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MAKÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Tisztelettel meghívjuk Önt a február 12-én 14 órakor

tartandó ünnepélyes ÓVODA-ÁTADÓRA!

Az ünnepség
díszvendége:
Dr. Hiller István
oktatási és
kulturális
miniszter
lesz.

A Thúry József Általános Iskola
HAGYOMÁNYOS
FARSANGI ÜNNEPSÉGÉT
február 13-án szombaton
tartja a mûvelõdési
házban
délután 2 órai kezdettel,
ahová minden kedves érdeklõdõt várunk.
Este 8 órától Farsangi bál lesz
a mûvelõdési házban.

Tombola
Zenél a Stromi
zenekar
Belépõ: 1000 Ft
A bevétel a
8. osztályosok
kasszáját gyarapítja.
Jegy és asztalfoglalás: Szekerné Anikó
06-30-455-47-65

Makád Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
a március 14-én,
vasárnap 11:00 órakor
tartandó ünnepségre,
melynek helye
az Országzászlónál lesz!

Kölcsey Ferenc:

Huszt
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegõ rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedõ kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendõvel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!
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Tisztelt
Választópolgárok!
A 2010-es évben is választások elõtt
áll az ország.
Sólyom László Köztársasági Elnök Úr
kiírta az országgyûlési választások
mindkét fordulóját. A pártok az ilyenkor
szokásos módon, óriási lendülettel vetik
be magukat a kampányba és próbálják
megnyerni a lakosokat, hogy álljanak
melléjük és szavazzanak az általuk felvázolt programokra.
Mint a település független polgármestere, lehetõséget fogok biztosítani minden jelentkezõ pártnak, hogy szélesebb
körben tudja tájékoztatni a falu lakóit
jövõbeni elképzeléseirõl.
Kérem a település lakóit, választóit,
éljenek a lehetõséggel és ismerjék meg
ezeket a tájékoztatásokat.
Immár hatodik alkalommal járulhatunk a szavazófülkékhez és nyilatkozhatunk – a demokrácia adta lehetõséggel
–, hogy milyen jövõt szeretnénk. Ehhez
korrekt tájékoztatásra, magyarázatokra
és türelemre van szükség. Ez utóbbira
szeretném kérni a tisztelt lakosokat, tartsunk tiszteletben mindenki véleményét,
nézeteit, mivel szuverén emberi joga kivel szimpatizál, kinek az elveivel ért
egyet.
Ne bántsuk egymást! Nem ér annyit a
politika, hogy ismerõsök, családok, barátok vesszenek össze ezeken az álláspontokon.
Mindenkinek kívánok egészséget, erõt
és nyugodt választásokat.
Baski Gábor
polgármester

Makád község képviselõ-testülete fotópályázatot hirdet
minden makádi lakos számára!
Téma: Makád területén fellelhetõ természeti kincsek,
természeti adottságok, élõvilág.
A pályázatra A/4 méretû nyomtatott vagy minimum 1240 x 1801 felbontású
digitális formátumú képeket várunk. A digitális formában leadott képek esetén
képenként 300 Ft elõhívási díjat kell fizetni.
A pályázaton több fotóval is lehet nevezni.
Pályázati határidõ: 2010. április 6-a (kedd) 16 óra.
Eredményhirdetés: 2010. április 19. (hétfõ) 18 óra.
A benevezett anyagokból kiállítást szervezünk a körjegyzõségi hivatal tárgyalótermében. A nyertes fotót elkészítõ személy jutalma 30.000 Ft.
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Ö N KO R M Á N Y Z A T I H Í R E K
Beszámoló Makád Község Önkormányzatának 2009. évi munkájáról
Testületi munka:
Ülések száma:
Rendeletek száma:
Határozatok száma:
Megjelenési arány:

19
14
151
71,71%

Intézmények:
Körjegyzõségi Hivatal
Létszám:
7 fõ + 1 fõ részfoglalkozású
Költsége:
32,5 millió Ft
Ehhez állami támogatás 6,0 millió Ft
Ügyiratforgalom: 532 fõszámú és 940
alszámú ügyirat
A tavalyi évben 1 fõ létszámbõvítés történt
Feketéné Boda Erika személyében – OTP-tõl 1
év határozott idejû szerzõdéssel. Feladata a lakossági szennyvízcsatorna szerzõdésekkel kapcsolatos ügyintézés. Az önkormányzat készfizetõ kezesként 12,4 millió Ft kintlévõséggel bírt a
lakosság felé, melynek nagy része a lakossági
befizetések által befolyt.
Az iskolában ebben az évben visszaálltunk a
fával való fûtésre gazdasági megfontolásból,
illetve a közterületeken kiszáradt fa mennyisége
miatt. Az intézményen már érezhetõek a
megszorítások. Megvonásra került a 13. havi
bér, utalványok, ruhapénz. Csökkenteni kellett a
túlórák számát is.
Az óvodában tovább csökkent a beiratkozott
gyermekek létszáma. Jelenleg 39 gyermek van
beíratva. Itt is bevezetésre kerültek az iskolánál
említett megszorítások. A jelenlegi társulási
forma nélkül ezek az intézmények már bezárásra kerültek volna, ezért a továbbiakban is csak
ebben a formában lehet gondolkodni. (Társulási
– nemzetiségi – kistérségi normatíva.)
***********
Költségvetés 2009.:
Kiadási fõösszeg
420,5 M Ft
Bevételi fõösszeg
420,5 M Ft
Összes bér
15,1 M Ft
Fõbb mutatók:
Makádi tagiskola költségvetése 55,7 M Ft
Makádi tagóvoda költségvetése 20,2 M Ft
Közös, Makádra jutó költség
6,0 M Ft
Ehhez állami normatíva
57 M Ft
Saját erõ
22 M Ft
***********
Adó:
Építményadó: (terv 4,1 millió Ft)
befolyt: 4,43 millió Ft (108 % telj.)
Nyaraló után fizetendõ, jó fizetési készség
Kommunális adó: (terv 1,5 millió Ft)
befolyt: 1,64 millió Ft (109 % telj.)
Lakótelek után fizetendõ
jó fizetési készség
Gépjármûadó: (terv 8,5 millió Ft)

befolyt: 9,57 millió Ft (113 % telj.)
Jobb fizetési készséget várunk el
Iparûzési adó: (terv 4,5 millió Ft)
befolyt: 3,93 millió Ft (87,4 % telj.)
Alultervezés és a vártnál több az árbevétel
a gazdasági társaságoknál, vállalkozóknál.
Közcélú foglalkoztatás:
Létszám:
15 fõt foglalkoztattunk
Költsége:
4,4 millió Ft
Ebbõl:
4,2 millió állami támogatás
Szociális kiadások:
Rendszeres havi juttatás:
1,370 millió Ft
Eseti egyszeri segély:
321 ezer Ft
Közgyógyellátásra:
147 ezer Ft
***********
Pályázatok: – benyújtott, elbírált
Óvodaépítés (befejezõdött)
Teljes költség:
164,0 M Ft
Saját erõ:
16,4 M Ft
Állami támogatás:
147,6 M Ft
Csapadékvíz, csatorna, tó rehabilitáció (befejezõdött):
Teljes költség:
134 M Ft
Saját erõ:
12 M Ft
Állami támogatás:
122 M Ft
Belterületi útfelújítás (szerzõdéskötés folyamatban, kivitelezés tavaszra)
Teljes költség:
20,2 M Ft
Saját erõ:
10,0 M Ft
Állami támogatás:
10,2 M Ft
Falunapi programra:

500 ezer Ft

2008. évben jelentõs európai forráshoz jutott a
település. Ezek a beruházások az idén kezdõdtek és be is fejezõdtek Az új óvoda összesen 164
millió Ft-ba, a csapadékvíz-elvezetõ rendszer és
a víztározó tó 132 millió Ft-ba került. Hazai támogatást kaptunk az iskola felújítására. A nyílászárók cseréje, a szigetelés és a fûtés-korszerûsítés összesen 25,5 millió Ft-os költséggel
járt. Saját erõként a település 37,5 millió Ft-ot
vállalt, melynek egy részét már teljesítette és a
fennmaradó részt is teljesíteni fogja.
Beruházások:
– Óvoda: április 21. – december 8. (alapkõletétel. Arató Gergely államtitkár jelenlétében május 19-én volt.)
Csapadékvíz-elvezetõ tó: augusztus 17. – november 30.
A 2009-es évben az önkormányzat elnyerte a
TEUT pályázatát, melynek keretein belül a
Kossuth L. u. és a Kulcsi u. 1 km hosszan lesz
leaszfaltozva. Az erre nyert pénz 10,2 millió Ft,
megvalósulása 2010 áprilisa és júliusa között.

Pályázaton összesen elnyert állami támogatás:
280 millió Ft.
***********
Pályázatok – benyújtott, el nem bírált:
IKSZT (kétfordulós, elsõ forduló sikeres):
Teljes költség
40 M Ft
Állami támogatás
30 M Ft
Saját erõ
10 M Ft
Belterületi útépítés:
Teljes költség
160 M Ft
Állami támogatás
112 M Ft
Saját erõ
48 M Ft
Információs táblák
Teljes költség
5,4 M Ft
Állami támogatás
4,1 M Ft
Saját erõ
1,3 M Ft
Községi kiadvány
Teljes költség
3 M Ft
Állami támogatás
2,2 M Ft
Saját erõ
750 ezer Ft
Pályázatok elõkészítés alatt
Leader pályázat:
Játszótér
Teljes költség
Állami támogatás
Saját erõ
Templom körüli díszburkolat
Teljes költség
Állami támogatás
Saját erõ

6 M Ft
4,5 M Ft
1,5 M Ft
12 M Ft
9 M Ft
3 M Ft

Nem nyertes pályázatok:
Sportpálya-felújítás:
3,5 M Ft
Iskola belsõ felújítása:
20 M Ft
A nem nyertes pályázatok is költségekkel járnak, a pályázatokat ugyanis meg kell tervezni és
meg kell írni.
***********
Vagyoni döntések:
Ingatlan bérbeadás:
Sport öltözõ tetõtere: vállalkozó befektetése 6
millió Ft (az értéknövelõ beruházás „lelakása”
20 év) tulajdon az önkormányzaté marad.
Ingatlan vétel:
Szabadság u. 29. szám alatti ingatlan, értékarányos cserével (községközpont fejélesztése céljára). Üdülõtelek-vétel a Duna-parton (közösségi
cél elérése érdekében).
Ingatlan tulajdon szerzés:
Külterületi utak tulajdonjogának megszerzése
térítés nélkül.
Egyéb ing. értékesítés:
Cserébe: 2 db külterületi ingatlan
Mûvelõdési Ház tulajdonjog helyzete:
Tulajdonközösség megszüntetése iránti per folyamatban, 2 bírósági tárgyalás; szakértõ kijelölés; 150 ezer Ft önkormányzati kiadás
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Mûvelõdés:
Kossuth-szobor Falunap
Átadásra került a Központi park és a Kossuthszobor április 19-én Kossuth Lajos kormányzói
kinevezésének évfordulóján. Ennek költsége
600 ezer Ft volt.

csak az infláció mértékével emelkedtek. Ez
fontos szempont volt a képviselõtestületnek a
víz-, csatorna-, kommunális hulladék- és a kommunális adó díjainak megállapításakor.
Az adóbevételeink növekedése érdekében az
idei évben 0,5%-ra csökkentettük az iparûzési
adót, ezzel segítettünk a helyi vállalkozásoknak,

Csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetése:
befizetett 2009. 12. 10-ig
2009 .06. hó hátralék társulati:
2.618 ezer Ft
550 ezer Ft
2009 .04. hó hátralék LTP:
5.046 ezer Ft
2.637 ezer Ft
Összesen:
7.664 ezer Ft
3.187 ezer Ft

Hátralék különb.
2.068 ezer Ft
2.409 ezer Ft
4.477 ezer Ft

211 fõ
65 fõ
3 db.

valamint újak bejelentkezését is várjuk a
településre. A kezdeményezés sikerrel járt,
2009-ben 5 külsõ vállalkozás jött ide, és 2010re már 2 újabb jelentkezett.

Makád község képviselõ-testülete az idei évben
elõrelátó volt és a 2009-es költségvetésben
elkülönített a közcélú munkára 1,5 millió forintot. A lakosság is keményen megérezte a válságot, de a nehezebb idõszakok átvészelésében az
önkormányzat segítõ kezet nyújtott. A kiadásokat 15-18 fõre különítette el.
Büszkék lehetünk arra, hogy a lakosság terhei

Az önkormányzat több civil szervezettel is
együttmûködik, úgymint a Makádi Református
Egyházzal, a Polgárõr egyesülettel (200 ezer
Ft), a Makád Községért Közalapítvánnyal, a
Makádi Sportegyesülettel (1,5 millió Ft) és a
Makád Gyermekeiért iskolai alapítvánnyal,
valamint igyekszik javítani a kapcsolatot a
Makádi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel.

Hátralékos ügyfelek száma:
2009. 06. 30.:
2009. 12. 10.:
Új szerzõdéskötés 2009.12.10-ig:

„Út a munkához” program
megvalósítása Makádon
Az „Út a munkához” program intézkedései összetetten, 2009. január 1-jétõl
több jogszabály módosításával alakították át a tartósan munka nélkül lévõk ellátásait, amelyek között igen jelentõs hangsúlyt kapott a közfoglalkoztatás megszervezése.
Kiemelt cél volt, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a
korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási
formában annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Ezért
kiemelt jelentõségû az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás, a
közfoglalkoztatási terv elkészítése, amely a településen élõk adottságaihoz és a
helyi sajátosságokhoz, az önkormányzati közfeladatok ellátásának lehetõségeihez
igazodik. A település vezetése fontos dolognak tartja, hogy a rászoruló
embereken segítsen, részükre munkát, ezáltal megélhetést biztosítson.
Makád községben jelenleg 16 fõ közcélú munkás áll alkalmazásban, ez a szám
tavaly 17 fõ volt. A közmunka programmal lehetõség nyílott arra, hogy a gazdasági válság ellenére mégis 16 család megélhetését biztosítani tudja a település.
Reméljük, hogy a falu lakossága is tapasztalja a dolgos kezek munkáját a községben:
• új temetõben Aradi vértanúk kopjafájának és környezetének rendbetétele,
térkövezése
• iskola teljes belsõ kifestése
• buszmegállók tisztán tartása
• közterületek kaszálása, szemétszedés
• közparkok (Kossuth-szobor, Galéria parkja) gondozása, kapálása
• Zöldkereszt, Mûvelõdési Ház, Orvosi Rendelõ, Községi Könyvtár takarítása
• a települési rendezvényeken közremûködés
• lombtakarítás, faültetés, favágás a közintézmények fûtéséhez.
A felsoroltak csak töredékei annak a munkának, amelyet a tavalyi évben meg
tudtunk valósítani a közcélú munkások közremûködésével.
Bízunk benne, hogy a 2010-es költségvetés a szigorú megszorítások ellenére,
szintén hasonló lehetõségeket biztosít majd számunkra a közfoglalkoztatásban,
hiszen az állami támogatás mellett komoly önkormányzati önrészt csoportosított
át a képviselõ-testület a közmunka programra a 2009-es költségvetésében.

2010. február
Ebben az évben is többször feljelentették
önkormányzatunkat: kétszer az iskola
felújítása során a munkafelügyeletnél, egyszer az oktatási hivatalnál és egyszer a közigazgatási hivatalnál. A feljelentõk mindig
ugyanazok. Az önkormányzatot egyik eljárásban sem marasztalták el.
Jövõbeni fejlesztések–benyújtott pályázatok:
1. KMOP út – 160 millió Ft
2. útjelzõ és információs táblák kihelyezése:
5,5 M Ft
3. Makád történetét megörökítõ színes-képes
kiadvány (170 oldalas): 3 M Ft
4. játszótér – a napközi udvaron: 6 M Ft
5. dísztér a templom környezetében: 12 M Ft
6. IKSZT – orvosi lakás felújítás: 40 M Ft
Tervezzük, de döntés még nem született egy
újabb park kialakításában, mely a két bolt
közötti területen helyezkedne el.
Értékesítésre fog kerülni a régi óvoda épülete.
Fontos, hogy a nehéz gazdasági körülmények
között fenntartható legyen a költségvetés és
intézményeink mûködtetése.
Makád, 2009. december 9.
Baski Gábor
polgármester

Adója 1%-ával támogassa a Makádi
Szívek Közhasznú Alapítvány-t
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
a 2008. évi jövedelemadójuk 1%-át a Makádi Szívek Közhasznú Alapítványnak adományozták. Elõzetes értesítés szerint a felajánlott összeg 105.500 Forint. Sajnos, ezt az összeget még nem utalta át alapítványunk számlájára az APEH. A
személyi jövedelemadó 1%-áról szóló törvény lehetõvé teszi
Önnek azt, hogy ilyen módon támogassa a helyi civil szervezeteket. Kérem, éljen ezzel a lehetõséggel, és másokat is tájékoztasson róla.
Hogyan adhatja az SZJA 1%-át a Makádi Szívek Közhasznú
Alapítványnak?
Egy, a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány adószámát tartalmazó szelvényt tegyen be egy normál méretû borítékba. A
lezárt borítékra kívülrõl írja rá a nevét, lakcímét és adóazonosító számát.
Ha önadózó, akkor ezt a borítékot adóbevallásával együtt
küldje be az APEH-nek. Ha nem önadózó, akkor a boríték
hátoldalát írja alá úgy, hogy aláírása keresztezze a boríték ragasztási vonalát, majd munkahelyén adja le a borítékot.
Amennyiben adóbevallását elektronikus úton készíti el és küldi az APEH részére, a tájékoztató szerinti megfelelõ „fülecskében” kell az adatokat feltüntetni.
Ezúttal is van lehetõség a református egyházat is ilyen módon támogatni. Ezt egy másik, hasonló nyilatkozat kitöltésével
lehet megtenni. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ technikai száma: 0066.
A két 1%-os rendelkezés egymástól független.
Támogatását elõre is köszönöm.
Bognár Gáborné
kuratóriumi elnök
Budapest, 2010. január 31.
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Helyi adóhírek, változások 2010. január 1-jétõl
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
az Országgyûlés 2009. június 29-én elfogadta és 2009. július 8-án kihirdetésre került a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításról szóló
2009. évi LXXVII. számú törvény, mely
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvényt több ponton módosította.
I. Helyi iparûzési adó
2010. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóval összefüggõ hatásköröket a 2010. január 1-jétõl kezdõdõ adóéveket érintõen
az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja.
A módosítás alapján a helyi iparûzési adóval összefüggõ eljárások rendje a következõ:
– Az állami adóhatóság 2010. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóval összefüggõ
hatásköröket a 2010. január 1-jétõl kezdõdõ adóéveket érintõen gyakorolja.
– A 2010. január 1-jét megelõzõ adóéveket
érintõ adókötelezettségeket az adózók az
önkormányzati adóhatósághoz teljesítik,
illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási
feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.
– Az elõzõekben foglaltaktól eltérõen a
2010. március 15-én esedékes helyi
iparûzési adóelõleget az önkormányzati
adóhatósághoz kell teljesíteni a 2009ben kiadott fizetési meghagyások alapján. Az állami adóhatóság a 2010. évi
helyi iparûzési adó fizetési kötelezettség
teljesítése során ezt az elõleget a saját
nyilvántartása szerint megfizetettnek és
teljesítettnek tekinti. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március 15-én esedékes helyi iparûzési adóelõleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet
végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi.
– A tevékenységüket 2009. december 31éig megszüntetõ adózók a helyi iparûzési adóval összefüggõ adókötelezettségeiket az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az önkormányzati adóhatóságok végzik az ezzel összefüggõ
adóztatási feladatokat. A tevékenységüket 2009. december 31-ét követõen megszüntetõ adózók 2010. január 1. utáni
idõszakot érintõ adóügyeiben az állami
adóhatóság jár el.
– A helyi iparûzési adó vonatkozásában a
2010. január 1-jét megelõzõ adó-megállapítási idõszakokat érintõ, az adó meg-

állapításához való jog legkésõbb 2011.
december 31-én elévül.
– A 2009. évi bevallás benyújtásának határideje 2010. május 31. Kérjük, hogy a
határidõt betartani szíveskedjenek, mert
a késedelmesen benyújtott bevallások
után mulasztási bírságot vagyunk kénytelenek elõírni.
Itt hívjuk fel az adózók és a könyvelõk figyelmét, hogy a 2009. évrõl szóló iparûzési adó bevallásban a 2010. szeptemberi
esedékességû adóelõlegrõl is nyilatkozni
kell. Mivel ez az adat az APEH részére átadandó nyilvántartás alapját képezi, ezért
hiányos bevallást elfogadni és feldolgozni
nem áll módunkban. Az adó mértéke
2010-ben változatlanul 0,5%.
II. Gépjármûadó
A gépjármûadó tekintetében 2010. január
1-jétõl mértékemelés történik, így 2010.
február 28-ig minden gépjármû tekintetében (ide nem értve a légrugós vagy azzal
egyenértékû rugózási rendszerû nyerges
vontatót, tehergépjármût, autóbuszt) új határozattal értesítjük az adózókat a fizetési
kötelezettség teljesítésének határidejérõl
és összegérõl.
Az eddigi mentességek mellett új mentesség lépett be gépjármûadóban: mentes az
adó alól a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi.
A gépjármûadóról szóló törvény hatályos
szabályozása szerint a személygépkocsik
esetén az adó mértéke 2007. óta, tehergépjármûvek esetén 2004. óta változatlan.
Ezért a törvény értelmében mindkét jármûkörben 15%-kal emelkednek az adótételek. Ez az adótétel-növekedés a személygépkocsik esetén az idõközben bekövetkezõ fogyasztói árszínvonal-változással közel azonos, tehergépjármûvek esetén pedig
az infláció fele.
Fentiek alapján:
az adó mértéke személygépkocsik esetében az adóalap után a gépjármû
– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 8-11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és

az azt követõ naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az adó mértéke tehergépjármûvek, pótkocsik és autóbuszok esetében az adóalap
minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjármûvek
és pótkocsik esetén 1380 Ft.
A légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén az adózó kötelessége a megfelelõ dokumentumok benyújtása.
Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási
rendszerû gépjármû, pótkocsi: az a jármû,
amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének
II. melléklete szerinti légrugós vagy azzal
egyenértékû rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítványnyal, az igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõ szakvéleményével
vagy „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.
Az "E" betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármû után
10 000 Ft, míg a tehergépjármû után 46 000
Ft adót kell fizetni. A "P" betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000
Ft adót kell fizetni. A gépjármû állandó
rendszámtáblával való ellátását követõ hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjármûre "E" betûjelû ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.
Makád község Képviselõ-testülete a helyi
adókról szóló 8/2003 (VI. 26.) sz. rendeletének módosításából adódó változások:
III. Építményadó
Makád község Képviselõ-testülete döntése
alapján az építményadó mértéke 2010.
január 1-jétõl: 720 Ft/m2
IV. Magánszemélyek kommunális adója
Makád község Képviselõ-testülete döntése
alapján a magánszemélyek kommunális
adójának évi mértéke 2010. január 1-jétõl: 3.900 Ft/év.
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl!
Tisztelt Makádi Lakosok!
A tájékoztató célja, hogy a lakosság átfogóbb képet kapjon a szelektív hulladékgyûjtés rendszerérõl, valamint a gyûjtõszigetek rendeltetésszerû használatáról. A
hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb
alapelve a minimalizálás, azaz törekedni
kell a hulladéklerakóra kerülõ anyagok
mennyiségének csökkentésére. Ennek
egyik módja a szelektív hulladékgyûjtés,
melynek lényege, hogy a háztartási hulladékot anyagfajták (frakciók) szerint elkülönítve gyûjtjük. A szelektív gyûjtés elõnye, hogy az így gyûjtött hulladékmennyiség nem telíti a hulladéklerakót, valamint a
hulladék visszakerül a termelésbe, mint olcsó alapanyag. Makádon a szelektív hulladék gyûjtését, szállítását, átmeneti tárolását és elõkezelését a Bio-Pannónia Kft.
végzi. A papír és a PET-palack ürítését egy
több funkciós felépítménnyel ellátott,
IVECO típusú hulladékgyûjtõ jármûvel
végezzük. Ez a jármû alkalmas a lakossági
kukák és a szelektív gyûjtõedények ürítésére is. Ebbõl adódhat az a félreértés, miszerint a kommunális hulladékkal együtt
gyûjtjük a szelektív hulladékot. A hét
egyik napján csak a papírt ürítjük, egy másik nap csak a PET-palackot, a hét többi
napján pedig a lakossági (kukás) hulladékot gyûjti az autó. Hasonló a helyzet a
fémmel és az üveggel is. Ezeket egy osztott kamrás felépítménnyel ellátott hulladékgyûjtõ jármû üríti heti egyszer. Itt a
raktér egy fallal van kettéválasztva 2:1
arányban. A kisebb rekeszbe kerül az
üveg, míg a fémdobozoknak a nagyobb rekesz ad helyet. Így a hulladék nem kevere-

Anyakönyvi hírek
Gólyahír
Megszületett:
Bartus Tibor és Saller Viktória kisfia
Bartus Ferenc

Házasságot kötöttek
Ács Renáta és Szíjártó Szilárd

Örökre eltávozott
Vidéki István (élt 59 évet)

dik a gyûjtés során. A szelektíven gyûjtött
hulladék elõkezelését (válogatás, bálázás)
Dunaújvárosban végzik, majd újrahasznosításra elszállítják.
Makád területén 2 db szelektív hulladékgyûjtõ sziget áll a lakosság szolgálatában:
–
Rákóczi út (Nyárfás vendéglõ)
–
Kenderes kert (élelmiszerbolt)
Ezeken a helyeken az alábbi 4 frakcióban gyûjthetnek szelektíven:
PET-palack:
A PET-palackot kupak nélkül, összepréselve helyezzük a sárga címkével ellátott
edénybe. Laposra taposott palackból 2-3szor több fér a gyûjtõedénybe. Lehetõség
szerint öblítsük el a palackokat gyûjtõedénybe helyezés elõtt, ezzel csökkentve a
szaghatást, valamint a feldolgozás (tisztítás) költségeit.
Papír:
A papírt a kék címkével ellátott edénybe
helyezzük, méretre vágva, hogy ne tömítse
el a gyûjtõedényt. Ne gyûrjük az edény
nyílásába a kartondobozt, mert az megakad annak felsõ részében, így a gyûjtõedény ürítésig nem használható, annak ellenére, hogy gyakorlatilag üres. A begyûrt

kartonpapír eltávolítása munkatársainknak
is sok gondot okoz.
Fémdoboz:
A fémdobozt összepréselve, kiöblítve
helyezzük a szürke címkével ellátott
edénybe. Mindig figyeljék az edényre felragasztott tájékoztatást
Vegyes üveg:
Az üveget a zöld címkéjû edénybe helyezzük. A „vegyes” jelzõ a gyûjtési formát jelzi, vagyis a fehér és a színes üveg
egyaránt elhelyezhetõ ezekben az edényekben.
Fontos!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a
gyûjtõedényekre felragasztott matricákat,
ezek segítséget nyújtanak a szelektív gyûjtés rendeltetésszerû használatához.
Kommunális (vegyes) hulladékot ne helyezzenek a gyûjtõszigetek mellé!
Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!
Tisztelettel:
Bodrogi Attila
üzemigazgató
Bio-Pannónia Kft.

SEMMI SEM SZENT…
„Fatornyos” kis falunkba az elmúlt év augusztus hónap közepétõl látogató lepte
meg a háziorvosi rendelõ helyiségeit. A furcsaság többek között az idõpont
kiválasztásával volt, mivel soha nem rendelési idõ alatt szeretett volna oda bejutni.
Zárás után, vagy nyitás elõtt jutott be, amikor portyázásra adta a fejét. Több hónapig
próbáltuk saját elképzelésünk szerint lebuktatni a besurranó egyént. Amikor láttuk,
hogy ez nem vezet eredményre, más eszközökhöz folyamodtunk. Több éjszakára
személyes biztonsági õrzést rendeltünk meg a Sziget Security biztonsági cégtõl, aki
ezt anyagi hozzájárulásunk nélkül végezte. A bökkenõ megint csak az volt, hogy a
delikvens nem érkezett meg a várt idõpontokban. Utolsó mentsvárként bevetettük a
sötétben is jó felvételt készítõ kamerát, mellyel már sikeresek voltunk. Az egyén
megérkezett a hajnali idõpontban, jó betörõ módjára belemosolygott a kamerába,
innentõl egyenes út vezetett a vendégszeretetérõl híres rendõrségi fogdába, ahol sok
érdekes kérdésre kellett válaszolnia, melyekre kitérõ választ nem lehet adni.
Az egészségügyi dolgozókat több mint százezer forint kár érte, mivel készpénz,
gyógyszer, orvosi mûszer lett a behatoló martaléka. Ez a történet sikeresen zárult le,
köszönhetõen a rugalmas és segítõkész biztonsági cégnek és annak vezetõjének,
Borbély Péternek, az általuk elvégzett munka és felajánlott technika eredményeként
beazonosításra került egy helyi lakos, aki nappal az önkormányzatnak dolgozott,
éjjel pedig „másodállásként” az önkormányzat tulajdonában levõ ingatlant fosztogatta. Megérte…?
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NEVELÕSZÜLÕNEK LENNI
Nevelõszülõnek lenni sokféleképp értékelhetõ, sajátos társadalmi szerep: gyönyörû hivatás, gyötrelmekkel teli vállalkozás, az
életnek értelmet adó feladat stb. – ki így, ki úgy látja ezt.
A hivatalos megfogalmazás szerint a nevelõszülõ az a személy,
aki személyében és környezetében alkalmas arra, hogy a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fizikai, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlõdését biztosítsa. A nevelõszülõ saját háztartásában
nyújt teljes körû ellátást, akár a családjától csak ideiglenes hatálylyal elhelyezett, akár átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyereknek. A családjában felnövekvõ fiatalnak a 18. életéve betöltése után is biztonságot, gondoskodást, lakhatást nyújthat. Olyan tevékenység ez, amelynek igazodnia kell a nevelt gyermek életkorához, egészségi állapotához, szükségleteihez. Aki nevelõszülõ,
az nemcsak gondozási és nevelési feladatokat lát el, hanem magatartásában és egész életvitelében példát és modellt jelent a gyermek számára.
Fontos feladatot jelent a nevelõszülõk munkájában a vérszerinti családdal való kapcsolattartás, a családba való mielõbbi viszszakerülés segítése. Jól tudjuk, gondokkal teli a kapcsolattartás
kialakítása a gyermek, a szülõ és a nevelõszülõ számára egyaránt.
A józan megfontolás azt diktálja: nagyon fontos az, hogy a gyermek megismerje származását, múltját, gyökereit, hiszen személyes identitása, érzelmi biztonsága és egészséges lelki fejlõdése
feltétlenül igényli ezt. Igaz, ez inkább hosszabb távon érvényesül.
A nevelõszülõvé válás feltételei:
Nevelõszülõ az a 24. életévét betöltött, cselekvõképes, büntetlen elõéletû személy lehet, aki:
a) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább 18, legfeljebb
45 évvel idõsebb,
b) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlõdésének biztosítására,
c) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett.
A nevelõszülõi gondoskodásnak két formája alakult ki, a nevelõszülõi és a hivatásos nevelõszülõi tevékenység.
Lényeges különbség, hogy a nevelõszülõ nem áll munkaviszonyban a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal (röviden:
TEGYESZ), a hivatásos nevelõszülõ viszont igen. A nevelõszülõi
jogviszonyt, mint speciális jogviszonyt a 150/1997 Korm. Rendelet szabályozza.

Az iskolában továbbra is lehetõség van a
lemerült szárazelemek elhelyezésére,
az erre kijelölt gyûjtõedényben.
A szárazelem veszélyes hulladéknak számít,
különleges kezelést igényel.
Az összegyûjtött elemeket az iskolából
ingyenesen elszállítják.
Adjuk le a lemerült elemeket, ezzel is
tovább védve környezetünket!

A nevelõszülõk számára 60 órás, két részletbõl álló programot
dolgoztak ki, melynek elsõ része a 28 órás döntés elõkészítõ tréning, aki ezen alkalmasnak bizonyult, az elvégzi a 32 órás nevelõszülõk felkészítõ tanfolyamát.
A hivatásos nevelõszülõk szakmai és vizsgáztatási követelményeit a 38/1996 NM. rendelet szabályozza. Itt az alkalmassági követelményeken túl 180 órás elméleti képzésen, 120 óra szakmai
gyakorlaton vesznek részt és záró dolgozatot kell készíteni. A képesítés megszerzésérõl a nevelõszülõ oklevelet kap, mely feljogosítja arra, hogy bármely nevelõszülõi hálózatban tevékenykedhessen.
A nevelõszülõ vállalhatja különleges szükségletû gyermekek
gondozását, nevelését. Különleges szükségletû a tartósan beteg,
értelmi fogyatékos vagy tanulásban akadályozott gyermek.
A nevelõszülõ a nála nevelkedõ gyermek vagy gyermekek után
gondozási díjat kap, melynek egy része a gyermek nevelésére,
gondozására fordítandó, míg a nevelõszülõi díj a nevelõszülõ saját jövedelmének tekintendõ.
Községünkben, mind az iskolában, mind az óvodában egyre nagyobb gondot jelent a csökkenõ gyermeklétszám. Szekerné Ficsor
Anikó, az önkormányzat által megszervezett tájékoztató elõadás
után úgy döntött, hogy belevág, és férjével nevelõszülõk lesznek.
Az önkormányzat elhatározásukhoz minden segítséget megad, hiszen közös érdek a gyermeklétszám növekedése Makádon.

Iskolánk továbbra is részt vesz az
„UNIVER – Nyerjen a mi iskolánk”
elnevezésû pályázaton,
melynek lényege, hogy az UNIVER
termékeken található „sulipont” matricákból
minél többet gyûjtsenek össze
és küldjenek vissza.
A matricákat leadhatják az iskolában, ahol
összegyûjtik, és egyben küldik tovább az
UNIVER-nek. A pályázat fõdíja 3 millió Ft,
melyet az iskolák felújításra,
fejlesztésre fordíthatnak.
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THÚRY SULI HÍREK
Összefoglaló a tanév elsõ félévérõl
Augusztus végén, az évnyitó ünnepséggel vette kezdetét a 2009-2010-es tanév. A rutinos iskolába járók a viszontlátás
örömével üdvözölték egymást és tanáraikat, míg az elsõsök tágra nyílt, kíváncsi
szemekkel ballagtak át az óvodából az iskolába osztályfõnökük, Piróthné Ács
Tünde vezetésével. Legifjabb diákjaink
az elsõ napok tétovasága után gyorsan
beilleszkedtek az iskolai közösségbe.

Szintén ebben a hónapban került sor
Szigetbecsén a pályaválasztási tájékoztatóra, melyen a 7. és 8. osztályos tanulók
és szüleik kaptak segítséget az eligazodáshoz az iskola- és pályaválasztás bonyolult rendszerében.
Az adventi idõszak hagyományosan
telik, hogy tanulóink ne csak külsõségekben, hanem lelkileg is megéljék a várakozás örömét.

Október 6-án az aradi vértanúk emlékét az 5. osztályosok mûsora idézte fel,
majd a kopjafánál elhelyeztük a megemlékezés virágait.
Október 19-én tartottuk a már hagyományos szavalóversenyt, melyre 16 iskola 108 diákja érkezett Makádra. A versenyt évrõl évre egyre nehezebb gazdasági körülmények között rendezzük meg,
ezért külön örömöt jelentenek számunkra
vendégeink elismerõ visszajelzései.
Október 23-a szellemiségét a 8. osztályosok keltették életre az iskolai emlékmûsorral, majd az Országzászlónál minden diák virágot helyezett el, és fejet hajtott 1956 hõseinek emléke elõtt.
Novemberben nyílt napra vártuk a
gyermekük iskolai teljesítménye iránt érdeklõdõ szülõket – örömünkre szolgál,
hogy sokan tisztelték meg jelenlétükkel
tanulóinkat és pedagógusainkat.

Elsõ adventi reggelünkön, András napján az elsõosztályosok elevenítették fel a
nevezetes naphoz kapcsolódó hagyományokat és meggyújtottuk adventi koszorúnk elsõ gyertyáját is.
December 4-én érkezett iskolánkba a
Mikulás, akit a 3. osztályosok vidám
mûsorral, a többiek nagy izgalommal
vártak. A kisebbek meglepõdtek, menynyi mindent tud róluk a nagyszakállú, kicsit félve hallgatták személyre szabott
szavait, de annál nagyobb örömmel és
megnyugvással fogadták ajándékait.
Második gyertyagyújtó alkalmunkon a
3. osztályosok Szent Miklós püspökre
emlékeztek, a harmadik adventi reggelen
pedig a 2. osztályosok a Luca-naphoz
kapcsolódó hiedelmeket, szokásokat elevenítették fel. Ekkor már kigyúltak a fények iskolánk karácsonyfáján is.
A 2009-es év utolsó tanítási napján, de-

cember 19-én Thúry-diákokat avattunk.
A 4. osztályosok felidézték iskolánk
névadójának életútját, majd a diákönkormányzat tagjaivá avattuk az általános iskolai tanulmányaik félútján járó diákjainkat.
A tantestület minden évben a végzõs
tanulók közül kiválasztja azt, ki magatartásával és tanulmányi teljesítményével
egyaránt kiemelkedõt nyújtott: ebben a
tanévben Tóth Anita érdemelte ki a
Thúry-ösztöndíjat.
A sakk, a sudoku, a szép füzet és a különbözõ tanulmányi versenyek értékelése után igazi karácsonyi meglepetés volt
egy vállalkozó 100 ezer Ft-os felajánlása. A tartalmas délelõtt végén adventi
koszorúnk összes gyertyája ragyogott,
amikor iskolánk szülõi szervezete átadta
az osztályoknak karácsonyi ajándékát:
játékokat, édességet, gyümölcsöt.
Délután az osztályok karácsonyát követõen a hatodikosok karácsonyi mûsora
méltó zárása volt az adventi idõszaknak.
A téli szünet gyorsan elrepült, akárcsak az elsõ félév, melynek eredményeirõl a napokban kaptak tájékoztatást diákok és szüleik.

ISKOLÁNK LEGJOBB
TANULÓI:
1. osztály:
1. Marik Attila (kitûnõ)
2. Vásárhelyi-Nagy Anna
(jeles)
3. Boros Máté (jeles)
2. osztály:
1. Huszár Ivett, Stromájer Sára
(kitûnõ)
2. Zankó Dorina (jeles)
3. Kocsis Tibor
3. osztály:
1. Bödõ Denisa, Kozma Luca,
Vásárhelyi-Nagy Réka
(kitûnõ)
2. Balogh Lívia (jeles)
3. Urbán Viktória (jeles)
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THÚRY SULI HÍREK
4. osztály:
1. Piróth Krisztina
(kitûnõ)
2. Tóth Ádám
3. Kocalik Rebeka
5. osztály:
1. Zankó Klaudia
2. Szabó Lúcia Fanni
3. Csizmazia Csaba
6. osztály:
1. Bödõ László
2. Csizmazia Gábor,
Füki Csenge
3. Kiss Nóra
7. osztály:
1. Fábián Terézia,
Szabó Virág
(kitûnõ)
2. Piróth Emese
(jeles)
8. osztály:
1. Tóth Anita (kitûnõ)
2. Szeker Nikolett
(jeles)
3. Balogh Csaba
Az elõttünk álló félév is az
elõzõhöz hasonlóan mozgalmasnak ígérkezik.
Február 13-án, szombaton
tartjuk iskolánk farsangi mulatságát a Mûvelõdési Házban,
melyet este a 8. osztályosok
bálja követ.
Március 15-én – a hagyományoknak megfelelõen – a Kossuth-szobornál várjuk a község
lakosságát az ünnepi megemlékezésre.
A leendõ elsõ osztályosok
beiratkozására április 6-án és
7-én kerül sor az iskolában.
Április végén fogadóórát
tartunk.
A tanév terveink szerint az
idén is a megszokott módon ér
véget: a 8. osztályosok a „bolondballagás” után június 12én búcsúznak az iskolától, bár
a tanév csak június 15-én a
gyermeknappal ér véget.

Óvodai életünk
Óvodánkban a négy
hét nyári szünet után,
már augusztus végén
elkezdõdött az aktív
élet. A gyerekek és
óvónõik örömmel és
egyben izgalommal
készültek az évtizedek
óta hagyománnyá vált
Óvodai Ballagásra.
Szerencsére jó idõ
volt, szépen sikerült az
ünnepség. A szülõk
személyhez szóló apró
ajándékkal és virággal
köszönték meg az
óvónõk és a dajkák
három éves munkáját.
A leendõ elsõ osztályosok megkapták a
ballagó tarisznyát és egy szál virágot, majd utoljára még játszottak egy körjátékot az itt maradókkal. Versekkel, énekekkel elbúcsúztak óvodástársaiktól, a dadusoktól, az óvónõktõl, és az
óvodától. Végül a 8. osztályosok kézen fogták
õket és a tanító néni vezetésével átsétáltak az iskolába, az évnyitóra.
Szeptember elsején kezdtük az új nevelési
évet.
Dolgozóink létszáma hat fõ, négy képesített
óvónõ és két képzett dajka.
2009. október 1-jén a 40 férõhelyünkre összesen 33 gyermek járt a két csoportba.
A nagyobbakhoz, a SÜNI csoportba 21 gyermek, a kicsikhez, a MICIMACKÓ csoportba 12
gyermek. Ez utóbbi létszám decemberben már
19-re emelkedett. Tavasszal már 41-en leszünk.
Meleg, családias légkör uralkodik, ami a kis létszámú csoportoknak és az itt dolgozó felnõttek
körültekintõ, lelkiismeretes, szakszerû munkájának is köszönhetõ. Mindent megteszünk azért,
hogy a gyermekek jól érezzék magukat, minél
kisebb megrázkódtatás érje õket az édesanyjuktól való távollét miatt, és önmagukhoz képest a
legoptimálisabban fejlõdjenek.
Már több éve bevezettük a német nemzetiségi
nevelést és második éve úszásoktatásra hordjuk a
gyermekeket Ráckevére.
Igyekszünk minél több változatos programmal
kedveskedni óvodásainknak.
• Az egyik októberi délután a KÖLYÖK IDÕ
ALAPÍTVÁNY segítségével ugrálóvárral és arcfestéssel leptük meg a gyerekeket. Nagyon élvezték, vidáman telt a délután. Fotókat is készítettek róluk, amiket meg lehetett vásárolni a szü-

lõknek. Reméljük máskor is eljönnek hozzánk,
ha szeretnénk.
• Vendégmûvészeket is szoktunk hívni, akik
zenés elõadásaikkal kápráztatják el a kis közönséget.
• Törekszünk a szülõkkel való jó kapcsolat kialakítására, az együttmûködésre. Ennek elmélyítése érdekében évente buszkirándulásra megyünk közösen, ahonnan élményekkel telve térünk haza.
• Az óvónõk Mikuláskor és gyermeknapon
bábelõadással szokták meglepni a gyermekeket,
valamint farsangkor egy mesét játszanak el nekik.
• Ünnepeinkre a gyerekek is szép, igényes mûsorral, szívesen készülnek, ami a meghívott vendégek körében nagy sikert szokott aratni.
• A szülõk is sokat segítenek az óvodának a
már hagyománynak számító KARÁCSONYI
BÁL megszervezésével és lebonyolításával,
aminek a bevételét minden évben az óvoda javára ajánlják fel.
Végre elkészült az új, csodálatos óvodánk,
amit február 15-én birtokba vehetünk. Ott már 50
gyermeknek tudunk szép, korszerû körülmények
között, tapasztalt, jól felkészült óvónõkkel, családias légkörben óvodai nevelést biztosítani.
Szeretettel várjuk az új jelentkezõket, döntésük
elõtt nézzenek körül, látogassanak el hozzánk!
(T.: 06-20-426-1125)
Bízunk benne, hogy óvodai létszámunk mielõbb eléri az 50 fõt és közösen élvezhetjük az új
gyönyörû környezetünk nyújtotta lehetõségeket.
Schwarczenberger Jánosné
tagóvoda-vezetõ
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Nehogy késõ legyen!
Makád azon települések közé tartozik, ahol adottak a lehetõségek úgy, mint infrastrukturálisan és morálisan is, ezáltal lehetõség
nyílna az itt lakók még nagyobb beleszólására a település fejlõdését illetõen. A megalakult civil szervezetek nagy része nem tud, vagy
nem akar részt venni a változásokban, melyek nélkül nincs kontroll az elképzelt és megvalósítandó fejlesztések és beruházások tekintetében.
A település vezetése szeretné elérni – amely számunkra egyértelmû –, hogy az ötleteket és lehetõségeket osszák meg velünk, ezáltal még saját maguknak érezhetnék a falu fejlõdését. Eddig is és ez után is kérünk mindenkit, hogy nyugodt szívvel keresse fel a hivatalunkat és tájékozódjon, milyen segítséget tudunk nyújtani ötletei megvalósításához.
Gondolatként megemlíteném a szomszédos települések hozzáállását a sajátmaguk elképzelt ötleteit mennyire a saját kezükbe tudják és akarják venni, ezért igényüket be tudják nyújtani a döntéshozókhoz és megcsinálhatják azt, amit szeretnének. Az Európai Unió
azon elképzelését, mely szerint a vidék felzárkóztatását a helyben élõk igényei szerint maguknak kell megvalósítani – ehhez pénzt is
ajánl – sajnos, mi nem tudjuk igénybe venni, mivel hiányoznak a lakosoktól, civil szervezetektõl a vállalkozóktól azok a tervek, igények, amelyekkel pályázatot nyújtanának be, így valós értéket hoznának létre, munkahelyet és biztonságot valósítanának meg.
Már többször felhívtuk a figyelmet, hogy ebben az idõszakban vannak csak akkora lehetõségek, melyek komoly fejlõdést tudnak
hozni mindenki számára. Ezért elgondolkoztató, hogy másutt például a Leader, (vidékfejlesztés) keretein belül nagyon sok mindent
fel tudnak építeni, a mi településünkön pedig nem ostromolnak az igényekkel.
Kérem mindazokat a személyeket, szervezeteket, vállalkozásokat, akik akarnak tenni a környezetük változásáéért, tegyék meg, mivel az erre szánt idõ és lehetõség a vége felé jár!
Baski Gábor

SP ORTEGYES Ü LET I

H ÍR E K

Gyenge kezdés a 2009/2010-es évad õszi szezonjában
Eredménytelenül kezdte a 2009/2010-es
bajnokságot a MAKÁD SE labdarúgó csapata. Az õsz folyamán csupán egy gyõzelemre és egy döntetlenre futotta a sérülésekkel és létszámproblémákkal küzdõ csapatnak. Úgy tûnik, a felnõttek között kevésnek
bizonyul a 2006-ban bajnokságot nyert ifjúsági csapat. A vezetõség ezért úgy döntött,
hogy szükséges újabb játékosok igazolása.
Nagyon sajnálatos, hogy létszámprobléma miatt sem ifi, sem serdülõ csapatot nem
tud nevezni az egyesület. Szomorú, hogy fiataljaink nem akarnak sportolni, egészségesen élni, hiszen minden lehetõség adott.
Úgy gondoljuk, hogy körzetünkben a
Makádi Sportegyesületnek van talán a legszebb öltözõje, mely a labdarúgáson kívül
más sporttevékenységekre is alkalmas lehet.
A Makád SE vezetõsége éppen ezért nem
zárkózik el, sõt, várja az új, megvalósítható
ötleteket!
Szeretnénk a pálya környékét rendezettebbé, szebbé tenni, ezért a polgármester úr
és a jegyzõ úr segítségével pályázatot adtunk be a lelátók felújítására, korszerûsítésére, a korlátok lefestésére, új eszközök vásárlására. A pályázat sajnos sikertelennek bizonyult, de nem adjuk fel, amint lehet, újból
pályázunk!
A vezetõség

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

csapat
Szigetcsép
Újhartyán II.
FC Dabas II.
Délegyháza
Felsõpakony KSE II.
Dunafüred LC
Bugyi SE II.
Szigetszentmárton
Örkény II.
Kunpeszér
Biatorbágy II.-Páty
Tatárszentgyörgy
Makád SE
Pusztavacs SE

M
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

GY
9
9
9
8
7
7
6
6
4
4
4
3
1
1

D
2
1
1
2
4
3
3
3
2
2
1
0
1
1

V
2
3
3
3
2
3
4
4
7
7
8
10
11
11

LG
40
45
49
41
33
33
38
36
29
21
23
20
18
14

KG
11
26
31
25
19
17
26
30
37
45
25
40
46
62

A Makádi Sportegyesület támogatói:

Makád Község Önkormányzata
Kiadja Makád és Lórév Község Körjegyzõje
A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
www.makad.hu
Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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6
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-20
-28
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P
29
28
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26
25
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21
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14
14
13
9
4
4
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Ez történt a nyáron: sok látogató és vidámság
jellemezte a makádi falunapot
A rendezvény fõ támogatója az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága volt, így a Kis-Dunamenti Vidékfejlesztési Egyesület, mint az ÚMVP végrehajtó szerve is részt vett a bulin.
A makádi falunap szombati programja utcabajnoksággal nyitotta meg kapuit, melyet fõzõverseny, gyermekprogramok, kerékpárversenyek és még számtalan program követett.
Miközben fõttek a finom falatok, megkezdõdött a 11-es rúgóverseny, melyen szép számmal jelentek meg a futballt kedvelõk.
14 órakor megtörtént az eredményhirdetés, melynek keretében
nagyon szép serlegek, nyeremények, és nem utolsósorban
ÚMVP-s ajándékok is kiosztásra kerültek.
Ezután következett a technika kedvelõinek mûsora, melyben repülõgép és autómodell bemutatóval kápráztatták el a nézõket.
Nem kis meglepetés volt egy valódi repülõgép, amikor megjelent
a focipálya felett, és sokáig senki nem tudta miért is nem száll le.
Mert nem ez volt a cél! A gépbõl csokoládét szórtak a pályára,
amit a gyerekek utána össze is szedegettek mind egy szálig.

A repülõk után egy kis tánc következett a színpadon, amit a
Lórévi Táncegyüttes mutatott be szerb ruházatban. A közönség
sem maradhatott ki a tánclépésekbõl, ugyanis a színpad elõtti téren a táncosok bevonták az ücsörögve tapsoló látogatókat is.
Az együttes után elfoglaltuk a színpadot, és megkezdõdött az
ajándékesõ, hiszen a nézõk az elõzõleg már kiosztott ÚMVP-s kiadványt forgatva igen gyorsan választ adtak kérdéseinkre. A játék
nagyon sikeres volt, reméljük, ezzel is egy kicsit közelebb hozhattuk az embereket ehhez a kitûnõ lehetõséghez, mely ebben a programban rejlik.
A nap itt még nem ért véget, hiszen ezután jött a Makádi Meteor Bemutató, majd Pelsõczy László és Csobolya József egy zenés
és komikus elõadást mutattak be.
19 órai kezdettel ünnepélyesen átadták a megye zászlaját, melyet Aradszky László koncertje követett. A meglepetésvendég
után tûzijáték, majd Retro Disco zárta Makád Falunapját 2009ben.
Vincze Viktória
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
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Szüreti bál Makádon 2009. október 17-én
Községünk több száz éves magyar település, mégis kevés hagyománnyal büszkélkedhet. Keveset és
kevesen vagyunk együtt, ünnepléseink során mindig ugyanazokkal
az arcokkal találkozunk. Ezért is
volt örömteli, hogy az idei szüreti
felvonulást, október 17-én, a hûvös
idõ ellenére is sokan kísérték figyelemmel az út mellõl makádiak, a
környezõ településrõl érkezett vendégek és a víkendesek egyaránt.
Öröm volt számunkra, hogy többen próbáltak segíteni a bál elõtti
napon a mûvelõdési ház feldíszítésében, valamint a szükséges padok,
asztalok szállításában. A bál elõtti
délelõtt nagyon izgatottak voltunk.
A nap a fõzéssel indult, utána megérkezett a 16 felvonuló kocsi és a
10 csikós is. A hideg ellenére már
az elején nagyon jó volt a hangulat. A
felvonulókat forralt borral és forró teával vártuk, ezenkívül minden
kocsira jutott még üdítõ és bor is. A vidám sokadalomban láthattuk
Kiskunlacháza tánccsoportját, az Áporkai Tánccsoportot, a makádi

A Makádi Újság hirdetési tarifái
A/4-es méretû hirdetés:
- fekete-fehérben
- színesben
A/5-ös méretben:
- fekete-fehérben
- színesben
1/4 oldal méretben
- fekete-fehérben
- színesben
- apróhirdetés

5.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA
6.000.- Ft + ÁFA
1.500.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA
10.- Ft/szó + ÁFA

Az újságban politikai, választási hirdetés nem jelentethetõ meg.
A hirdetések szervezését, felvételét a Körjegyzõségi Hivatal végzi.

iskolások táncbemutatóját, amelyre Major Hajnalka pedagógus készítette fel a gyerekeket.
Az elsõ kocsin utazott kisbírónk, Köblös Levente, aki közhírré dobolta az esti bál idõpontját, majd Róth
György bíró és Kreisz Tamara
bíróné megnyitották a táncot. A felvonulás a Mûvelõdési Háznál ért véget, ahol mindenkit egy tál meleg
étellel láttunk vendégül.
Öröm öntötte el a szívünket, mert
az esti bálon nagyon sok vendég
volt. Nagyon jó volt a zenekar is,
Böcze Károly és zenésztársai profin
húzták a talpalávalót. A publikum
sem volt rest, hajnalig ropták a táncot. Az est meglepetésvendégei voltak Puskás Melánia és Puskás Imre,
akik versenytánccal kápráztatták el a
közönséget.
A bál nyereségesen, 330 ezer forint bevétellel zárult, melyet a makádi gyerekek javára fordítunk.
A szervezõk
Köszönetet mondunk a szüreti
felvonulás és bál megrendezéséhez nyújtott támogatásért:
Baski ABC-nek, Dobos ABCnek, Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testületének, Márkusné Csenki Ilona és
Mayer Györgyné, Melánia Sörözõnek, Nowaco Kft.-nek, Préri Sörözõnek, Sakáltanyának,
Síró Attilának, Szabó Zitának,
Szakál Csabának, Száraz Ferencnek, Szolnok Istvánnénak,
Tápainé Bódis Klárának, Vén
Diófa Cukrászdának.

Köszönjük a segítséget a rendezvény létrehozásában végzett
áldozatos munkáért:
Baski Ibolyának, Seregélyné
Mayer Katalinnak, Fábián Sándornénak, Fábián Terikének,
Szolnok Istvánnénak, Bodor
Pálnak, Leiner Erzsébetnek, Joó
Lászlónénak, Bódis Zsoltnénak,
Battyányi Jolantának, Bujnoczi
Gabriellának, Balogh Lajosnénak, Vank Zoltánnénak, Mayer
Györgynének, Márkusné Csenki
Ilonának, Baski Gábornak és
Szekerné Ficsor Anikónak.

