
Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy
magyar lesz
És vérezzünk dicsõen el.

Gyulai Pál: Hazám
(részlet)
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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Szécsi Margit: Március
(részlet)

Téli szellõk fújjatok csak
játsszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengetõ
márciusi szép napom.
Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma
mint a szürke jégvirág.
Március van, március van.
Ember s állat érzi már,
dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.
Jó volna a nagykabátot
félredobni, s könnyeden
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.
Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, mezõ.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idõ.

MAKÁDIMAKÁDI ÚJSÁGÚJSÁG
Március 8. Nemzetközi nõnap
AXIX. század közepén, 1857. március 8-án, NewYorkban textilmun-

kásnõk tüntettek az utcán a jogaikat követelve. Egyenjogúságot akartak,
emberibb munkakörülményeket, jogot a munkához a nõknek is. Rájuk
emlékezve ezt a napot 1921 óta ünnepeljük Nemzetközi Nõnapként.
Sokan gondolják, hogy a Nõnap csak egy a szocializmusban gyökere-

zõ mûünnepek közül, ezért aztán okot látnak annak mellõzésére. Holott a
Nemzetközi Nõnap nem szocialista ünnep; Amerikában 1909-ben, Euró-
pa néhány országában 1911-ben tartottak elõször ilyen napot.
Természetesen ma már nincs politikai felhangja ennek a napnak. Mint

annyi más ünnep, ez is szinte kizárólag az ajándékozásról szól, na meg
persze egy kis plusz törõdésrõl.
A hölgyek jól teszik, ha kicsit jobban kicsinosítják magukat, mint egy

átlag hétköznap tennék. Tiszteljük meg a férfiakat azzal, hogy kívül-be-
lül ünneplõbe öltöztetjük hódolatuk tárgyát.
Egy kicsit több ajándékot kell ilyenkor vásárolnia a férfiembernek,

mint más ünnepeken, hiszen nemcsak a rokonokat, barátokat, hanem a
kolléganõket, osztálytársakat is illik köszönteni. Nõnapra nem szokás
drága holmikat ajándékozni: elég néhány szál hóvirág, egy tábla csoko-
ládé az ismerõsöknek, celofánba csomagolt virágszál a kolléganõknek.
Szerelmük, édesanyjuk részére egy apró, ámde feltétlenül személyes
dísztárggyal, bizsuval vagy illatszerrel egész biztosan nem fognak mellé
a férfiak. Higgyék el, Uraim, feleségük annak is szívbõl fog örülni, ha
ágyba hozzák a reggelit, és egy napra átvállalják a házimunkát.

Nõnap alkNõnap alk almából szeralmából szeretettel köszöntietettel köszönti
Makád község minden nõi lakosátMakád község minden nõi lakosát

Makád község polgármesterMakád község polgármesteree
és a Képviselõ-testületés a Képviselõ-testület

Mint arról már korábbi kiadásunkban beszámoltunk Makád község az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív

Programjában 145.169.642 Ft támogatást nyert 50 férõhelyes óvoda
építésére. A közbeszerzés 2009. március 13-án zárul le. A legjobb aján-
latot tevõvel szerzõdést köt az Önkormányzat, ezt követõen � várhatóan
a nyár elején � megindulhat az építkezés.
Újabb jó hír, hogy a település szintén az Új Magyarország Fejlesztési

Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott �Makád belterületi csapadékvíz elvezetése és befogadó tó
revitalizációja� címû, KMOP-3.3.1/B-2008-0004 jelû pályázata 121
millió 318 000 Ft összegû
támogatásra vált jogosulttá.
Ez a beruházás várhatóan
2010-es évben valósul meg.
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A tavalyi év december 20-án ismét megrendeztük a már hagyománnyá vált
nyugdíjas karácsonyi ünnepséget a kultúrházban. Sok szeretettel és nagy készü-
lõdéssel vártuk a meghívottakat. Szolnok Istvánné, Margit jóvoltából meleg teát
és forralt bort szolgáltunk fel, amihez jólesett az ízletes fánk és a pogácsa.
Baski Gábor polgármester köszöntötte a jelenlévõket és elmondta ünnepi jókí-

vánságait. A továbbiakban a jó hangulatról a Sziget Színház két mûvésze Várfy
Sándor és Gerbner Csaba, a lórévi tánccsoport és Matoricz József színmûvész
gondoskodott. Ezt bizonyította a vidám éneklés, a közös tánc, a sok-sok nevetés.
Amûvészek tiszteletdíjai Baski Gábor polgármester és Stáhly-Zsideg István kör-
jegyzõ felajánlásai voltak. Minden jelen lévõ vendégünknek ajándékcsomaggal,
ajándékutalvánnyal kedveskedtünk, melyek egy részét Szabó Zita ajánlotta fel.
Nagyon jó érzéssel töltött el a vidám, örömteli arcok látványa. Úgy érzem, hogy
mindenkinek, aki a meghívásunkat elfogadta, örömöt szereztünk és együtt tölt-
hettünk el egy kellemes délutánt. Ezúton is szeretném megköszönni a képviselõ-
testület nevében a rendezvényhez nyújtott támogatásokat, melyek hozzájárultak
annak sikeres megvalósításához. VidánéWéber Adrienn képviselõ

NYUGDÍJASOKKARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE

2002-ben került átadásra a hat településen
mûködõ csatornahálózat, mely további fejlõ-
dést jelentett a falvak, városok mindennapjai-
ban. Makád községben a HBGT Kft. végezte a
munkálatokat, alvállalkozók bevonásával. A
kivitelezés közben óriási hibát követtek el,
mégpedig a nyomócsõ anyagának és átmérõjé-
nek beépítésénél. Az összesen 1400 méter
hosszúságú vezeték vékony falú és 10 cm át-
mérõjû PVC csõ volt. Az évek alatt közel 100
csõtörés bizonyította, hogy a technológia nem
megfelelõ és idõvel ezt a szakaszt ki kell cse-
rélni.
Többször egyeztettem a társulás vezetõivel

és polgármestereivel, akik segítõ kezet nyúj-
tottak Makád ilyen irányú problémájának
megoldásában. 2008 októberében megkezdõd-
hettek a munkálatok, melyen belül, közel 1
hónap leforgása alatt teljes hosszúságban ki
lett cserélve a nyomócsõ, beépítésre került a
szakmailag indokolt 110 cm átmérõjû KPE
csõ, mely akár a 12 bar nyomásnak is ellenáll.
A munkát napi többszöri rendszerességgel el-
lenõriztük, az elõírások szerint megfelelõnek
találtuk. A tavasz folyamán újabb bejárást te-

szünk a tömörítés megállapítása végett és ezek
után fogjuk az aszfaltozást elvégeztetni. Addig
is további megértést és türelmet kérünk a la-
kosság részérõl. A teljes beruházás 12 millió
forint volt, melyet a csatornatársulás elõlege-
zett és fizetett ki. Ennek az összegnek a meg-
térülésére tárgyalásokat kezdeményezünk a
konzorcium irányába, hogy a garanciális idõn
belül történt problémát megtérítsék a társulás
javára.

Baski Gábor polgármester

Szennyvízcsatorna javítása



A 2008-as év utolsó nagy munkája készült el december 15-én, mely te-
kinthetõ karácsonyi ajándéknak is, szilárd burkolatot kapott a Thúry Jó-
zsef Általános Iskola sportudvara. A kezdetektõl fogva vörös salakborítás
fedte a területet, mely 21 évig létezett, ezután alakult ki a por és sármen-
tes felület. Precíz tervezés, kapcsolatok kihasználása és lebonyolítása után
vált valóra az �álom�.
Gyerekként irigykedtem azokra az iskolákra, ahol természetes volt

sportversenyeken a pályák borítása, korszerûsége. Sajnáltam, hogy ez a
lehetõség másoknál már létezik, nálunk egy távoli álom. Jó volt érzékel-
ni, a lemaradás behozhatómásokkal szemben, csak hinni kell és cseleked-
ni. Ezután lehetõség nyílik ifjúsági-és sportbemutatók lebonyolítására,
más sportágak gyakorlására, úgymint kosárlabda, kézilabda, röplabda,
lábtenisz és tenisz. A pálya hozzátartozik az egészséges életmód program-
hoz is, mivel a sportolni vágyók tüdejébe már nem kerül bele a salak és a
por, ezáltal probléma nélkül fejlõdhet a szervezetük.
Mint minden munkához, itt is segítség volt a vállalkozók felajánlása,

melyet ezúton is szeretnénk megköszönni nekik! Varga István vállalkozó
közel 400 000 forint értékben járult hozzá a munkálatokhoz, melyen be-
lül 40 köbméter követ ajánlott fel és az ideszállított aszfaltot is ingyen
szállította le. Kocalik Ferenc vállalkozó az egész napi gépi munkáját és
annak költségeit ajánlotta fel. Vígh Tibor szigetújfalui vállalkozó önkölt-
ségi áron számolta az aszfaltozógép és a munkások bérét.
Nincs más hátra, mint kihasználni az adott lehetõséget és minél több

idõt tölteni a szabadban a sportpályán!
Baski Gábor polgármester
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2008. január 1-jétõl társulási megállapodás alapján Makád és Lórév
községekben is elérhetõ a gyermekjóléti szolgáltatáson és családsegítésen
kívül a házi segítségnyújtás és az étkeztetés.
A heti egy alkalommal tartott kihelyezett ügyfélfogadáson a gyer-

mekjóléti és családsegítõ szolgáltatás helye a Thúry József Általános
Iskola és a Polgármesteri Hivatal (Makád), illetve az Általános Iskola
(Lórév). Ideje: szerda 14.00-16.00 óráig. Az ügyfelek a hét bármelyik
munkanapján felkereshetnek bennünket a ráckevei irodánkban is, a Szent
István 4. szám alatt.
A gyermekjóléti szolgáltatással és családsegítéssel foglalkozó kollégák

elsõsorban azokat az ügyfeleket várják, akiknek anyagi, családi, életveze-
tési, egészségügyi, gyermeknevelési, szenvedélybetegséggel kapcsolatos
gondjai támadnak, vagy csak egyszerûen információra van szüksége szo-
ciális ügyekben.
Munkatársaink:
gyermekjóléti szolgáltatás: Nagy Zoltánné/Anna
családsegítés: Penke Tünde 70/247-1000
elérhetõségeink: Makád, Polgármesteri Hivatal � 24/482-096

Lórév, Polgármesteri Hivatal � 24/482-544
Ráckeve, Családsegítõ Szolgálat �24/523-306

A házi segítségnyújtás keretében olyan idõs, fogyatékkal élõ, beteg
vagy átmenetileg nehéz élethelyzetbe került ügyfeleinket látjuk el, akik
otthonukban részben képesek önmaguk ellátására, de nagyban segítené
életüket, ha a gondozónõ meglátogatná õket, bevásárolna, gyógyszert
íratna fel, ügyintézne, segítene a ház körüli munkában, étkezésben, ápol-
na, stb.
2008. május 1-jétõl ezt a feladatot Makádon és Lóréven Seregélyné

Mayer Katalin látja el.

Elérhetõsége: Makád, Polgármesteri Hivatal 24/482-096 és 70/308-3051.
Az étkeztetés napi egyszeri meleg étel azoknak, akik átmenetileg vagy

tartósan nem képesek önmagukról gondoskodni. Az ebédet intézményünk
rendeli meg a fõzõhelytõl, és jövedelemtõl függõen kell érte fizetni. Aki
úgy érzi, szüksége lehet a szolgáltatásra a Polgármesteri Hivatalban vagy
Mayer Katalinnál jelezze igényét.
Intézményünk szállítási szolgáltatást is végez. Elõre jelezve kérésüket

szolgálati személygépkocsinkkal eljuthatnak orvosi vizsgálatokra,
kórházba, rokonlátogatásra, bevásárolni stb.
Ezért a szolgáltatásért díjat kell fizetni.
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

Orováné Penke Tünde
intézményvezetõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elkészült a várva várt aszfaltos sportpálya
Képek a

munkálatokról

EEllkkéésszzüülltt aa HHeellyyttöörrttéénneettii GGaalléérriiáátt vvééddõõ rrááccss

A Helytörténeti Galéria
védelmére elkészült február
12-én a díszes és biztonsá-
got nyújtó kapu. A munkát

a ráckevei szákhelyû P-
Logistyc Bt. végezte el,

újabb ékességgel szolgálva
a falu értékeit.

Bemutatkozik a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat



4 MMAAKKÁÁDDII  ÚÚJJSSÁÁGG 2009. március

Nagy esõzések, a hirtelen hóolvadás követ-
keztében a folyók megduzzadnak, kilépnek a
medrükbõl. A víz átszakíthatja a gátat. A folyók
gyors áradásában szerepet játszik az is, ha a he-
gyekben kiirtják a csapadék (esõ, olvadó hó)
gyors lefolyását akadályozó erdõket. Okozhatja
az is, hogy a folyók mellékfolyói a szakszerût-
len folyószabályozás következtében túl nagy
sodrással érkeznek a fõfolyóba, és az nem tudja
elnyelni a gyorsan lezúduló nagy víztömeget.
Árvízkor elõfordulhat, hogy ki kell telepíteni a
veszélyeztetett lakosságot, el kell hagyni a tele-
pülést.

Mit tegyünk ha kitelepítésre van szükség?Az
alapvetõ magatartási szabályok a követke-
zõk:
� Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal!
� Ha elrendelték a kitelepítést, ne mondjon el-
lent, kövesse az utasításokat!

� Készítsen �túlélõ-csomagot�!
� A csomagot hátizsákban vagy válltáskában vi-
gye, kezei maradjanak szabadon!

� Öltözzön rétegesen, kényelmesen!
� Gondoljon a családtagok szükségleteire is!
� A megadott gyülekezõhelyet gyalog közelítse
meg!

� Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek
egymáson!

� A gyülekezõhelyen várja meg a további utasí-
tásokat!

� Ne hallgasson rémhírekre, ne is terjessze azo-
kat!

� Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmé-
re, és Önért is vállalják a veszélyt!
� A kitelepítés során érvényesül a család együtt
tartásának elve.

� Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanu-
lók az iskolában tartózkodnak, az osztályok ta-
nulóiért a nevelõ felel, õ viszi õket a kitelepí-

tési gyülekezõ helyre, a befogadási helyen le
kell adnia a névsorukat.

� Mindenkinek el kell döntenie, hogy saját ma-
ga által meghatározott befogadási helyremegy
� saját gépjármûvel, spontán kitelepül pl. ro-
konokhoz � vagy a befogadásra kijelölt helyre.

� Az egyedül maradó gyermekekre, idõsekre és

betegekre megkülönböztetett figyelmet kell
szentelni. A mozgásképtelen betegeket a gyüle-
kezõhelyen be kell jelenteni, a segítõkmegérke-
zéséig maradnia kell valakinek mellettük.
� Ne veszélyeztesse senki az életét a család érté-
keinek védelmével, mert a hátramaradt ingat-
lanok, egyéb vagyontárgyak õrzését a rendõr-
ség, polgárõrség, õrzõ-védõ
szervezetek végzik.

� Ki kell kapcsolni a villanyt,
az elektromos készülékeket,
a világítást; el kell zárni a
víz- és gázvezetéket, beren-
dezéseket; el kell oltani a
kályhákban, tûzhelyekben az
égõ tüzeket; be kell zárni az
ablakokat, leereszteni a redõ-
nyöket; a lakásajtót kulcsra
zárni; elõkészíteni a túlélõ
csomagot.

� A visszatelepülés csak a ka-
tasztrófavédelmi szakembe-
rek irányítása alapján történ-
het meg.

� Akiket szervezett formában telepítettek ki,
azokat szintén szervezett formában telepítik

vissza. Amennyiben önállóan tér
vissza, feltétlenül jelentse be a be-
fogadó településen a szándékát.
� A településre csak akkor szabad
visszatérni, ha megtörtént a fer-
tõtlenítés.

� Ha az orvosok javasolják, adas-
son be védõoltást.

� Ha a házán, lakásán repedéseket,
töréseket lát, kérje a szakemberek
véleményét lakása biztonságát il-

letõen. Ha romosodást talál, a romok eltakarítá-
sa nagy körültekintést igényel, mert a romok
mozgatása újabb omlást idézhet elõ. Kérje a
szakemberek segítségét.
� Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz
hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A
szakemberek begyûjtik azokat.

� A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a há-
lózat ellenõrzése után lehet bekapcsolni.

� Az átázott elektromos készülékeket, a gázka-
zánt, konvektorokat üzembe helyezés elõtt
vizsgáltassa meg szakemberekkel.

� A vezetékes víz használata a hatóságok enge-
délye alapján történhet csak meg. A kút vize

sokáig alkalmatlanmég emberi, állati fogyasz-
tásra, fertõtlenítés és ellenõrzés után lehetsé-
ges csak.

Mit vigyek magammal ha ki kell települnöm?
(�Túlélõ csomag�)
� Személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz.
� 2-3 napra elegendõ, nem romlandó élelmiszer,
legalább 1 liter ivóvíz.

� Fehérnemû, lábbeli, évszaknak megfelelõ ru-
házat.

� Tisztálkodó eszközök, gyógyszerek.
� Takaró, hálózsák, gumimatrac, hordozható rá-
dió, elemlámpa. Csordás László

pv. alezredes kirendeltség-vezetõ

Néhány gondolat a katasztrófavédelemrõl (folytatás)

Á R V Í Z
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RENDÕRSÉGI HÍREK � RENDÕRSÉGI HÍREK

Õsz óta eddig 76-an haltak meg kihûlés miatt az országban, ebbõl
2009. január hónapban 33-an. Közülük jelentõs számbanmagányosan élõ
idõsek, saját lakásukon. Életüket megmenthettük volna kellõ odafigyelés-
sel, törõdéssel. Számos ember életét menthettük volnameg: ha idõben be-
kopogunk magányos, idõs szomszédunkhoz, ha idõben jelzéssel élünk a
polgármesterhez, jegyzõhöz, a családsegítõ szolgálathoz, a szociális gon-
dozó szolgálathoz, a civil segítõ szervezethez, ha legalább hidegben men-
tõt hívunk az utcán fekvõ embertársunkhoz, ha felhívjuk a háziorvos fi-
gyelmét a leromlott egészségi állapotú, idõs emberre.
A lakosság aktív segítségét kérjük, hogy közvetve vagy közvetlenül is

szíveskedjék közremûködni abban, hogy a kihûléses halálesetek megelõ-
zését szolgáló felhívásunk és a segítõk elérhetõsége közismertté váljon és
ezáltal az állampolgárok és a szakemberek együttmûködésével életeket

mentsünk. A Szociális és Családügyi Minisztérium regionális hatáskörû
Diszpécserszolgálatokat jelölt ki, melyek fogadják a közterületeken élõ,
kritikus helyzetbe került emberekre vonatkozó bejelentéseket, értesítik az
ellátási terület szerint érintett szociális munkás szolgálatot. A diszpécser
napi kapcsolatot tart az utcai szociális munkát végzõ szolgáltatókkal, in-
tézményekkel, orvosi ügyeletekkel, gyûjti és rendszerezi a régióban mû-
ködõ hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó intézmények férõhely
adatait, az ellátásukra vonatkozó információkat. Pest megyei diszpécser
szolgálat telefonszáma: 06-1-338-41-86. A diszpécser szolgálat
weboldala: www.diszpecserportal.hu (a weboldal naprakész információ-
kat tartalmaz). NE KÉSLEKEDJENA SEGÍTSÉGGEL! TÖRÕDJÜNK
EGYMÁSSAL!

Csordás László pv. alezredes kirendeltség-vezetõ

Makád területén az eltelt idõben nem történt
személyi sérüléses baleset.
Ráckevén az eltelt idõben történt személyi sé-

rüléses közlekedési baleset.
2008. december 21-én 10.10 óra körüli idõ-

ben a Ráckeve, Bajcsy Zs. utca és dr. Mészáros
Lajos utca keresztezõdésében ütközött össze két
személygépkocsi. Egy kiskunlacházi lakos
akart kikanyarodni balra nagy ívben Lórév irá-
nyába a keresztezõdésben, de a kihelyezett
Állj! Elsõbbségadás kötelezõ! jelzõtábla ellené-
re nem biztosított elhaladási elsõbbséget a
Lórév irányából érkezõ ráckevei lakos által ve-
zetett személygépkocsinak és megtörtént a bal-
eset. Az okozó személygépkocsi vezetõjét kór-
házba szállították, az alkalmazott alkoholszon-
dák nem színezõdtek el.
2009. január 07-én 10.50 óra körüli idõben

egy szigetújfalusi férfi a személygépkocsijával
Szigetújfalu felõl Ráckeve irányába haladt.
Nem az útviszonyoknak megfelelõen közleke-
dett, egy balra ívelõ útkanyarulatban elveszítet-
te uralmát a személygépkocsi vezetése felett, le-
tért az úttestrõl amenetiránya szerinti jobb olda-
lon. Itt egy bozótosnak ütközött, majd a sze-
mélygépkocsijával a tetejére borulva állt meg.
Egy utas a hátsó ülésen megsérült, kórházba
szállították. Körülbelül 350.000 Ft anyagi kár
keletkezett.
2009. január 11-én 08.10 óra körüli idõben

Ráckeve és Kiskunlacháza közötti részen Rác-
keve felõl Kiskunlacháza felé haladt egy sofõr a
személygépkocsijával. Egy egyenes útszaka-
szon megcsúszott, ellenkormányzott és haladás
iránya szerinti bal oldali útárokba hajtott. Köny-
nyû sérüléseket szenvedett, az anyagi kár kb.
800.000 Ft.
Makádon az eltelt hónapban a Préri Sörözõ-

bõl kapjuk a bejelentéseket, hogy sorozatosan
betörnek. Befeszítik az ablakot és készpénzt
lopnak el a betörõk.
A szabad vizek jegén való tartózkodásról�
A szabad vizek befagyott területe gyermekre

és felnõttre egyaránt vonzerõt gyakorol, ugyan-
akkor veszélyeket is rejt magában. A jégbesza-
kadásoknak gyakran halálos kimenetelû végki-
fejlete van az emberek felelõtlen viselkedésé-

nek és a jég tulajdonságának nem megfelelõ is-
merete miatt. A hirtelen hõmérsékletváltozások,
illetve a tartósan enyhe idõjárás nagymértékben
megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait,
ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat.
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor
szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvadt,
nem mozog.
A fagyásban lévõ jég a következõképpen ter-
helhetõ:
� kb. 8 cm vastagságú jég -> egy felnõtt
� kb. 12 cm vastagságú jég -> egy csoport illet-
ve sportolásra alkalmas

� kb. 18 cm vastagságú jég -> szánkók, fakutyák
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:
� éjszaka korlátozott látási viszonyok között,
� jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivéte-
lével,

� kikötõk és veszteglõhelyek területén,
� folyókon,
� rianás esetén, a Balatonon.
Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést

folytat, köteles a jégmentessé vált területet tá-
volról felismerhetõ módon megjelölni, illetve
körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m
magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal kell ellátni.
Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal

feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és
próbáljon meg a legközelebbi biztos pontot ha-
son csúszva elérni. Beszakadás esetén a felesle-
ges mozdulatokat � félve a kihûléstõl kerülje,
ezáltal megõrizve a ruházatunkban lévõ szigete-
lõ légréteget. Igyekezzen a lábával az ellenkezõ
irányban lévõ jég szélét elérni és a part felé elõ-
relökni magát, illetve segítséget kérni. Ha partot
ér azonnal menjen meleg helyre, szárítkozzon
meg, testét törölje szárazra, igyon forró, meleg
italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!
Ne kezdjen felelõtlenül mások mentésébe,

mert csak tetézheti a bajt. Életét kockáztatja, il-
letve további beszakadások keletkezhetnek.
Hívjon segítséget és a mentést végzõt kötelek-
kel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs,
egy hosszú, de erõs ágat, ruhadarabot nyújtson
a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás
lábát fogva � mint egy hason fekvõ lánc � segít-

hetnek. A mentést követõen,
szükség esetén hívjon mentõt!
A téli közlekedés veszélyei:
Az autósok tapasztalatai szerint a viszonylag

enyhe, száraz télben az autósok hajlamosak el-
feledkezni a havas-jeges közlekedés veszélyei-
rõl, ezért váratlanul éri õket a hirtelen beköszö-
nõ téli idõjárás, demég ekkor sem késõ gondos-
kodni a biztonságról.
Ajánlott kifogástalan mûszaki állapotú, téli

gumival felszerelt autóval elindulni és tájéko-
zódni a várható útviszonyokról. Aki teheti, in-
kább a fõutakon közlekedjen, és ha szükséges,
vigyenmagával hóláncot, lapátot és homokot is.
Hangsúlyozta: aki gyermekekkel indul útnak,
ne feledkezzen meg takaróról, meleg teáról.
Gondolni kell arra is, hogy a kellõ mennyisé-

gû üzemanyag nemcsak a közlekedéshez, ha-
nem az autó fûtéséhez is nélkülözhetetlen. Az
öltözékünket pedig ne az autó klímájához iga-
zítsuk.
A reggelre lefagyott utak nemmindig észlelhe-

tõk a gépkocsikból, ezért ezt is figyelembe kell
venni a sebesség megválasztásakor. A hókotró
munkagépek mögött síkos az út, mert a só ol-
vasztó hatása nem azonnali. Ezért nagyon fontos,
hogy ha sárga villogóval felszerelt gépeket pil-
lantunk meg az úton, fokozatosan vegyük vissza
a sebességet, nehogy rácsússzon autónk a mun-
kagépekre. Tanácsos gyakori féklámpa-villantá-
sokkal figyelmeztetni a mögöttünk haladót is.
Kezdõdõ hófúvás, intenzív havazás esetén a

legközelebbi lakott hely elérésekor helyezzük
biztonságba gépkocsinkat, és várjuk meg, amíg
az út ismét járható. A tûzoltók a 105-ös ingye-
nes segélyhívószámon értesíthetõk. Ez akkor le-
het indokolt, ha a közlekedést akadályozó, ve-
szélyes helyzet elhárítása válik szükségessé,
például egy elakadt autó, vagy egy kidõlt fa, to-
vábbá ha személyi sérülés veszélye áll fenn.
Makád területén jelenleg nincs makádi lak-

címmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
körözés hatálya alatt álló személy.

ARáckevei Rendõrkapitányság telefonszámai:
06 24 518 680 06 24 518 690
06 30 960 0572 06 20 444 1268

Felhívás a kihûléses halálesetek megelõzésére



Figyelem!
Arra kérjük a falu minden lakosát, ha

szokott Univer majonézt, mustárt vagy
ketchupot vásárolni és szeretne segíteni az
iskolánknak, gyûjtse össze a rajtuk található
kuponokat, Sulipontokat.
200 pont beküldése esetén 5 db nagyméretû

bõrlabda a jutalom. Sikeres pontgyûjtés esetén
bekerülhetünk a fõdíj sorsolására, ami
3.000.000 Ft. Minden pont számít!
Segítségüket elõre is megköszönjük!

Thúry Diákkör
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TiszteltMakádi Lakosok!

AMakádi Szívek Közhasznú Alapítvány 2006. május 29-én került bejegyzésre a Pest
Megyei Bíróságon. A bejegyzéssel egy idõben közhasznú minõsítést is kapott.
Az alapítvány céljai a karitatív, a humanitárius és egyházi szellemiség ápolása, a szo-

ciális, oktatási, kulturális és közösséget támogató, a közösség érdekeit mentõ, ápoló, él-
tetõ, a tehetségeket segítõ, a környezetkultúrát serkentõ feladatok ellátása, továbbá a
helyi református egyházközség tulajdonában lévõ és mûködési körébe tartozó ingatla-
nok, ingóságok, tevékenységek tartós fenntartása, gondozása, kezelése, állagának meg-
óvása, illetve zavartalan mûködésének biztosítása.
A fenti célok megvalósulásának érdekében kérem, a felajánlható személyi jövede-

lemadó 1 %-ának biztosítása esetén, az adóbevalláskor szíveskedjenek megjelölni az
adóbevallás mellékletét képezõ, az adó 1%-ának felajánlásáról rendelkezõ nyilatkozat-
ban, a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány adószámát 18712672-1-13.
Adományt, támogatást az alapítvány 10103867-54920100-01000004 számú Buda-

pest Banknál vezetett bankszámlájára lehet befizetni.
Az adókedvezményre jogosító igazolást az alapítvány � igény szerint � befizetéskor,

vagy legkésõbb 2010. január 31-ig adja ki. Ennek érdekében kérem, vegyék fel kap-
csolatot az alapítvánnyal a fenti elérhetõségek egyikén.
Az alapítvány 2008. évi munkájáról készült közhasznúsági jelentést a Makádi Újság

következõ számában olvashatják. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetõséggel és
�adjanak egy részt a civileknek�!. Baski Mária presbiter, képviselõ

Kedves Adózó!
Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa a Makádi Polgárõr Egyesületet.
A Makádi Polgári Õrség Egyesületet 2006. 09. 20-án vette nyilvántartásba a Pest

Megyei Bíróság. Célunk településünk közbiztonságának megõrzése, polgári védelmi
feladatok ellátása.
A lakosok érdekében dolgozunk, és munkánkhoz szeretnénk az Önök támogatását is

kérni, hogy törekvésünk még több sikerrel és eredménnyel járjon. Munkánk kiszélesí-
téséhez, a településen élõk tájékoztatásához és önszervezõdésének elõsegítéséhez kér-
jük az adójuk 1%-át ajánlják fel egyesületünk számára. Adószámunk: 18716102-1-13.
Támogatást az egyesület 11742070-20024602-00000000 számú OTP Banknál veze-

tett bankszámlájára lehet befizetni. Az adókedvezményre jogosító igazolást az egyesü-
let � igény szerint � befizetéskor, vagy legkésõbb 2010. január 31-ig adja ki. Ennek ér-
dekében kérem, vegyék fel kapcsolatot az egyesülettel az alábbi elérhetõségen.
Az egyesület 2008. évi munkájáról készült közhasznúsági jelentést a Makádi Újság

egyik következõ számában olvashatják.
Segítségét ezúton köszönjük! Király Ferenc elnök
Makádi Polgári Õrség Egyesület 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 52.

Személyi jövedelemadója 1%-ának felaján-
lásával 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
Bankszámlaszám: 11742070-20024561

* * * * * *

Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány
2322 Makád, Szabadság utca 25-27.
Adószám: 18671214-1-13
Bankszámlaszám:
10103867-54111742-00000001
Magánszemélyek 2009. május 20-ig, míg
társasági adóbevallással 2009. május 31-ig
tehetik meg felajánlásukat.
Felajánlását elõre is köszönjük!

Makád Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

FELHÍVÁS
ÕSTERMELÕKNEK!

Az õstermelõi igazolványokat cél-
szerû 2009. március 20-ig érvényesí-
teni.
Az érvényesítés módjáról teljes körû

felvilágosítást ad Baranyi József falu-
gazdász a 06-20/953-4448 telefonszá-
mon, illetve a ráckevei területközpont
(Ráckeve, Kossuth L. u. 96. II. em.) a
24-519-245 telefonszámon.

Falugazdász

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Gólyahír

Megszületett: Szabó Tibor és Vajda Ivett
kislánya Petra

Scheuring Tibor és Major Mónika
kisfia Lénárd Tamás

Házasságot
kötöttek

Opre László és Kocalik Erika

Örökre eltávoztak

Fülöp Istvánné (élt 93 évet)
Szöllõsi Imre (élt 48 évet)
Dencsik János (élt 77 évet)

FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS
Környezetünk és Természeti kincse-

ink súlyos betegségben szenvednek!
Olyan egyének vagy csapatok jelent-

kezését várjuk, akik elhivatottságuknak
tekintik az élõvilág és a környezete
megõrzését.
Mozgalom illetve civil szervezet létre-

jöttét segítjük, technikai eszközöket biz-
tosítjuk!

Körjegyzõségi Hivatal

Kiadja Makád Község Önkormányzata. A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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Ma, a 21. század leghangzatosabb és talán legnépszerûbb �pozitív�
tevékenysége a környezetvédelem. Mert hát ugye beszélhetünk a
recesszióról, hitelek bedõlésérõl, napi politikáról, de egy dologban,
szinte mindenki egyetért, természetbarátnak lenni jó. Persze mondani
könnyû, tenni érte már nem annyira.

Magyarországon, egyedülálló kistérség, a mi otthonunk, melynek
alapja a Kis-Duna. Meg kell tanulnunk, és ha nem sikerült volna ed-
dig, fel kell fedeznünk az értékeit, vízpartjainkat, tanösvényeinket, a
játszótereket, erdõket, lápokat. Szerencsére egyesületünk ezen érté-
kek mentén a környezetvédelmi és energiatudatos szemléletváltást
tûzte ki célul, mely a példamutatást és tájékoztatást egyaránt jelenti.
Írhatnánk, hogy programajánló következik, de mindenféle reklám

nélkül szeretnénk ajánlani olvasóinknak egy hétvégi sétát a Duna-par-
ton, esetleg a ráckevei piactér meglátogatását, a makádi erdõben egy
frissítõ sétát, szigetszentmiklósi tanösvény-látogatást és közben lát-
hatjuk, hogy milyen helyi értékekben bõvelkedünk, sõt büszkék is le-
hetünk rá.
Az lenne az igazi, ha a tennénk, tennének is érte.
Mi a Megyelakó Egyesület tagjai térségünk népszerûsítésén túl, te-

szünk, azért hogy tiszta legyen környezetünk. Civil összefogásban
cselekszünk, hiszen számos környezetvédelemi akciót szerveztünk az
elmúlt 4 évben: megszabadítottunk számos játszóteret, parkot a sze-
méttõl, falevelet gyûjtöttünk, a Kis-Dunát és partját takarítottunk. De
elméleti szinten is tettünk a környezetvédelemért, hiszen a térség több
településén is szerveztünk természetbarát vetélkedõt kisiskolásoknak.
Ilyen volt például a Ráckeve-Soroksári Duna ág rehabilitációs prog-
ramjára épülõ több állomásos természetbarát � környezetvédelmi ve-
télkedõ, de szerveztünk energia napot középiskolásoknak, no és per-
sze több környezetvédelmi túranapon is részt vett kis csapatunk.
Ezen értékek és környezettudatos gondolkodásmód, nem csak divat

ma már, de létfontosságú feladat is, hiszen itt nem csak saját jelenünk,
de unokáink jövõje is a tét.
Megtalál minket a www.megyelako.hu internetes oldalon.
Kattintson ránk! Szép mosolynapot kíván:

Rákosi Katalin, a Megyelakó Egyesület elnöke,
Összefogás Civil Klub vezetõje

KÖRNYEZETÜNK
A KÖZÉPPONTBAN
...mert fontos a tiszta környezet! Új rovatot szeretnénk indítani a Makádi Újságban, amiben

bemutatjuk kis falunk tehetséges lakóit. Nagyon sok tehet-
ség lakik a faluban, akinek érdemeit, eredményeit szûk csa-
ládján kívül más nem ismeri. Itt a lehetõség, hogy a falu min-
den lakója megismerje a tehetséges makádiakat!
Elsõként Kiss Attilát (Kendereskert 63.) szeretnénk be-

mutatni, aki a nyolcadik osztály elvégzése után az Ybl Miklós
Építõipari Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Jelen-
leg utolsó éves, kõfaragónak, kõszobrásznak tanul. Az iskola
tanmûhelye Ürömön van, Attila tanára Plank Antal kõszob-
rász mester.

Attila tanulmányai
során számos verse-
nyen, alkotótáborban
vett részt eredménye-
sen, többek között
2008 májusában az
EURÓPAI KÕFARA-
GÓ FESZTIVÁLON
Freiburgban (Német-
ország) a Közép-Eu-
rópai Kõfaragó Verse-
nyen.
Gyönyörû munkái

közül most bemuta-
tunk néhányat.

Gratulálunk Attilá-
nak és sok sikert, jó
egészséget kívánunk
a további munkái-
hoz!

Jancsó Emõke

AK IKRE BÜSZKÉK
LEHETÜNK
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THÚRY SU L I H Í R EK
Az I. félév eseményei
Nyáron táborban vehettek részt tanulóink Ve-
lencén és Tokajban.
Augusztus 20-i Falunapi rendezvényen a tan-
testület majd minden tagja részt vett.

Szeptember:
� A tanévnyitón a mûsort a 4. osztályos tanu-
lók adták elõ.

� Elkezdõdött a munka a szakköri foglalkozá-
sokon.

� Továbbra is mûködnek iskolánkban a döm-
södi Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskola makádi
kihelyezett tagozatának tanszakai.

� Az iskola tanulói Hollókõn voltak kirándulni.
� A Tájoltató program keretében tanulóink
ajándékba kapták �A zenevarázs� c. mû-
sort.

Október:
� Október 6-i emlékmûsort a 7. osztályos ta-
nulók adták elõ. Ezután virágok és koszo-
rúk elhelyezése következett a kopjafánál.

� A 7. és a 8. osztályosok pályaválasztási tá-
jékoztatón vettek részt Tökölön.

� Az egy éve megpályázott Fizibusz progra-
mot megnyertük, melyen az iskola minden
tanulója részt vett. Érdeklõdve hallgatták a
�természet� csodáit bemutató elõadást, me-
lyet nagyon érdekes kísérletekkel tarkított
az elõadó.

� Néhány tanulónk a Szigetújfaluban meg-
rendezésre került Német nemzetiségi szava-
lóversenyen vett részt. Eredményesen sze-
repeltünk.

� Október 18-án megtartott hagyományos

szavalóversenyünkön 132 versmondó diák
versenyzett 9 meghirdetett kategóriában. Is-
kolánkat 27 versmondó diák képviselte.

� Október 20-án az október 23-i emlékmû-
sort a 8. osztályos tanulók adták.

November:
� A 8. és a 7. osztályos tanulók továbbtanulá-
si tájékoztatón valamint lampionos felvonu-
láson vettek részt Szigetbecsén.

� Nyíltnapokat tartottunk.
� A 7. és a 8. osztályos tanulók itt iskolánk-
ban részt vettek az Apáczai Kiadó által
meghirdetett Komplex tanulmányi verse-
nyen. A 3 legjobb helyezést elért tanuló
képviseli majd iskolánkat a területi forduló-
ban.

� A 7. és a 8.osztályos tanulók közül 4 fõ ma-
tematika versenyen bizonyíthatott Taksony-
ban.

� Tanulóink Ráckevén hangversenyen vettek
részt.

December:
� Adventi gyertyát gyújtottunk.
� Fogadóórát tartottunk a szülõknek.
� A 3. osztályos tanulók egy hangulatos Mi-
kulás-mûsort adtak elõ. Minden gyerek ka-
pott csomagot az önkormányzat jóvoltából,
melyet személyesen a Mikulás adott át az
osztályokban.

� Több tanuló Budapesten vett részt a �Miku-
lás vonat� mûsoron.

� A Thúry sakkverseny legjobbjai egy bará-
ti találkozón vettek részt Szigetbecsén. Ta-
nulóink eredményesen szerepeltek ezen a

�találkozón�. Sikerült a kupát is elhozni.
� A helyi Apáczai komplex tanulmányi ver-
senyt megnyert 4 tanuló képviselte iskolán-
kat Ráckevén a körzeti versenyen.

� Thúry-napot tartottunk, a tanulmányi verse-
nyeket értékeltünk.
A tantestület szavazata alapján az idén a

Thúry-ösztöndíjat Stromájer Tünde kapta.
A 4. osztályos Thúry Diákkör új tagjai ké-

szültek a Thúry mûsorral, a karácsonyi mû-
sorral pedig a 6. osztályos tanulók.

Ebben a tanévben ismét sikerült az úszás-
oktatást megszervezni iskolánkban. Az in-
gyenes utaztatást a Polgármesteri Hivatal tá-
mogatásával, segítségével sikerült megoldani.

Apáczai Tehetségkutató Természettudo-
mányi Verseny (ATTV).

Az Apáczai Kiadó által szervezett verse-
nyen csak általános iskolás, 7-8. osztályos ta-
nuló vehetett részt. Az elsõ forduló 2008. no-
vember 20-án volt 14 órakor iskolánkban.

Témaköre: A távolsági közlekedés. 20 ta-
nulóból csak a legjobb 4 juthatott tovább a
megyei fordulóba. Ez a 4 tanuló: Orsós Jó-
zsef, Mihály Ákos, Borbély Gábor, Tóth Jó-
zsef (póttag).

A második forduló 2008. december 18-án
volt, szintén 14 órakor a ráckevei Árpád Feje-
delem Általános Iskolában.

Témaköre: Növények környezetünkben
Mindkét forduló feladatai nehezek voltak,

de próbáltunk megbirkózni velük. Bár tovább
nem jutottunk, de viszont második helyezet-
tek lettünk. Kevés pont kellett volna ahhoz,
hogy részt vehessünk a harmadik fordulóban.

Borbély Gábor

A hagyományoknak megfelelõen decemberben ismét meg-
rendeztük ádventi ünnepségeinket. Az �Aprók karácsonya�
mottó jegyében minden hétfõ reggelen a felsõbb évesek meg-
lepetés mûsorral készültek a kisebbek számára.
Az alsó tagozatosok az ehhez az idõszakhoz kapcsolódó ha-

gyományokat (András-nap, Borbála-nap, Miklós-nap, Luca-
nap) elevenítették fel.
A Thúry-nap reggelén került sor az utolsó gyertya meggyúj-

tására. A negyedik osztályosok sikeresen teljesítették a Thúry-
próbát és mutatták be iskolánk névadójának életútját.
A nevelõtestület döntése alapján ebben a tanévben Stromájer

Tünde kapta a Thúry-ösztöndíjat.
Az osztályok karácsonya után, délután a 6. osztályosok va-

rázsoltak mûsorukkal meghitt karácsonyi hangulatot az iskola
falai közé. A Szülõi Szervezet és Szabó Tímea jóvoltából az is-
kola minden tanulója és dolgozója apró ajándékot kapott.

Major Hajnalka

T H Ú R Y - N A P
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Iskolánkban pár éve ismét mûködik a sakk
szakkör. Miért hasznos mindenki számára e já-
ték, ezek a foglalkozások? A sakk fejleszti a
megfigyelõképességet, emlékezetet, a logikus,
tervszerû gondolkodást, az akaratot, a koncent-
rálást, fegyelmezettségre nevel.
A játék igazi felüdülés lehet, szórakoztat, le-

köti a figyelmet, élményt nyújt. Játszani, s így
sakkozni is szeretnek a gyerekek és közben ma-
guk sem veszik észremennyit tanulnak. A kitar-
tóan szakkörbe járók a játék alapjait, szabályait
ismerve versenyezhettek egymással a Thúry
Sakkversenyen.
A verseny eredménye:
alsós: I. Szeker Dávid

II. Csizmazia Csaba
III. Ulrich Dávid

felsõs: I. Kendra Máté
II. Mihály Ákos
III. Fábián Tamás

Két éve a szigetbecseiekkel közös találkozá-
sokat szervezünk. 12 tanuló képviseletével
mentünk a Karácsonyi Sakk Vándorkupa kor-
osztályos versenyre. Már ismerõs arcok fogad-
tak minket. A tagintézmény-vezetõ és polgár-
mester úr köszöntése után indulhatott a verseny.
Losonczi Lajos tanár úr és dr. Csuka Gyula a

szigetbecsei sakk szakosztály vezetõje nagy
szakértelemmel, lelkesen és fáradhatatlanul irá-
nyította a gyerekeket. A szünetekben szíves
vendéglátásban volt részünk. Irma néni ismét fi-
nom süteményekkel kedveskedett a résztvevõk-
nek. A verseny végén izgatottan vártuk az ered-
ményhirdetést. Magasitz Lajos polgármester úr
gratulált a résztvevõknek és kiosztotta az okle-
veleket.
A legjobb makádi leány versenyzõ Piróth

Emese 6. osztályos tanuló.
Alsósok versenyében IV. Szeker Dávid, VI.

Ulrich Dávid.
Felsõsök versenyében VI. Bécsi Viktor, VIII:

Szûcs Sándor.
A dobogósok is iskolánk tanulói lettek:
I. Fábián Tamás, II. Mihály Ákos, III. Kendra

Máté.
Az elsõ helyezett elhozta a vándorkupát, ami

minden várakozásunkat felülmúlt.
Zárásként az iskolai tanulók sakkoktatását se-

gítõ � Brezina Ferenc által adományozott �
sakkautomaták átadása történt mindkét iskolá-
nak. Az értékes ajándékért ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki.
A legjobbaknak a továbbiakban is lehetõsé-

gük lesz a versenyzésre, illetve az iskolánkból
kikerült tanulókat is várjuk az ifi- és felnõtt ta-
lálkozókra.

Fábián Ilona, szakkörvezetõ

S A K K !

THÚRY SU L I H Í R EK

Kitûnõ tanulók:
2. osztály: Balogh Lívia, Kozma Luca,

Major Attila, Vásárhelyi
Nagy Réka

3. osztály: Piróth Krisztina
6. osztály: Fábián Terézia
7. osztály: Tóth Anita

Jeles tanulók:
1. osztály: Huszár Ivett, Stromájer Sára
2. osztály: Bödõ Denissa, Urbán Viktória
6. osztály: Piróth Emese, Szabó Virág
8. osztály: Stromájer Tünde

Osztályrangsor:
1. osztály: 1. Huszár Ivett, Stromájer Sára,

3. Kocsis Tibor
2. osztály: 1. Vásárhelyi Nagy Réka,

Kozma Luca, Balogh Lívia,
Major Attila, 2. Bödõ Denissa,
3. Urbán Viktória

3. osztály: 1. Piróth Krisztina,
2. Kocalik Rebeka

4. osztály: 2. Novák Zsolt, Csizmazia Csaba,
3. Zankó Klaudia, Farkas Bence

5. osztály: 1. Csizmazia Gábor,
2. Bödõ László,
3. Füki Csenge

6. osztály: 1. Fábián Terézia,
2. Piróth Emese, Szabó Virág,
3. Bódis Nikolett, Novák Edina

7. osztály: 1. Tóth Anita,
2. Szeker Nikolett,
3. Balogh Csaba, Kiss Réka

8. osztály: 1. Stromájer Tünde,
2.Tóth József,
3. Bodor Vivien, Borbély Gábor,
Varga Henriett
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Óvodai életünkben az ünnepekre, azok színvonalas megünneplésé-
re igen nagy hangsúlyt fektetünk minden évben. Fontosnak tartjuk,
hogy óvodásaink minél jobban érezzék magukat ezeken az alkalma-
kon, hiszen mindig arra törekszünk, hogy gyermekeinknek minél na-
gyobb örömet, élményt szerezzünk. Télen fõleg a Mikulás, a kará-
csony és a farsang az a három ünnep, amit a szülõk bevonásával a
gyermekeknek szervezünk.
Már december elejétõl az aktuális ünnepnek megfelelõ hangulatot

teremtjük meg az egész óvodában, ezzel is fokozzuk a várakozás örö-
mét.
A legutóbbi Mikulás-ünnep az eredetileg tervezettõl eltérõen ala-

kult a kedvezõtlen idõjárás miatt, de így is jól sikerült. A délelõtt fo-
lyamán az iskolások ajándékmûsora kellemes meglepetésként ért
minket.
Az óvó nénik elõadták a �Télapó a

erdõben� címû bábdarabot, ami az
elmúlt évek alatt már hagyománnyá
vált, hiszen nagyon kedvelik a gye-
rekek. Délután megjött a Mikulás az
óvodába, és megkapták a gyerekek a
csomagjaikat, amiért cserébe éne-
keltek, verset mondtak neki, sokan
még rajzaikkal is megajándékozták
õt.
Az adventi gyertyagyújtások al-

kalmával meghitt hangulatban éne-
kelve vártuk a karácsonyt. Végre el-
jött a várva várt nap. Kilenc óra kö-
rül elénk tárult a hatalmas feldíszí-
tett fenyõfa, alatta a sok-sok aján-
dékkal. A ragyogó karácsonyfa elõtt
a gyerekek csillogó szemekkel, da-
lokkal, versekkel köszöntötték az
ünnepet.

Minden kisgyermek haza is vihetett 1-1 saját kis ajándékot, a töb-
bi játékot pedig önfeledten vették birtokukba mindkét csoportban. 11
óra körül az ünnep fényében megelevenedett a Betlehemi kis Jézus
születésének története, amit a Süni csoportosok adtak elõ a vendégek-
nek. A téli szürkeségbe nagy vidámságot hozott a farsangi készülõ-
dés. Az óvoda színes szalagokba öltözött. Álarcok, kalapok készíté-
sével, versekkel, énekekkel vártuk a karnevál napját. A farsangi for-
gatagban minden gyerek maskarába öltözött és vidáman táncolt szü-
leivel együtt. A behozott süteményekbõl, üdítõkbõl mindenki kedvé-
re lakmározhatott. Végül az udvaron szánkóztunk, hócsatáztunk,
örültünk a frissen esett hónak. Reméljük, farsangi maskaráinkkal si-
került ráijeszteni a télre és hamarosan itt lesz a tavasz.

Schwarczenberger Jánosné óvodavezetõ

Tél i ünnepeink az Óvodában

Kedves Testvérek!
A böjt nagyon régi szokás. Gyökerei évezredekre nyúlik vissza. A nagyböjti idõszakban, a húsvétot megelõzõ negyven napos idõben

sokan sokfelé böjtölnek. Nem mindegy, hogyan.
A bibliai böjtölés lényege, hogy megtartóztatom magamat (testemet, lelkemet és szellememet), azzal a céllal, hogy jobban oda tudjak

figyelni Istenre, közelebb tudjak kerülni Hozzá. A böjtnek nem célja, hogy Isten akaratát, szándékát megváltoztassuk, sokkal inkább ar-
ról szól, hogy az egyén felkészítse önmagát Isten akaratának megélésére, hogy elfogadja, amit Isten akar. Az a Jézus Krisztus vegyen en-
gem kezébe, aki át tud formálni; én pedig hagyjam, hogy átalakítson és használjon mások javára.
Jézus Krisztusnak az volt a fontos, mit akar az Atya. Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azét, aki elküldött

engem � ezt többször mondta �, és utána mindig az volt a fontos számára, hogy mi jó nekünk. �Mert az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért� (Márk 10: 45).
A böjti önvizsgálat arra figyelmeztet, hogy a keresztyén ember hivatása nem merülhet ki abban, hogy kizárólag bizonyos ünnepeket

ünnepeljünk. A keresztyéni hivatás az, hogy Isten dicsõsége mindenhol terjedjen. Legyen a világ világossága és világosítson meg min-
ket.

Nagyböjt idejének lelki készülõdésében hívom a kedves testvéreket a Szentírás Igei üzenetének ajándékára!
Március 3�6-ig evangelizációs hetet tartunk a gyülekezeti teremben, mely alkalmakkor vendég igehirdetõk szolgálnak.
í Március 3. (kedd) 18 óra, gyülekezeti terem. Szolgál: Nagytiszteletû Pintér Nóra, Szigetszentmiklós, újváros.
í Március 4. (szerda) 18 óra, gyülekezeti terem. Szolgál: Nagytiszteletû Hánka Levente, Cegléd-Nagytemplom.
í Március 5. (csütörtök) 18 óra, gyülekezeti terem. Szolgál: Nagytiszteletû Barta Károly, Bugyi.
í Március 6. (péntek) 18 óra, önkormányzat tanácsterem. Mel Gibson: Passio c. filmjének vetítése, majd beszélgetés, imakö-

zösség.
í Március 8. (vasárnap) 10 óra, gyülekezeti terem. Szolgál: Nagytiszteletû Lakatos Enikõ

Lakatos Enikõ lelkipásztor
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December 4-én reggel, a harmadik osztályos tanulók hangulatos, éne-
kes-verses Mikulás váró mûsort adtak elõ. A csengõs szánon érkezõ kis
Mikulásokat krampuszok húzták. Hol gyorsan, hol lassabban siklott a
szánkó. Nem könnyû minden kíváncsi gyerekhez eljutni, a várakozás is
egyre fokozódott. Meglepetésként hatott, hogy a Mikulás ebben az évben
az osztályokba érkezett és mindenkinek személyesen, egy-egy dicséret
vagy intelem kíséretében adta át ajándékát, emlékezetessé téve jelenlétét.
A mûsort az óvodában is elõadták a tanulók. A kis óvodások örömmel
énekelték velük az ünnepi énekeket.Mire véget ért amûsor, aMikulás ide
is megérkezett. Az �igazi Mikulást� továbbra is mindenki várta, aki este
megérkezett iskolánkba. Minden gyerek megkapta a polgármesteri hiva-
tal ajándékát.

Köszönet a szervezõknek, jó szándékú segítõknek, hogy élménnyé tet-
ték valamennyiünk számára ezt a napot.

December 06-án reggel 70 fõ indult Budapestre a Nyugati-pályaudvar-
ra, hogy a Mikulás képmásával feldíszített nosztalgiavonattal utazzon a
Vasúttörténeti parkba. Megérkezés után a Mikulás mûsort adott, majd
mindenki Mikulás-csomagot vehetett át. Ezután a nosztalgiavonattal

visszautaztunk a pályaudvarhoz, ahonnan átsétáltunk a Néprajzi Múze-
umba. Itt kézmûves foglalkozáson is részt vettek a gyerekek, nagyon szép
karácsonyi ajándékot készítettek szüleiknek.
Mindenki élményekkel gazdagon tért haza.

Mihály Gyula szervezõ tanár

MIKULÁS AZ ISKOLÁBAN

�Mikulás vonat� kirándulás 2008. december 06., Budapest

2009. február 14-én került sor a már hagyo-
mánnyá vált farsangi bálra, a 8. osztály szerve-
zésében. A rendezvény este nyolc órakor kez-
dõdött.
A közönség kitörõ lelkesedéssel fogadta a

három táncot, amelyet a
nyolcadikos tanulók mutat-
tak be (keringõ, rock and
roll, tûztánc).
A táncok bemutatása

után a Stromi zenekar húz-
ta a talpalávalót a vendé-
gek számára. Táncoló és
jókedvû emberbõl nem
volt hiány. Egyformán jól
érezték magukat kicsik és
nagyok. Éjfélig mindenki
kedvére táncolhatott, majd
éjfélkor sor került a tombo-
la húzására, melyen ezúttal
is értékes nyereményeket
�sorsoltak ki�.

A tombolahúzás után folytatódott a tánc.
Nem tudni, hogy a rengeteg plakát, vagy csa-
lád, barátok értesítették a résztvevõket, de telt-
ház volt. Bár voltak, akik éjfél után hazafelé
vették az irányt, ám mégis hajnali négy órakor

még sokan voltak, akik szívvel-lélekkel és tel-
jes éberséggel táncoltak.
Úgy gondolom, hogy aki eljött, nem bánta

meg, és biztos vagyok benne, hogy az összes
szervezõ nyolcadikosnak egy maradandó él-

ményt nyújtott.
Ezúton szeretnénk megkö-

szönni a bálon való részvételt a
tanári kar azon tagjainak, akik
megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel, s azoknak, akik segít-
ségünkre voltak a rendezvény
sikerében: Makád Község
Körjegyzõségi Hivatal, Vén
Diófa cukrászda, Stefánia cuk-
rászda, Dobos ABC, Szabó Tí-
mea, Szûcs Miklós, Szekerné
Ficsor Anikó, 7. osztályos ta-
nulók, nyolcadikos szülõk,
Stromi zenekar.

Stromájer Tünde
8. osztályos tanuló

Hatalmas siker a farsangi bálon!
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A Megyelakó Egyesület több mint 4 éve tevékenykedik a rácke-
vei kistérségben. Eltökélt szándékunk, hogy közremûködjünk egy
minõségi társadalom felépítésében itt a kistérségi környezetünkben.
Fontos számunkra az ember és ember közötti kommunikáció elõse-
gítése. 10 lelkes fiatal alapította meg az egyesületet. Mára már több
tucatnyian dolgozunk a kitûzött célokért.

Céljaink:
� Közösségépítés, közösségfejlesztés az ifjúság köreiben.
� Környezettudatos és energiatudatos szemlélet kialakítása a rác-
kevei kistérségben a lakosság közremûködésével.

Ezekért, a célokért küzdünk és szervezünk fórumokat, rendezvé-
nyeket, akciókat valamint készítünk szóróanyagokat, kiadványokat.
Fontos számunkra, hogy az utánunk jövõ generáció megfelelõ in-
formációval és tettrekészen forduljon a célul kitûzött feladatok
megoldása felé.

Fõbb programjaink�
� Ifjúsági fórum (ismerkedés az ifjúsági jogokkal, drog-preven-

ció, EU ismeretek és minden ifjúságot érintõ téma)
� �Energia-nap� (energiatudatos személet kialakítása, ismerke-
dés az alternatív energiaforrásokkal)

� �Megy-e-busz!� (egynapos kirándulás a megye ill. az ország
valamely településére, helyi értékek, érdekességek megismerte-
tése)

� �Megyelakó-fejlesztõ-tábor � MFT� (közösségi szemléletre
és fejlesztésre alapozva, közösségépítõ táboroztatás)

� �Együtt a tiszta játszóterekért!� (környezettisztítás, szemét-
szedés)

� Civil teadélután (Összefogás Civil Klub keretén belül informá-
ciós délután a civileknek, civil szervezeteknek)

� Kreatív Sarok (egy-egy alkalomhoz kötött kézmûves foglalko-
zás)

� Csapatépítõ tréningek ( képesség és önismeret-fejlesztésre ala-
pozva)

� Jótékonysági akciókat szervezünk alkalomhoz kötve � ruha-
játék-könyvgyûjtés;

� Zóna fesztivál � térségi ifjúsági fesztivál az ifjúság közremûkö-
désével (ifjúsági fellépõk meghívásával és egyéb szórakoztató
és információnyújtó zónákkal színesítjük a rendezvényt)

� Pályázati felhívásokat adunk közre (egy-egy általunk fontos-
nak tartott témában, környezetvédelem, fogyasztóvédelem stb.)

Szép napot kíván minden kedves Olvasónak:
Rákosi Katalin

Megyelakó Egyesület elnöke
www.megyelako.hu

Megyelakó: Kik a vagyunk, és mit teszünk?

Megyelakók Környezetvédelmi túranapon

Együtt farsangoltunk idén is

Makád község Önkormányzata
csatlakozva a Kisdunamenti Civil Szervezetek

Szövetségéhez
2009. április 4-én (szombat) ismét

TELEPÜLÉSI TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST
SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN.

Az eredményes munkát egy fenséges
lakomával jutalmazzuk!


