bekövetkezte
után. A megmenekült 3 fõ ellátására mentõsök
érkeztek a helyszínre, de hála a vízbõl õket
kimentõknek, általános jó állapotuk miatt nem
igényeltek orvosi ellátást. 1 fõ eltûnt személy
még nem került elõ, keressük õt… A vizsgálat
folyik, a megmenekültek szondája nem színezõdött el, nem fogyasztottak szeszes italt, a halottvizsgálati szakvélemény még nem készült el.
Az ilyen csónakok vezetése nincs vízi jártassági
engedélyhez kötve, a lényeg, hogy 17. életévét
betöltõ személy vezesse a jármûvet, meg kell
gyõzõdnie arról, hogy az utasai tudnak-e úszni,
amennyiben nem, akkor kötelezõ az utasoknak
a mentõmellény viselése. Az egyik megmenekült életét a hátizsákja mentette meg, mert légbuborék szorult bele, és nem engedte elsüllyedni a hátizsák gazdáját. A másik túlélõ a csónakból kiesett deszkaülésbe kapaszkodva tartotta magát a vízen fenn. A harmadik életben maradt kiúszott a partig, de annyira kimerült, hogy
partra mászni már nem tudott, sokkos állapotban kapaszkodott a stég lábába. A Ráckevei(Soroksári)-Dunaágon ritkák az ilyen súlyos
kimenetelû balesetek. A két zsilip között a víz
sodrása nem számottevõ, a víz kb. 3 méter mély,
a fenéken kb. 1 m nagyságban iszap van.
A megmenekültek elmondták, hogy a szigetre befelé két fordulóval mentek, kifelé jövet valamiért sürgõssé vált a dolog, és egy fordulóval
akarták megoldani a szárazföldre jutást… Keveset haladtak a szigetrõl, mikor a csónak orránál kezdett befolyni a víz, pánikba estek, többen
felálltak, áthelyezték a súlypontot, de ettõl a
csónak csak még jobban merült. Meg sem billent a jármû, úgy ahogy volt, menet közben
süllyedt el, szinte pillanatok alatt a hullámsírba… A 24 éves, a 36 éves, a 42 éves és az 53
éves férfi már soha nem megy haza, csak azért
mert egy perc leforgása alatt többször rossz döntés született, mert siettek, mert felelõtlenek voltak… A vizsgálat lezárultával ismételten tájékoztatni fogjuk a tisztelt olvasókat, az eljárást a
BRFK Dunai Vízirendészeti Kapitányság folytatja.
Makád területén jelenleg nincs makádi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
körözés hatálya alatt álló személy.

A Ráckevei Rendõrkapitányság
telefonszámai:
06 24 518 680 06 24 518 690
06 30 960 0572 06 20 444 1268
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Kistérségi polgárvédelmi
verseny
2008. április 11-én, Szigetszentmiklóson a Thúry József Általános
Iskola 2 csapattal részt vett a kistérségi polgárvédelmi versenyen. A
versenyen elsõsegélynyújtás, tûzoltási ismeretek, közlekedési ismeretek
és a polgárvédelem elméletébõl és gyakorlatából kellett számot adni,
valamint árvízvédelmi gyakorlaton kellett részt venni.
A térségbõl 18 csapat vett részt, melybõl Nádas Dalma, Varga
Henriett, Varga Beatrix, Mihálylovics Brigitta és Kendra Máté 4.
helyezést ért el, míg Bodor Vivien, Borbély Gábor, Király Kitty és
Király Ferenc 2. helyezettek lettek. Utóbbi csapat az elsõsegélynyújtási
és a polgárvédelmi különdíjat is elhozta.
Gratulálunk nekik!
Simsik Zsuzsanna

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Makád községben az eboltás idõpontja a következõ:
2008. május 8. (csütörtök) 16-18 óra között
Pótoltás: 2008. május 15. (csütörtök)
16-18 óra között
Helyszín: Sportpálya
Az oltást végzõ állatorvosok: Dr. Bécsi László, Dr. Vona Viktor

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Makád községben
2008. évben az alábbi idõpontban lesz
lomtalanítás lakosság részére: április 29. (kedd)
LAKOSSÁGI ZÖLDJÁRAT a község területén
zöldhulladékgyûjtés július 10-én és november 13-án lesz
ÜDÜLÕTERÜLETI ZÖLDJÁRAT
2008. május 26-án, július 10-én és november 13-án lesz.

SPORTHÍREK
A Makádi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya 2007/2008. évi labdarúgó-bajnokság tavaszi fordulóját a serdülõ csapat nélkül indította el.
Sajnálatos, hogy nincs a településen annyi futballt szeretõ gyerek, akik
alkottak volna egy csapatot!
Ettõl függetlenül minden hétfõn és szerdán 17 órától Szûcs Miklós
szakképzett edzõnk szeretettel várja a futballkedvelõ gyerekeket.
A felnõtt csapatnál is történtek személyi változások, többek között
edzõváltás történt és néhány labdarúgó más csapatba igazolt, így a 2006os ifi csapat játékosai alkotják a jelenlegi felnõtt csapat gerincét.
A Sportegyesület jelenlegi vezetése bízik abban, hogy az alig húszéves
átlagéletkorú gárda mielõbb beérik a sikerre, hiszen egyszer már bizonyítottak!
Az anyagi feltételek biztosítottak, többek között Makád község Önkormányzata, a Sári Metál Kft. és a Sziget Security Kft., valamint pályázati
úton nyert pénzek által.
Célkitûzéseink között van az utánpótláscsapat mihamarabbi elindítása,
és a felnõttek minél jobb bajnokságon belüli szerepeltetése.
Dolgozunk azon is, hogy a jelenleg nem mûködõ klubhelyiség minél
szélesebb körben legyen kihasználva.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóink segítségét és mindazok
munkáját, akik részt vesznek az Egyesület mûködtetésében.

2008. május

Néhány gondolat a
katasztrófavédelemrõl
Katasztrófa, mennyi sok mindent takar ez a szó: hirtelen bekövetkezõ
fordulat, összeomlás, szerencsétlenség. Vajon gondolunk-e folyó életünk
mindennapi gondjai, megélhetésünk „kicsi” katasztrófa esetei mellett arra, hogy a szó világi megjelenése mennyi tragédiát, szenvedést, szerencsétlenséget jelentett régen, napjainkban és válthat ki a jövõben. Sajnos
nem kezeljük fontosságának megfelelõen a katasztrófa pusztító hatása
elleni védekezést, pedig ez egy bonyolult, nehéz feladat mindazoknak,
akiknek ez a munkája, de esetleg szenvedõ részesei is lehetnek.
Gondoljunk csak bele, hogy egy természeti csapást vagy civilizációs

katasztrófát (pl. földrengés, árvíz, szélvihar) követõen kik tudnak a bajba
jutott, sérült embereknek a leghamarabb segíteni?
Elsõdlegesen a bajba került emberek környezetében élõk, a szomszédok, amíg megérkeznek az elsõdlegesen beavatkozó szakemberek: a
tûzoltók, mentõk, rendõrök, polgári védelmisek.
Jöhetnek megelõzhetetlen, kivédhetetlen, sorszerû csapások, de az
embereknek nem szabad tehetetlenül nézniük a fejleményeket, mert
mindig van lehetõségük a túlélésre.
Céltudatos, értelmes munkával, felkészüléssel és összefogással még a
legsúlyosabb, legnehezebb helyzetekben is megmenthetik a legfontosabbat, megóvhatják a jövendõ élet alapjait.
Bizonyára felmerül benned a kérdés: mit tehetek én? Sokat, nagyon
sokat! Ha ismered a veszélyeket, tudod mit kell tenned, akkor már csak
egy feladatod van, õrizd meg a nyugalmadat. Határozottan, bátran cselekedj!
Csordás László pv. alezredes
kirendeltség-vezetõ

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot

2008. május 7-én
Makád Község Önkormányzata
a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ráckeve székhelyû
Polgári Védelmi Kirendeltségével együttmûködve

POLGÁRI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉST
TART
A felkészítést a Thúry József Általános Iskola
kitelepítési és befogadási bemutató foglalkozása zárja.
A riasztó és figyelmeztetõ jelzések, közlések
a bemutató részét képezik, melyek miatt
KÉRJÜK A LAKOSSÁG MEGÉRTÉSÉT, TÜRELMÉT.
Baski Gábor
polgármester

Csordás László pv. alezredes
kirendeltség-vezetõ

2008. május
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* T h ú r y - s u l i h í r e k * Bemutatkozik
Sikeresen szerepeltek tanulóink
a német szavalóversenyeken
Szigetújfaluban, február 29-én rendezték a körzeti német nemzetiségi szavalóversenyt, melyen a
környék német nemzetiségi általános iskolái mellett a Thúry József Általános Iskola tanulói is részt
vettek. A hetven szavaló közül csak a korosztályok elsõ helyezettjei juthattak tovább a megyei döntõbe. Nagyon büszkék vagyunk, hogy bár Makád nem kimondottan nemzetiségi település, mégis,
a nyolc továbbjutó versenyzõ közül négyen iskolánk tanulói: Piróth Krisztina Réka 2. osztályos,
Fábián Terézia 5. osztályos, Szûcs Sándor 6. osztályos és Rapcsák Margit 8. osztályos tanuló.
Felkészítõ tanáraik Kissné Méri Erzsébet és Ertl Anita, valamint sok segítséget nyújtott a
gyerekeknek a településen élõ Jahnke Éva.
A megyei döntõre március 19-én került sor Szigetújfaluban. Harminc nagynevû, a nemzetiségi
németnyelv-oktatásban komoly hagyományokkal rendelkezõ iskola 110 tanulója – saját körzetük
gyõztesei – négy kategóriában mérte össze tudását. Azt gondolom, minden gyermeknek maradandó élményt jelentett a verseny hangulata: a kézmûves foglalkozások, a német nemzetiségi népviseletben felvonuló vetélytársak, a német nyelvû színházi elõadások. Az eredményhirdetés alatt
szívünk a torkunkban dobogott, mert a Szigetbecse–Makád Közös Igazgatású Közoktatási
Intézményt Fenntartó Társulás egyetlen tanulója sem jutott még soha be az országos döntõbe.
Hatalmas öröm volt számunkra, amikor meghallottuk, hogy a 2008-as német nemzetiségi szavalóverseny országos döntõjében, Budapesten, májusban Fábián Terézia öregbítheti a makádi iskola
hírnevét.
Terikének gratulálunk az eddig elért eredményekhez, és sok sikert, jó szereplést kívánunk az
országos döntõben!
Kissné Méri Erzsébet
Ertl Anita

Felhívás ebtartási szabályokra
Az elmúlt idõszakban számos lakossági bejelentés érkezett a Körjegyzõségi Hivatalhoz, mely
szerint házõrzõ ebek rendszeresen a közterületen, illetve a szomszédos kertekben szabadon
kóborolnak, megtámadják a járókelõket, félelmet keltenek bennük, zavarva ezzel a lakosok nyugalmát és veszélyeztetik a közúti közlekedést.
Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése szerint aki:
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetõleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetõleg
vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön
szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy a játszótérre beenged, illetõleg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez
el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ
figyelmeztetõ táblát,
harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló
sérülését okozza,
ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselõ-testülete
hivatalának erre felhatalmazott ügyintézõje, a közterület-felügyelõ, az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális vagy kistérségi intézet erre felhatalmazott ügyintézõje, valamint a természeti és védett természeti területen természetvédelmi õr, helyi
jelentõségû védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi õr helyszíni bírságot
szabhat ki.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az ebtartási szabályok megszegése szabálysértési
eljárást von maga után, az említett pénzbírság kiszabása mellett!
Körjegyzõségi Hivatal

a Makádi
Polgárõrség
2005 novemberében újjáalakult a
Makádi Polgárõrség. A jelenlegi létszámuk 26 fõ. Munkájukat Makád közbiztonsága, közrendje érdekében végzik,
mely célt minden Makádi Polgárõr
szívügyének érez. Tagjaik fáradságot
nem kímélve, szabadidejükbõl, saját
gépjármûveikkel hajtják végre önként
vállalt munkájukat.
Munkájuk célja a BÛNMEGELÕZÉS, a prevenció, ezért hagyományos
statisztikai módszerekkel eredményességük nem mérhetõ, mivel a meg nem
történt bûncselekményeket nem lehet
számok formájában papírra vetni.
A Makádi Polgárõrség tevékenységének nagy részét a bûnmegelõzési járõrszolgálatok teszik ki. A járõrszolgálatok
Makád területén kerülnek teljesítésre,
döntõ többségében péntek és szombat
éjszaka, de egyre több esetben hajtanak
végre nappal is szolgálatokat (szemétgyûjtés, lomtalanítás ideje alatt).
Kiemelt figyelmet fordítanak a községi rendezvényekre (önkormányzati és
egyházi ünnepségek, bálok).
Költségvetésük legnagyobb részét a
felhasznált üzemanyag teszi ki. A
Polgárõrség bevételeinek növelésére,
eszközök beszerzésére pályázatokat
kívánnak benyújtani.
Minden Makádi Polgárõr ezúton szeretné megköszönni támogatóinak a segítséget, akik a következõk voltak:
Csizmazia Attila, Diószegi Lajos,
Dobos ABC, Makádi Mezõgazdasági
Kft., Pfenning Ferenc és a Makádi
Vadásztársaság. Köszönetet szeretnének
továbbá mondani Baski Máriának, aki
az Egyesület „papírmunkáiban” nyújt
rendszeres segítséget!
A Makádi Polgárõrség vezetõsége
várja minden olyan makádi lakos jelentkezését, aki szívesen tagjaik sorába lépne, illetve támogatni kívánja az egyesületet.
Jelentkezni lehet a Polgárõrség vezetõségénél: Király Ferencnél, Konta Gábornál, Hajnal Istvánnál és Száraz Ferencnél.
Jancsó Emõke
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Országzászlót avatott a község
2008. március 15-én

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét
ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát
fejezi ki. Az idei évben nemzeti ünnepünk 160.
évfordulóján községünk ünnepélyes keretek között országzászlót avatott.
A Magyarország ezeréves töretlen történelmi
hagyományát szimbolizáló országzászlók állítása
az 1930-as években mozgalom volt a trianoni béke revíziójára áhítozó országban. 1941 végéig
702 országzászlót avattak. Makád község országzászlójának talapzatára Szabán György keramikus készítette el nemzeti és községi címerünket,
valamint az 1848-as és 1956-os feliratokat. Az országzászló felállítása adományokból és önkormányzati támogatásból készült el, amelyért ezúton mondunk köszönetet az adományozóknak!
Az ünnepség 11 órakor kezdõdött a Makádi Kulturális Egyesület és a Thúry József Általános Iskola tanulóinak 3 felvonásos történelmi játékával.
Az elõadás színvonalát lovas huszárok és néptáncosok emelték. Ünnepi beszédet mondott Baski Gábor polgármester, Szabán György keramikus és
Lakatos Enikõ Nagytiszteletû Aszszony, aki az országzászlóra áldást
mondott.
Ezt követte az országzászló ünnepélyes avatása és a koszorúzások. Koszorút helyezett el az önkormányzat nevében: Baski Gábor
polgármester és Stáhly-Zsideg István körjegyzõ, a Református
Egyház képviseletében: Lakatos
Enikõ lelkipásztor és Ács László
presbiter, a Thúry József Általános
Iskola nevében: Raffay Béla
igazgató és Szabó Istvánné
tagintézményvezetõ asszony. A
koszorúzást követõen az általános
iskolások
helyezték
el
nemzetiszínû zászlóikat az országzászlónál. Az ünnepség nemzeti
Himnuszunkkal fejezõdött be.
Az ünnepségrõl a Duna Televízió tudósított.
Köszönjük a résztvevõk munkáját
és a község lakóinak
megjelenését!
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