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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Óvoda � AlapkõletételÓvoda � Alapkõletétel
2009. május 19.

2009. május 19-én megkezdõdött az új, 50 férõhelyes óvoda építése, az ünnepélyes alapkõletétellel. Az ünnepség díszvendége volt Arató
Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Államtitkára.
Az ünnepség Schwarczenberger Jánosné vezetõ óvónõ köszöntõjével kezdõdött, majd Arató Gergely szavaival folytatódott, aki bár rövid idõt

töltött a településen, nagyon szimpatikus volt. Ezután Baski Gábor polgármester mondta el beszédét. Az óvodás és iskolás gyerekek színes mûso-
ra következett, amikor a �falu apraja� versekkel, német és magyar körjátékokkal nyûgözte le a megjelent vendégeket.
Végül megtörtént az alapkõ letétele. Arató Gergely úr helyezte el az alapkõbe azt a hengert, amibe belekerült az új óvoda alaprajza, aznapi újsá-

gok, a két óvodás csoport fényképe és névsora, a képviselõ-testület névsora, makádi képeslap, zsebkalauz.
Reméljük, hamarosan az óvoda avatásáról is beszámolhatunk!

MAKÁDIMAKÁDI ÚJSÁGÚJSÁG



A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület (KVE) Közgyûlése 2009. június 17-én tartotta ülését Makádon, a polgármesteri hivatalban.
Az ülés Farkas József, a KVE elnökének írásos beszámolójával vette kezdetét, majd az egyesület módosított Alapszabályának és a Szervezeti és

Mûködési Szabályzatának elfogadására is sor került. A közgyûlésen elhangzott továbbá szóbeli elõterjesztésként az egyesületi tagdíj újratárgyalása
is, mivel azt a közgyûlés tagjai csak a 2009. évi költségvetés részeként fogadták el korábban.
Örvendetes hír, hogy az egyesülethez ebben az évben már hat új szervezet csatlakozott, név szerint a Makádi Református Egyházközség, az

Áporkai Református Egyházközség, a Szigetújfalu Lövész Sport Egyesület, a Dömsödi Horgász Egyesület, Farkas Istvánmezõgazdasági vállalkozó,
RC-OFF ROAD Autómodellezõ Egyesület.

Az Egyesület munkaszervezete köszöni Baski Gábor polgármester úrnak a vendéglátást.
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2009. április 19-én vasárnap Makádon Kossuth-szobrot avattak fel a
templom elõtti parkban.
Az ünnepség tíz órakor istentisztelettel kezdõdött, majd a szoborpark-

ban zenés és prózai mûsorok következtek. A nyitó beszédet Baski Gábor
polgármester úr mondta el. Ezt követõen Cséri Lajos szobrászmûvész kö-
szöntõjét, egyben köszönetét hallhattuk pár mondatban, mely nem elõre
megírt gondolatsort, inkább szívbõl kifejezett érzelmeket sugallt. Az óvo-
dások táncos produkcióját a szép számmalmegjelent közönség nagy taps-
sal köszöntötte. Az általános iskolások is kivették a részüket a mûsorból,
egy szép verssel és énekkel. Két meghívott színmûvész, Pelsõczy László
és Matoricz József színvonalas elõadását élvezhette a nézõközönség.
Suhaj József, Makád díszpolgára folytatta az ünnep menetét egy különle-
ges történettel, mely az általa felkutatott dokumentumok alapján iskolánk
névadójának, Thúry Józsefnek tanítója és az 1848-as szabadságharc ösz-
szefüggésérõl szólt. Kiderült a tanítóról, hogy Kossuth Lajos katonája
volt. Józsi bácsi szavai különösen meghatóak voltak a makádiak számá-
ra, hiszen hosszú éveken át az általános iskolát igazgatta. Jó volt Õt újra
látni. A várva várt szobor leleplezése következett. A koszorúzás után a
Nagytiszteletû asszonymegáldotta a szobrot. AMakádi Sola Gratia kórus
éneke után a dunavecsei néptáncegyüttes bemutatóját láthattuk zárásként.
Reméljük, a falu büszkeségévé válik ez a szobor, amely a Kossuth La-

jos utcában helyezkedik el. Összetartó erõt képvisel majd, mint maga
Kossuth Lajos is tette a történelemben. Balogh Csaba

TUDÓSÍTÁS A SZOBORAVATÁSRÓLTUDÓSÍTÁS A SZOBORAVATÁSRÓL

MMAAKKÁÁDDOONN TTAARRTTOOTTTTAA KKÖÖZZGGYYÛÛLLÉÉSSÉÉTT AA KKIISS--MMAAKKÁÁDDOONN TTAARRTTOOTTTTAA KKÖÖZZGGYYÛÛLLÉÉSSÉÉTT AA KKIISS--
DDUUNNAA--MMEENNTTII VVIIDDÉÉKKFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII EEGGYYEESSÜÜLLEETTDDUUNNAA--MMEENNTTII VVIIDDÉÉKKFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII EEGGYYEESSÜÜLLEETT
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ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZA T I H ÍREKT I H ÍREK

PPPP ÁÁÁÁ LLLLYYYY ÁÁÁÁ ZZZZ AAAATTTT IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
2009 áprilisábanMakádKözségKépviselõ-testülete, mint amakádi Thúry József Általános Iskola fenntartója, az épület tulajdonosa pályázatot nyúj-

tott be az Önkormányzati Miniszter 8/2009. (II. 26.) rendeletében a bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzése támogatására megjelent pályázati felhívásra. A pályázat összértéke 25.000.000 Ft, amelyhez 5.000.000 Ft saját erõt kel-
lett volna biztosítani. Sajnos a pályázaton nem kaptunk támogatást.

Makád Község Képviselõ-testülete 2009. június elején pályázatot nyújtott be a Közép-Magyarországi Területfejlesztési Tanács TEUT pályázati fel-
hívására a makádi Kossuth L. utca egy részének, valamint a Kulcsi út útburkolatának felújítására 20.237.975 Ft értékben. A pályázat benyújtásához
50%-os önrész szükséges.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2009. évi falu-

napok és vidéki rendezvények támogatására, melyen 500.000 Ft támogatást nyertünk.

Mint arról már elõzõ számunkban beszámoltunk, a település az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott �Makád belterületi csapadékvíz-elvezetése és befogadó tó revitalizációja� címû, KMOP-3.3.1/B-2008-0004 jelû
pályázata 121 318 000 Ft összegû támogatásra vált jogosulttá. A közbeszerzés már kiírásra került. A beruházás kezdése várhatóan: 2009. augusztus 3.
és a várható befejezés: 2009. november 30.

Idén tavasszal 16,5 millió forintos, pályázaton elnyert támo-
gatásból és 9 millió forintos önrészbõl �új ruhába öltözött� a
makádi Thúry József Általános Iskola. Április 10-én kezdõdött a
felújítás a nyílászárók cseréjével: Ki lettek cserélve a régi, elavult
ajtók és ablakok. Az épület kívülrõl be lett szigetelve és színezve.
A fûtés korszerûsítése is megtörtént. Új radiátorok lettek felszerel-
ve, és egy modern faelgázosító kazán került a régi helyére.

Csodálatos dolog, hogy sikerült pénzt nyerni a felújításra,
hiszen a település csak saját erõbõl nem tudta volna megvalósítani
a beruházást. Reméljük, hogy a falu gyermekei nagyobb kedvvel
járnak a megszépült iskolába!

MM EE GG ÚÚ JJ UU LL TT .. .. ..MM EE GG ÚÚ JJ UU LL TT .. .. ..

......aa TThhúúrryy   ......aa TThhúúrryy   
JJóózzsseeffJJóózzsseeff
ÁÁllttaalláánnoossÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaaIIsskkoollaa
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T H Ú R Y S U L I H Í R E KT H Ú R Y S U L I H Í R E K
NNéémmeett  nneemmzzeett iissééggiiNNéémmeett  nneemmzzeett iissééggii
rreeggiioonnááll iiss  vveerrsseennyyrreeggiioonnááll iiss  vveerrsseennyy

Iskolánkban immár többéves hagyományra tekint vissza a tavasszal megrendezett német nemze-
tiségi szavalóversenyen való részvétel.
Az idei tanévben is március 5-én Szigetújfalun 12 gyermek képviselte a makádi iskolát. A tét

nagy volt, hiszen azok a tanulók, akik kategóriájukban a három legjobb közé jutottak, az áprilisi
megyei döntõben képviselhetik tovább iskolájukat. A tizenegy továbbjutó helyezésbõl a 6 környék-
beli nemzetiségi általános iskola közül az SZMKIKIFT tanulói 7 továbbjutó helyezéssel büszkél-
kedhetnek. Külön öröm számunkra, hogy a 7 továbbjutó diák közül 5 makádi kisiskolás van.
I. kategória (1-2. osztály): Kozma Luca (2. o.)
II. kategória (3-4. osztály): Piróth Krisztina (3. o.)
III. kategória (5-6. osztály): Fábián Terézia (6. o.), Piróth Emese (6. o.)
IV. kategória (7-8. osztály): Szûcs Sándor (7. o.)
A makádi gyerekeket a zsûri külön dicséretben is részesítette, hiszen a továbbjutó helyezések

több mint felét a Thúry József Általános Iskola tanulói szerezték meg.
Gratulálunk nekik, további sok sikert és kitartást kívánunk a megyei döntõhöz, valamint az ápri-

lisban elõttünk álló két nyelvi vetélkedõhöz.

Kissné Méri Erzsébet és Major Hajnalka

A Német Országos
Szavalóversenyen
Pesterzsébeten

2009. május 8-án (pénteken) az iskolánk
két tanulója, Piróth Emese és Piróth Kriszti-
na részt vett a pesterzsébeti Országos Német
Szavalóversenyen.
Közel 140 gyerek vehetett részt ezen a ver-

senyen, akik már a megyei döntõkbõl to-
vábbjutottak.
Az ünnepélyes megnyitó után korcsopor-

tonként 24 gyerek versenyzett. Az országos
versenyen már több olyan versenyzõ is
volt, aki anyanyelvi szinten beszéli a német
nyelvet.
A verseny feszültségét oldotta, hogy több,

az ország különbözõ részérõl érkezett gye-
rekkel ismerkedhettünk meg. Külön öröm
volt számunkra, hogy találkozhattunk a mai
német nemzetiségi irodalom kiemelkedõ köl-
tõjével, Joseph Michaelis-sel, akinek már
több versét is megismertük és elszavaltuk.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen meg-

hallgathattuk az elsõ három helyezett elõ-
adását.
Nagyon örülünk, hogy a mi kis iskolánk a

nagy német nemzetiségi iskolákkal fel tudta
venni a versenyt, és szép eredményeket ér-
tünk el.
Piróth Krisztina (3. osztály) 12. helyezést

és Piróth Emese (6. osztály) 17. helyezést
ért el.
Köszönjük felkészítõ tanárunknak, Kissné

Méri Erzsébetnek a munkáját.

Piróth Krisztina és Piróth Emese

Május 10-én, vasárnap reggel közel ötvenen � óvodástól a nagymamáig � indultunk Budapestre.
Az Állatkert játszóházában kezdtük a programot, majd az önfeledt játék után a Városliget fái alatt
fogyasztották el a gyerekek tízóraijukat.
A Fõvárosi Nagycirkusz elõadása elvarázsolt kicsit, nagyot: kacagtunk a bohócon, csodáltuk a

hasbeszélõt, féltettük a kötéltáncost, bámultuk az oroszlánokat.
Innen Zugligetbe, a Libegõhöz mentünk. Indulásnál fegyelmezetten, a nagyszájúak is csendben

sorakoztak � megilletõdötten várták, hogy felülhessenek a libegõ székekre. Aztán persze kinyílt a
szájuk, élvezték a szokatlan helyzetet, a csodálatos panorámát, a jó levegõt. Hatalmas élmény volt
számukra a libegõzés, sõt, szerettek volna �csak még egy kört!� menni. De indulnunk kellett haza,
bár megígértük, ide még visszajövünk velük.

Major Hajnalka, Rab Krisztina

C I R K U S ZC I R K U S Z



2009. június MMAAKKÁÁDDII  ÚÚJJSSÁÁGG 5

T H Ú R Y S U L I H Í R E KT H Ú R Y S U L I H Í R E K
EEggyy ééllmméénnyyeekkbbeenn ggaazzddaagg sszzeenntteennddrreeii kkiirráánndduulláássEEggyy ééllmméénnyyeekkbbeenn ggaazzddaagg sszzeenntteennddrreeii kkiirráánndduullááss
Iskolánk tanulóinak egy része az �éltetõ ivóvíz� pályázat elsõ fordulójának sikeres teljesítése után meghívást kapott egy nyereménykirándulásra.
A �nagy nap� 2009. május 23-án volt. 12 diákkal és 3 kísérõvel elindultunk Budapestre.
A hajókirándulás alatt nagyon sok érdekes adatot hallhattunk a hajóból látható tájakról és a hajózásról, miközbenmegkerültük a Szentendrei-szigetet.
Ezekbõl az adatokból és az elõzetes felkészülésük során szerzett ismereteik felhasználásával egy feladatsort kellett megoldaniuk a tanulóinknak.
Mindenki ügyesen helytállt ezen a megmérettetésen és élményekben gazdagon ért haza.

A versenyzõk

IIrráánnyy aa ffõõvváárrooss

2009. 04. 16-a a Thúry József Általános Iskolából 50 diáknak ez a nap
a kirándulást jelentette. A cél Budapest volt. Délelõtt pihentetõ sétahajó-
kázáson vettünk részt. Elhajóztunk a pesti oldalon, és a budai oldalon jöt-
tünk vissza. Közben szép épületeket néztünk. Ilyen épület például a Par-
lament is. A hajókázás után elsétáltunk a Zeneakadémiára. A séta közben
fagylaltot fogyasztottunk, ki-ki a maga kedve szerinti mennyiségben.Míg
kellemesen fagylaltoztunk, a csoport tagjai vagy egymást szórakoztatták,
vagy éppen a várost figyelték. A Zeneakadémián a Carmina burana került
elõadásra. Fellépett a Gyõri Filharmonikus Zenekar Nemzeti Énekkara. A
kórus és az operaénekesek latinul énekeltek, ezzel különleges zenei él-
ményt nyújtottak nekünk. A mûsor sikerességét mi sem bizonyította job-

ban, mint hogy a nézõtéren ülõk, köztük külföldi diákok tapsviharral ju-
talmazták az elõadást. A rendhagyó énekóra után elindultunk Budára,
hogy magunk fedezzük fel a Szemlõhegyi-cseppkõbarlang titkait. A bar-
lang érdekesebbnél érdekesebb cseppköveket, kõzeteket és formákat tárt
elénk. Ezek a látványos formák különbözõ nevekkel is bírnak, mint pél-
dául az anyósnyelv, az apósnyelv, a jegesmedve, a hajó vagy éppen a bo-
szorka. A barlangi séta után emléktárgyakat lehetett vásárolni. A legnép-
szerûbbeknek a karkötõ, képeslapok és a nyakláncok bizonyultak.
A változatos programokat követõen elégedett szívvel és megannyi szu-

venírrel térhettünk haza Makádra.
A kiránduló diákok nevében ezúton köszönjük meg a kísérõ tanárnõk

részvételét és a kirándulás megszervezését.
Varga Henriett és Varga Beatrix

8. osztályos tanulók



KKöörrzzeettii llaabbddaarrúúggóóvveerrsseennyy MMaakkááddoonn
2009. április 2-án 120 tanuló vette birtokba a makádi focipályát.

Baski Gábor polgármester úr nyitotta meg a tornát, saját pénzén vette
meg a helyezésekért járó érmeket. Küzdelmes csata folyt, mindenki a
tudása legjavát próbálta adni. A makádi elsõs-másodikos tanulók III.
helyezést értek el, a harmadik-negyedikesek IV.-ek lettek csoportjuk-
ban. A torna végére fáradt, de boldog arcokat lehetett látni. Ajándék-
ként mindenki kapott Makád Község Önkormányzatától ismertetõt a
településrõl. Köszönet a 8. osztályos tanulóknak a segítségért.

Mihály Gyula
szervezõ
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T H Ú R Y S U L I H Í R E KT H Ú R Y S U L I H Í R E K
I. Sziget Tornászai
Fesztivál Ráckevén

Iskolánk is benevezett a Ráckevén megrendezett I. Sziget Tornászai
Sportfesztiválra! Hét csapat mutatta be a zenére koreografált gyakorla-
tait a ráckevei Sipos Ferenc Sportpályán szépszámú közönség elõtt. Ta-
nulóink ebben az évben a meteorszakkörön tanult gyakorlatokkal vett
részt. Szép sikert értek el, harmadikok lettek. Megérte a sok gyakorlás,
a befektetett munka! Sok nyereménnyel és élménnyel gazdagodva töl-
töttük el a napot.

Meteoros lányok

JJJJ ÁÁÁÁ NNNN OOOO SSSS   VVVV IIII TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ
Nagy örömünkre 2009. február 27-ére Baski Ibolya és Piróthné Ács Tünde tanár néni szervezésével sikerült jegyet kapni a BudapestiMûvelõdési

Központba, ahol megtekinthettük Kacsóh Pongrácz: János Vitéz címû darabját.
Páholyból nézhettük az elõadást, az élmény leírhatatlan volt, mindenkinek tetszett. Az elõadásban már ismerõs mûvészeket is felfedezhettünk

Matoricz József és Pelsõczy László személyében. Elégedetten indultunk haza. Köszönet a szervezõknek ezért a szép napért.

Bödõ László 5. osztályos tanuló
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HURRÁ, SIKERÜLT!
A Thúry József Diákkör felkérésére tanulóink és szüleik UNIVER pontokat gyûjtöttek. A sikeresen összegyûjtött pontok

jutalmaként megkaptuk az 5 db nagyméretû UNIVER labdát.

Köszönjük mindenki segítségét, mellyel hozzásegítették gyerekeinket a szabadidõ aktív eltöltéséhez.

Ertl Anita

T H Ú R Y S U L I H Í R E KT H Ú R Y S U L I H Í R E K
Április 1., Hugó nap

Elérkezett idén is április 1-je. Ilyenkor az emberek megtréfálják egymást. Így volt ez a helyi Thúry József Általános Iskolában is. A 8. osztályosok
úgynevezett fordított napot szerveztek. A tanárok helyébe �léptek�, és az elsõ 3 órát õk tartották meg. Ezt követte egy kis játékos Activity és szabadtéri
focimeccs. Körülbelül dél felé hírt kaptunk, hogy a tantestület meglepetéssel készült a számunkra. Két rendõrnõ várt minket az udvaron. Kis bemu-
tatót tartottak a rendõrségi karjelzésekrõl, amit késõbb ki is próbálhattunk. Nagyon érdekes és izgalmas volt, Köszönjük!

Borbély Gábor
8. osztályos tanuló

Matematikaóra

Rendõrségi bemutató Focimeccs

Testnevelésóra
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T H Ú R Y S U L I H Í R E KT H Ú R Y S U L I H Í R E K
PPoollggáárrvvééddeellmmii vveerrsseennyy

A 2009. 04. 08-án Szigetszentmiklóson
megrendezésre került polgárvédelmi verse-
nyen, ahová 19 csapat nevezett be, mi 4 fõvel
képviseltük iskolánkat (Király Kitty, Király
Ferenc, Bodor Vivien, Borbély Gábor).
Érdekes feladatokat kellett megoldanunk,

mint például rendõrségi karjelzések, nyúlgát-
építés, mocsárjárás, elsõsegélynyújtás (elmé-
let és gyakorlat) stb., amik többnyire jól sike-
rültek. Legjobban a polgárvédelmi ismeret
teszt sikerült, amiért a legértékesebb díjat
hozta el csapatunk.
Felkészítõ tanárunkMihályGyula. Segítsé-

günkre volt a Ráckevei Rendõrkapitányság
közlekedési alosztályáról 2 hölgy, valamint
Seregély József mentõápoló tiszt, a ráckevei
mentõállomás dolgozója.
A csapatunk V. helyezést ért el.

Bodor Vivien és Borbély Gábor
8. osztályos tanulók

SS AA KK KK !!SS AA KK KK !!
Március 1-jén farsangi versenyt rendeztek Szigetbecsén Brezina Ferenc kezdeményezésére.

Közel 30-an jelentek megminden osztály képviseletében.Makádról hatan versenyeztek. A sor-
solás következtében fiatalok idõsebbekkel, amatõrök a profik ellen játszhattak. A végén kör-
mérkõzés döntött a csoportokban a helyezésekrõl. A verseny 4. helyezettje Bognár Lajos lett,
8. helyezett Mihály Ákos tanulónk.

Április 8-án baráti húsvéti sakkversenyt rendeztünk az iskolánkban. Ezúttal a szigetbecsei
Petõfi Mûvelõdési Házban volt a találkozó. A megnyitón Baski Gábor polgármester köszön-
tötte a résztvevõket. Az általa felajánlott nyuszik és piros tojások szolgáltak jutalmul az
oklevelek mellé. Hangulatos, jó játékot nyújtottak a versenyzõk. Az egyre színvonalasabb
versenyben sikerült helyezéseket elérnünk. Urbán Zoltán 5. lett, Máté Péter 7. osztályos tanuló
elsõ versenyén 2. helyezést ért el. Korábban bátortalan volt versenyen indulni, ami még
többekre jellemzõ. A játszmábanmindenki nyert. Egymástól és a felnõttektõl tanulva a gondol-
kodás sokat fejlõdik. Ehhez még sokat segít a sakkautomata használata is. Örömteli látni, hogy
iskolánkban sok tehetséges gyerek ûzi ezt a sportot.

Fábián Ilona

Március 25-én a polgármesteri hivatalban a sport-
szakoktatás kezdeményezésére megalakult a Sakk-kör a
makádi sakkozóknak. Alapítótagok: Baski Gábor pol-
gármester, Márkus László � a sportegyesület vezetõje,
Bede Attila, Bognár Gergely, Bognár Orsolya, Fábián
Ilona, Fábián Tamás, Mihály Ákos, Rigó József.
Összejövetelek helyszíne: a volt polgármesteri hivatal

hátsó terme.
Idõpont: szerdánként 18 óra.
Minden játékos jelentkezõt szeretettel várunk.

Márkus László
Sportegyesület elnöke

TTeerrmméésszzeett vveerrsseennyy
A Föld és az Egészség Világnapja alkalmából megrendezett versenyeken mind az alsó, mind

a felsõ tagozatos tanulók összemérhették tudásukat. A felsõs diákok 6 versenyszámban, az alsó-
sok 5 versenyszámban ügyeskedtek, csapatonként 4 fõvel. Minden csapat legjobb tudása és ké-
pessége szerint teljesített.

Bódis Nikolett és Horváth Adrienn
6. osztályos tanulók

Sakk-kör
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RENDÕRSÉGI HÍREK � RENDÕRSÉGI HÍREK
Makád területén az eltelt idõben nem történt

személyi sérüléses baleset.
2009. február 22-én 16 óra 50 körüli idõben

R. I. szigetszentmiklósi lakos Dunavarsány la-
katlan területén haladt Baja felõl Taksony felé
az 510-es úton. A Taksonyi hídhoz közeledve a
keresztezõdésben balra kanyarodott Szigetha-
lom felé, de eközben nem biztosított elsõbbsé-
get a vele szembõl közlekedõ és egyenesen to-
vábbhaladni szándékozó személygépjármûnek,
minek következtében összeütköztek. Az ütkö-
zés során egy fõt könnyû sérülésekkel szállítot-
tak kórházba.
2009. március 07-én 09 óra 35 perc körüli

idõben M. Z. kiskunlacházi lakos az 51-es fõ-
úton Baja irányából Budapest irányába haladt.
A 29-es km szelvénynél letért a menetirány sze-
rinti jobb oldalon lévõ füves területre, ahol fá-
nak ütközve megállt. A sofõr a vezetés elõtt al-
koholt fogyasztott, a mentõk könnyû sérülések-
kel szállították kórházba.
2009. március 11-én 04 óra 10 perc körüli

idõben E. Z. körösújfalui lakos az 51-es fõúton
közlekedett Budapest felõl Baja irányába. A 25-
ös km szelvénynél indokolatlanul áttért a me-
netirány szerinti bal oldalra, ahol frontálisan üt-
között a vele szemben szabályosan közlekedõ
Mercedes személygépkocsival. A feltételezett
okozónál a szonda elszínezõdött, vezetés elõtt
alkoholt fogyasztott.

Meleg helyzetben a betörõk
ARáckevei Rendõrkapitányság nyomozóinak

sok fejtörést okozott, hogy több, az illetékességi
területünkön lévõ hétvégi házat és családi házat
törtek fel sorozatosan ismeretlen elkövetõk.
2009. február 19-én a szigetszentmiklósi kol-

légákkal együttmûködve azonban áttörést ér-
tünk el, egy közúti ellenõrzés során átvizsgált
autóból egy frissen lopott, szó szerint meleg
gázcirkó került elõ. Az autóban tartózkodó négy
férfit � akiket korábbi bûncselekmények elkö-
vetése kapcsán már ismertek kollégáink � elõál-
lítottuk, majd kihallgatásuk során a gázcirkót is
sikerült beazonosítani. A nyom még �forró�
volt, így a gyors és szakszerû intézkedéseknek
köszönhetõen hamar kiderült, hogy a betörõ
banda tagjai igen tevékenyek voltak, Szigetcsé-
pen, Szigetszentmártonban, Ráckevén, Sziget-
becsén, Makádon, Áporkán, Délegyházán,
Dunaharasztiban és Budapesten is követtek el
bûncselekményeket. A betörések során elsõsor-
ban arany ékszereket, LCD televíziókat és gáz-
cirkókat tulajdonítottak el, de ha már ott voltak,
egyúttal készpénzt illetve más értékes tárgyakat
is meglovasítottak.
A banda tagjai közül már négy személyt elõ-

zetes letartóztatásba helyezett a Ráckevei Váro-
si Bíróság. A nyomozást jelentõs értékre, soro-
zatban elkövetett lopás bûntett miatt a Ráckevei
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja.

A Ráckeve, Bajcsy-Zs. utcában lakó fiatal-
embert nagymeglepetés érte 2009. 03. 11-én es-
te. Valaki másnak is megtetszett az LG televízi-
ója, aki nem volt rest, berúgta a családi ház ab-
lakát, és rögtön sajátjának érezve a televíziót,
azzal együtt távozott a házból. Másnap reggel
telefonon jelezte a betörést a rendõrség felé, ez-
zel egy idõben a tolvajok is kézre kerültek. Jár-
õreink gépjármû-átvizsgálás során megtalálták
náluk az ellopott TV-t, ésmivel elfogadhatóma-
gyarázattal nem szolgáltak az elkövetõk, ho-
gyan került a birtokukba a televízió, elszámolta-
tás végett a Ráckevei Rendõrkapitányságra két
helyi fiatalkorú személyt állítottak elõ. A fiúk a
bûncselekmény elkövetését elismerték, a nyo-
mozást jelenleg kapitányságunk bûnügyi osztá-
lya folytatja.

Elõzzükmeg amotorkerékpáros
baleseteket!

A közúti közlekedés � ezen belül az autózás
és a motorozás � fokozott veszéllyel járó tevé-
kenység.
Tapasztalatok szerint a gépjármûvek közül a

motorkerékpárok és a városi forgalomban kitû-
nõen használható segédmotoros kerékpárok ve-
zetõinek szabálytalanságaimiatt súlyos kimene-
telû balesetek következnek be. A gyakori mo-
torkerékpáros balesetek arra figyelmeztetnek,
hogy vezetõik nem elég felkészültek, illetve
nem választják meg helyesen a sebességet. A
motorosok azonban sérülékenyebbek a gépjár-
mûvezetõknél, õket nem védi a jármû karosszé-
riája, sokszor egyetlen meggondolatlan maga-
tartás következtében a balesetet okozóból egy-
ben sérült lesz.
A városi közlekedésben a kétkerekûek

sokkal gyorsabban képesek eljutni úti célju-
kig, s használatuk egyre népszerûbb. Az au-
tóvezetõk azonban nem tolerálják a sávok
között ide-oda besoroló, sokszor szabálytala-
nul araszolgató, tolakodó, egy nyomon hala-
dó jármûveket. A motoros balesetek csök-
kentésében azonban nagy szerepük van a
gépjármûvezetõknek is, akiknek nagy fokú
toleranciára és engedékenységre van szüksé-
gük. Ahogyan azt sokan tapasztalják, a mo-
torosok megkeserítik az autóvezetõk életét,
gyakran szabálytalankodnak és agresszívek,
mégis a sûrû forgalomban nekik is kell helyet
szorítani.
A segédmotoros kerékpárral történõ közleke-

désre feljogosító jármûvezetõi hatósági enge-
dély elõnye, hogy már 14 éves kortól megsze-
rezhetõ. Ezáltal már a serdülõkorban levõ fiata-
lok közül is sokan bekapcsolódhatnak a közle-
kedésbe. Azonban a vezetéshez szükséges en-
gedélymegszerzése önmagában nem jelenti azt,
hogy a birtokosa megfelelõ rutinnal és tapaszta-
lattal is rendelkezik.

Motorozás elõtt mindig célszerû tájékozódni
az idõjárásról, az útviszonyokról, és szükséges
ellenõrizni a motor mûszaki állapotát! Csak hi-
bátlan motorkerékpárral induljanak útnak! Ab-
ban az esetben, ha már régóta nem használták
jármûvüket, indulás elõtt vizsgálják meg a féke-
ket, az izzókat és a kerekek állapotát. A lámpá-
kat úgy állítsák be, hogy ne vakítsa el a közle-
kedés többi résztvevõjét!
A balesetek megelõzésében nagy szerep jut a

megfelelõ öltözéknek és a bukósisak helyes
megválasztásának. Az öltözék akkor megfelelõ,
ha abban kényelmesen tudnak mozogni, és nem
akadályoz vezetés közben.

A rossz idõjárási viszonyokmég a gyakorlott,
nagy tapasztalattal rendelkezõ motorosokat is
próbára tehetik. Esõs idõben célszerû lassabban
közlekedni, és a nagyobb víztócsáknál lassítani.
Az esõtõl ázott, sáros utakon könnyen elcsúsz-
hatnak. Kevés tapasztalattal rendelkezõmotoro-
soknak nem tanácsos motorozni széllel szem-
ben sem! Ha menet közben észlelik, hogy feltá-
mad a szél, lassítsanak annyira, hogy jármûvü-
ket biztonságosan meg tudják tartani.
Különösen a felüljárókon közlekedjenek óva-

tosan! Javasoljuk, hogy nagy vihar esetén biz-
tonságuk érdekében álljanak meg, ne közleked-
jenek tovább addig, míg el nem múlik a vihar.
Motorkerékpárral közlekedni különleges él-

mény és egyben veszélyesebb, mint kerékpár-
ral, illetve személygépkocsival. Ez az élmény
azonban csak akkor válik teljessé, ha betartjuk a
közúti közlekedés szabályait és alkalmazko-
dunk a közlekedés más résztvevõihez!

Információk esetén keressék Romanóczkiné
Kenessey Ilona r. ftzls.-t, a Ráckevei Rendõrka-
pitányság körözési elõadóját vagy bármelyik
rendõrt.
Makád területén jelenleg nincs makádi lak-

címmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
körözés hatálya alatt álló személy.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszá-

mai:
06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-30-960-

0572, 06-20-444-1268

KÖRZETI ORVOS
HELYETTESÍTÉSE
Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy

a háziorvosi rendelés változatlanul üze-
mel, valamint a hozzátartozó helyettesítési
rend is változatlanul fennáll. Helyettes
orvos: dr. Kerekes László (2321 Szigetbecse,
Erdõsor utca 4., tel.: 06-24/417-181).
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Objektíven az ob-
jektív felelõsségrõl!
Amagyar lakosság körében az utóbbi idõben

elterjedt egy olyan tévhit, miszerint a megenge-
dett legnagyobb sebességet 15-20 km/h-val túl-
lépõ gépjármûvezetõkkel szemben a rendõrség
csak figyelmeztetést alkalmaz.
Az objektív felelõsséggel kapcsolatos köz-

igazgatási bírság szabályai 2009. május 2-tól
megváltoztak. A jogszabály-módosítás értel-
mében ezentúl a megengedett legnagyobb se-
besség túllépése miatt kiszabott bírság összege
a sebességtúllépés kilométer/órában meg-
adott mértékétõl függ, az eddigi százalékos
mértéktõl eltérõen.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Lássunk egy példát, hogy mindenki számára

érthetõ legyen. 40 km/h sebességkorlátozásnál
a sebességmérés alsó határa 44 km/h. Ameny-
nyiben a gépjármû vezetõje a jármûvével a se-
bességmérõ készülék szerint 44-58 km/h közöt-
ti sebességgel halad, és a rendõrség a sebesség-
mérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét,
akkor a jármû vezetõjével szemben a helyszíni
bírság kiszabására van lehetõség, illetve ellene
szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ, továb-
bá a gépjármû üzembentartója a rendõrség fel-
hívására köteles közölni, hogy ki vezette a jár-
mûvet. Amennyiben a fenti példában szereplõ
jármû vezetõje 40 km/h sebesség helyett 59
km/h sebességgel közlekedik, úgy vele szem-
ben helyszíni, illetve szabálysértési bírság ki-
szabására már nincs lehetõség, feltéve, hogy õ a
jármû üzembentartója.
Ebben az esetben közigazgatási eljárást alkal-

maznak, mely alapján 30.000 Ft közigazgatási
bírságot kell kiszabni. Mindebbõl az követke-
zik, hogy amindössze 3 km/h túllépésig beszél-
hetünk �büntetlenségrõl�, ami nem más, mint a
mérõmûszerek esetleges mérési pontatlanságá-
nak tûréshatára.
Tehát a jármûvezetõnek akár 4 km/h sebesség-

túllépés esetén is szankcióra kel számítani. Még
súlyosabb következményekre kell számítani ab-
ban az esetben, ha a gyorshajtás miatt egy másik
személy súlyos sérüléssel járó közlekedési bal-
esetet szenved. Ebben az esetben az okozó jármû
vezetõjével szemben büntetõ eljárás indul, amely
alapján akár szabadságvesztés is kiszabható.
Mindezeket összefoglalva nem igaz az a

tévhit, hogy az ország útjain következmé-
nyek nélkül lehet száguldozni. Magyarorszá-
gon átlagosan majdnem minden harmadik köz-
úti közlekedési baleset gyorshajtás miatt követ-
kezik be. A megfelelõ sebesség alkalmazásával
életek százait menthetjük meg, ezért � a közle-
kedõk biztonságát legfontosabbnak tartva � a
rendõrség a továbbiakban is mindent megtesz a
mások életét, testi épségét veszélyeztetõ jármû-
vezetõk kiszûrése érdekében.

Feiglné Fekete Anita
r. fõhadnagy, sajtóreferens

Befejezéshez közeledik a csatorna
érdekeltségi hozzájárulás fizetése

Hat települést érintõen 2001-ben megkezdõdött a térségi csatornahálózat és szennyvíztisztító
építése, és a megépült rendszer 2003 óta üzemel.
A beruházás értéke 4,5 milliárd Ft volt, melybõl több mint 3 milliárd Ft állami támogatások-

ból, a fennmaradó rész pedig lakossági és közületi érdekeltségi hozzájárulásokból tevõdött ösz-
sze. A Ráckeve és Térsége Beruházó Víziközmû Társulat 1 milliárd Ft hitelt vett fel 10 évre a la-
kossági önerõ biztosítására.
A beruházásmegvalósításához a lakossági áldozatvállalásra is szükség volt. A hitelbõl a lakos-

ságra jutó hozzájárulás mértéke lakóegységenként 186.000 Ft volt.
Ennek a hozzájárulásnak a megfizetésére 2000-tõl három fizetési mód kínálkozott:
1. 2001-ben a teljes összeg megfizetése esetén a hozzájárulás 158.000 Ft volt.
2. 10 év alatt (2001-2010 között) évi 18.600 Ft megfizetésével a hozzájárulás 186.000 Ft.
3. OTP Lakáskassza szerzõdés kötése esetén 8 év alatt havi 1.260 Ft fizetése, valamint egy-

szer igénybe vehetõ 30% állami támogatással a befizetendõ teljes összeg 120.960 Ft volt.
Azok részére, akik Lakáskassza szerzõdést kötöttek 2000. november � decemberben, most jár

le a 96 hónapos fizetési kötelezettség, és megkapják az OTP-tõl az erre vonatkozó értesítést.
Az értesítõ levél tartalmaz egy válaszlapot is a kiutalás elfogadásáról, mely pontokra adott vá-

lasz 1., 2., 3. pontja már egy X-szel kitöltött.
A 4. pontban annak az ingatlannak az adatait kell megadni, melyre a csatorna megépítése vo-

natkozott.
Az 5. és 6. pontot akkor kell kitölteni, ha a szerzõdést kötõ kedvezményes kamatozású lakás-

kölcsönt kíván felvenni (a kamat kb. 6%-os) az értesítõben megjelölt nagyságban.
A szerzõdés megkötésekor mindenki nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a megtakarított

összegbõl 186.000 Ft-ot a csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kíván felhasználni,
ezért ezt az összeget a ráckevei Víziközmû Társulat kapja meg automatikusan, az efölötti esetle-
ges kamatok pedig a szerzõdést kötõt illetik.
A válaszlapot aláírás után személyesen vagy postai úton a ráckevei OTP fiókba kell eljuttatni,

egyéb teendõ nincs.
Makádon 437 fõ kötött Lakáskassza szerzõdést, ebbõl a 2009. áprilisi adatok szerint 138 fõ

hátralékost tartunk nyílván, az összes tartozásuk: 3.408.000 Ft. A hátralékosok veszélyeztetik a
társulati októberi hiteltörlesztést, ezért a nagy tartozóknál felmondjuk a szerzõdést, és a hiányzó
összeget közadók módjára kényszerülünk beszedetni.
Lényeges dolog, hogy a takarékoskodó részére csak akkor fejezõdik be a szerzõdés teljesíté-

se, ha egyrészt 96 hónapon keresztül a havi 1.260 Ft-ot befizette (összesen 120.960 Ft) és nem
volt 3 hónapnál nagyobb késésben a befizetéssel, valamint amegtakarítási egyenlege elérte a ka-
matokkal, állami támogatással együtt a 175.000 Ft-ot. (Elõfordul, hogy például valaki a 15.000
Ft tartozását egyszerre befizette, látszólag kifizetett mindent, de a csökkentett állami támogatás
és kamat miatt nem éri el a kiutaláshoz szükséges minimális 175.000 Ft-ot a számla egyenlege,
ezért pótbefizetést kell tennie.)
Most tapasztaljuk azt is, hogy sok esetben a szerzõdéskötõ sajnálatos módon az elmúlt évek-

ben elhunyt, a család tovább fizette a részleteket, de a szerzõdés átírása egyik örökös részére sem
történtmeg. Ebben az esetben fel kell keresni a ráckevei OTP-t a szerzõdés átírása ügyében,mert
állami támogatásra csak élõ, adószámmal rendelkezõ személy jogosult, akinek nincs még Lakás-
kassza szerzõdése.
A 10 éves részletfizetést teljesítõk számaMakádon 46 fõ, tartozásuk többmint 2millió Ft. Saj-

nos itt is a közadók módján történõ behajtást kell kérnünk a település jegyzõjétõl.

Fentiekkel kapcsolatban és egyedi esetekben személyesen (Ráckeve, Kossuth u. 96. II. em.)
vagy telefonon (24-485-280) adunk segítséget és felvilágosítást munkaidõben hétfõn-kedden-
szerdán.
Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatalában 2009. július 1-jétõl Feketéné Boda

Erika ügyfélfogadást (hétfõ, szerda, péntek) tart a csatorna érdekeltségi hozzájárulásokkal
kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos minden kérdésükkel, kérésükkel hozzá fordulhatnak.

Ráckeve és Térsége Beruházó Víziközmû Társulat
Fekete Tibor elnök

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

www.makad.hu
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Hasznos tanácsok a kánikula idejére
a hõgutamegelõzése és kezelése érdekében

Az utóbbi években sokkal többször figyelhetõ meg rendkívüli, nehezen
elviselhetõ meleg nyár hazánkban. Bárkinek okozhat egészségi panaszo-
kat (fejfájás, szédülés), kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de
vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemõk
és a kisgyermekek, 65 évnél idõsebbek, fogyatékosok, vagy különösen a
szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedõk.

Néhány jó tanács ameleg okozta panaszokmegelõzésére,
illetve a hõhullám okozta kellemetlenségek elkerülésére:

� Kánikulai napokon � ha tehetjük � a különösen meleg dél körüli, kora
délutáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hûvös-
ben.

� Nagymelegben zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel akár többször
is!

� Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védjükmagunkat a nap ége-
tõ erejétõl!

� Fényvédõ krémmel naponta többször kenjük be bõrünket!
� Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb órákra idõzítsék a
piaci bevásárlást!

� Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk
forró napokon!

� Idõsek se viseljenek ilyenkor sötét színû, fekete ruhát, fejkendõt!
� Lehetõleg éjjel szellõztessünk!
� Akinek van elektromos ventilátora, használja a nagy melegben!
� Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellõzés nélküli
parkoló autóban!

� Ne sétáltassunk a hõségben kisbabát!

� Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban levegõztessünk!
� A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is,
mindig kínáljuk õket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó citromos
teával a szoptatás után!

Hamindenképpen szabadban kell tartózkodnunk a
kánikula idején:

� Korlátozzuk a szabad levegõn való tartózkodást a kora reggeli (6-10
óráig) és esti órákra (18-22 óráig)!

� Árnyékos helyen próbáljunk pihenni napközben!
� Ha túl sokáig tartózkodtunk a szabadban, akkor próbáljunk legalább
1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehûl,
és ismét visszatérhetünk a kánikulába!

� Csökkentsük a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezzük a nagytaka-
rítást, ablakmosást!

� Csak az esti órákban kezdjük el a befõzést, azt is állandó szellõztetés
mellett!

� Hõségben sokkal több folyadékot kell fogyasztanunk!
� A meleg és a fizikai munkavégzés fokozza az izzadást, a folyadékvesz-
tést!

� Lehetõleg ne fogyasszunk olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint
vagy alkoholt tartalmaz � ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több
folyadékot vonnak el a szervezettõl!

� Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak
elegendõ mennyiségû folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet
a forró napokon!
Nagyon fontos, hogy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz!

Csordás László pv. alezredes
kirendeltség-vezetõ

Tûzgyújtási tilalom van az országban: tilos tüzet rakni az erdõkben és
a szélüktõl számított 200 méteren belül, az erdõkben kijelölt tûzrakóhe-
lyeken, valamint a vasutak és közutak mellett.
A családi házak kertjeiben azonban el szabad égetni a gazt, az önkor-

mányzat rendeletének megfelelõ szabályok betartásával. A szabályok be-
tartásához az alábbiakban olvashatják Makád Község Képviselõ-testüle-
tének 10/2003. (X. 07.) számú köztisztaságról szóló rendeletének a tûz-
gyújtásra vonatkozó rendelkezéseit.

�A levegõtisztaság védelmével kapcsolatos szabályok
17/A. §

/1/ Az egyedi fûtéssel rendelkezõ lakóházakban csakmegfelelõen karban-
tartott tüzelõberendezésekben, és csak az arra engedélyezett tüzelõ-
anyagot szabad elégetni.

/2/ A tüzelõanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot � kü-
lönösen ipari hulladékot, mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket � nem
tartalmazhat.

/3/ Kerti hulladékot égetni csak szélcsendes idõben, kiszárított, jól ég-
hetõ állapotban lehet. Vasár- és ünnepnapon égetni tilos. E rende-
let szempontjából kerti hulladék: az avar, a falomb, a kaszálék, a nye-
sedék, továbbá az egyéb növényi maradványok.

/4/ Az elégetendõ hulladék nem tartalmazhat más kommunális, valamint
a /2/ bekezdésben meghatározott hulladékot.

/5/ Közterületen égetni tilos. Hulladékot csak olyan megfelelõen kialakí-
tott helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés hõsugárzása

környezeti kárt nem okoz és nem jelent tûzveszélyt, és a keletkezett
füst a szomszédos ingatlanokat a legkevésbé érinti.

/6/ A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója kö-
teles gondoskodni. A tûz helyszínén olyan eszközöket, illetõleg felsze-
reléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedésemegaka-
dályozható, illetõleg a tûz eloltható.

/7/ A hulladék égetését végzõnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésbõl
visszamaradó parázs õrizetlenül ne maradjon, az égetést követõen er-
rõl meg kell gyõzõdni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.

/8/ Amezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi hulladék ártalmat-
lanításáról elsõsorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállí-
tással kell gondoskodni.

/9/ Mezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi hulladékot belterü-
leten égetni tilos. Külterületen, ha a hulladék más ártalmatlanítására
nincsmód, az égetés csak november 1. ésmárcius 1. között lehetséges.

/10/ Mezõgazdasági hulladékot égetni csak a 17/A. § egyéb rendelkezé-
seinek értelemszerû figyelembevételével, a jegyzõ által a Környe-
zetvédelmi Felügyelõség állásfoglalása alapján kiadott engedéllyel
lehet.

/11/ Tarlóégetést csak a jegyzõ által kiadott engedéllyel lehet végezni.
Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítá-
sa érdekében engedélyezhetõ. Az engedélyezési eljárás során be kell
szerezni a növény-egészségügyi hatóság állásfoglalását.�

Körjegyzõségi Hivatal

NNééhháánnyy ggoonnddoollaatt aa kkaattaasszzttrróóffaavvééddeelleemmrrõõll
((ffoollyyttaattááss))

IISSMMÉÉTT AA TTÛÛZZGGYYÚÚJJTTÁÁSSRRÓÓLL
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EEmmlléékk aa rrééggmmúúllttbbóóll
Sokan közülünk ezen réges-régi Alapítólevél olvasásakor felteszik a kérdést, vajon hol lehetett ez a pincehelyiség, mirõl is van szó?!
Bizony volt egyszer réges-régen, a mai Község történetét bemutató Galéria helyén egy PINCEKLUB, amit a falu apraja-nagyja, az idõsebb és fiata-

labb korosztály összefogással és rengeteg munkával felújított. A fiataloknak hosszú éveken keresztül szolgált klubhelyiségül ez a pince, amit tavaly
újíttatott fel a képviselõ-testület, azóta múzeumként mûködik.
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AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Gólyahír

Megszületett:
Horváth László Edy és Bódis Anita

kislányaKatalin Zsófia
Kollár Dezsõ és Horák Ágnes

kisfia Levente
Tári Norbert és Ács Gyöngyi

kisfia Norbert
Opre László és Kocalik Erika

kislánya Noémi

Házasságot
kötöttek

Csibrák Miklós és Ács Krisztina

Örökre eltávoztak
Szabó Ferencné (élt 89 évet)
Turóci Lajos (élt 61 évet)
Kolozsvári Andrásné (élt 72 évet)
Stromáyer József (élt 63 évet)
Ács Bálintné (élt 85 évet)
Kolozsvári Andrásné (élt 72 évet)
Varga Sándorné (élt 78 évet)
Simon Sándorné (élt 88 évet)
Kocsis Ferenc (élt 82 évet)

A Makádi Újság
hirdetési tarifái

Makád Község Képviselõ-testülete a Makádi Újság kiadása
során engedélyezi hirdetések megjelenését is.
A hirdetések díjbevétele az újság kiadásának költségeire for-

dítható.
Az újságban politikai, választási hirdetés nem jelentethetõ

meg. A hirdetések szervezését, felvételét a Körjegyzõségi Hiva-
tal végzi.

Ahirdetéseknél az alábbi tarifákat kell alkalmazni:

A/4-es méretû hirdetés:
� fekete-fehérben 5.000 Ft + ÁFA
� színesben 10.000 Ft + ÁFA

A/5-ös méretben:
� fekete-fehérben 3.000 Ft + ÁFA
� színesben 6.000 Ft + ÁFA

1/4 oldal méretben:
� fekete-fehérben 1.500 Ft + ÁFA
� színesben 3.000 Ft + ÁFA

apróhirdetés
10 Ft/szó + ÁFA

Színházi elõadás Makádon
2009. május 30-án (szombaton) a Nemzeti Kamara Színház adott fergeteges elõadást a makádi

Mûvelõdési Házban. Kis falunkban nemmás, mint UszticsMátyás és társulata (Váli Zita, Pelsõczy
László, Keller Veronika, Matoricz József, Csobolya József, Mettler S. Emese, Seszták Szidónia)
szórakoztatta a közönséget. A hasizmait mindenki megmozgatta az elõadás alatt, méghozzá a
nevetéstõl. Kocsonya Mihály házasságára még sokáig emlékezni fog, aki jelen volt az elõadáson.

Tanévzáró az
Általános Iskolában

2009. június 22-én a Thúry József Általános Iskolában is megszólalt
a Vakációt jelzõ csengõszó. Raffay Béla igazgató úr ünnepélyes keretek
között lezárta a 2008/2009-es tanévet.
Baski Gábor polgármester úr új hagyományt teremtve, az ezt követõ

években is a tanévzáró ünnepség alkalmából saját felajánlásából ismeri
el az iskola hírnevét öregbítõ pedagógusokat.
Elsõ alkalommal elismerõ oklevéllel és könyvutalvánnyal köszönte

meg Kissné Méri Erzsébet pedagógusnak az egész évben a német
nemzetiségi nyelv területén végzett kimagasló munkáját.



PPeeddaaggóógguussnnaapp
�Temár nékünk sokat adtál, de mi néked keveset, az arcodból, a hangodból sugárzik a szeretet.
Fogadd tõlünk ezt a csokrot, mit kötött a szeretet, hála-hála mindig hála jó tanítónk teneked.�

Június elsõ vasárnapja a Pedagógusoké. Ezen alkalomból Makád Község Képviselõ-testülete kis ünnepséggel, vendégvárással készült a maká-
di iskola nyugalmazott és jelenlegi dolgozóinak. Az ünnepségen az iskola és az óvoda gyermekei versekkel köszöntötték a nevelõket, majd
Pelsõczi László és Matoricz József színmûvészek adtak vidám mûsort.
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A képen látható:
Balogh Csaba, Battyányi Dániel, Hidegföldi Dániel, Farkas Vivien, Joó Stefánia, Ozsvald Máté, Szeker Nikolett, Tóth Anita, Urbán Zoltán


