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M A K ÁDI ÚJS ÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

PÁLYÁZATI

HÍREK

2011. december 21-én átadásra került Makád újabb beruházása, a Templom körüli „Közösségi tér” és az általános iskolával szemben a játszótér.
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Húsvéti szokások, hagyományok

A húsvét szimbólumai

Barka. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, ma ennek
emlékére barkát szentelnek a templomokban. De a barkavirág mást
is jelképez. Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is.
A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe. A barka
bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak régen. Ha a
családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, gyógyszerként
pedig elmulasztotta a torokfájást.
Bárány. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A Bibliában is bárány
szimbolizálta Krisztust. Az ótestamentumi zsidók egyéves, hibátlan
bárányt áldoztak, majd vérével megjelölték az ajtófélfát, így a Halál
Angyala elkerülte házaikat. A húsvéti bárány mint jelkép éppen úgy
kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a
világra, mint azzal a máig közismert vallási tétellel, miszerint Jézus
Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának.
Búza. A húsvéti fészekben található, zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás jelképezi a feltámadott Jézust. A búzaszem feláldozza addigi formáját ahhoz, hogy a hajtás kizöldülhessen. Mérete
ugyan nem nagy, de a csírájában lévő erő igen, ez jelképezheti a bennünk lévő csírát is.
Nyúl. A húsvéti nyúl szimbolikája nehezen megmagyarázható.
Ugyan a bizánci állatszimbolikában Krisztus jele volt, de valószínűbb, hogy Ostarával, a germán istennővel áll kapcsolatban. A
monda szerint ugyanis a nyúl eredetileg madár volt, akire az istennő
megharagudott, és ezért négylábú állattá változtatta. Az is előfordulhat, hogy egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkör jelképei
közé. Ma a legtöbb gyerek úgy tudja, hogy a „nyuszi hozza” a húsvéti ajándékot, amit – ahol csak mód van rá – a szabadban, bokrok
tövében elkészített, madárfészekhez hasonló kis fészekben, kosárkában helyeznek el. A húsvéti ajándékhozó nyúl képzete a polgárosult
élet egyéb szokásaival együtt német földről honosodott meg hazánkban a múlt század óta. Eredetére kielégítő magyarázatot a német
kutatók sem tudnak adni. Egyszerű tévedésre gyanakszanak: eszerint
a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének lerövidülése volna
a nyúl jelentésű Hase, mint a húsvéti nyuszi karrierjének elindítója.
De meggondolandó az is, hogy e szaporaságáról híres állat a természet ébredése idején termékenységi szimbólumként is megjelenhetett.
Tojás. A húsvétnak Európa-szerte talán legáltalánosabb jelképe a
húsvéti tojás. Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt,
miként a kifejlődött madár az őt fogva tartó tojás héját – szól a
hasonlat. A tojás piros színe – amely napjainkig a legnépszerűbb
szín – Krisztus kiömlött vérét jelképezi. A tojás a termékenység, a
teremtés, az újjászületés legősibb jelképe. Nemcsak Európában, de
Ázsiában is ezekkel a fogalmakkal hozzák kapcsolatba. Sok természeti nép teremtésmítoszában szerepel a tojás, egyes kultúrákban
nemcsak az istenek születtek tojásból, de a halottak mellé is temették, a lélek újjászületését jelképezve. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma is. Díszített tojásokat már avar kori női sírokban is
találtak a régészek, de feljegyzések szerint már az ősi Babilonban is
festettek tojást. Később az egyiptomi templomokat is feldíszítették
velük tavasszal. A tojásfestés mindig az asszonyok és lányok feladata volt. A tojások színezésénél leggyakrabban a piros színt használták, mivel ennek mágikus erőt tulajdonítottak. Nemcsak megvédelmez, de egyúttal Krisztus vérét is jelképezi. Eredetileg természetes festékanyagokat használtak a tojások színezéséhez, később kialakultak az írásos tojások is. A szöveg lehetett név vagy üzenet is. A
díszítésre használt minták tájanként, országonként változóak.

Tojásfestés, fészekrakás. Kétségkívül egyik legjellemzőbb, ma
talán újra reneszánszát élő szokás a húsvéti piros (színes, mintás,
viaszolt, rajzolt, vésett, patkolt) tojás készítése. Ez a művelet ma is,
ahogy mindig is, a lányok, asszonyok dolga. A tojások sokféle technikával készülhettek, legismertebb talán a „leveles módszer”: a
tojás felületére egy szépen erezett levelet raknak, harisnyával rögzítik a tojáson és így teszik a festékbe. Ma már mindenhol kaphatunk tojásfestő tablettákat, lapocskákat, régebben azonban (és néhol
ma is) házi festékanyagokat (hagymalevelet, zöld dióhéj főzetét,
céklalevet stb.) használtak a színezéshez. A festékből kivéve így a
tojás átvette a főzet színét, a levél alatt viszont világos maradt, csak
annak erezete, mintája „rajzolódott át” a tojásra. Napjainkban leginkább népi iparművészek használják a viaszolás, patkolás technikáját. Előbbinél olvasztott viasszal rajzolnak mintákat a tojásra, úgy
rakják azt a festékbe, amikor a viasz már megszáradt rajta. A tojás
itt is átveszi a főzet színét, míg a viasz alatt megmarad az eredeti
tojásszín. A kész tojásról a viaszt letörlik, és vagy így hagyják,
vagy a mintát még további színnel színezik. Régebben elterjedt volt
a karcolt díszítés is – ez annyiban tért el a viaszolástól, hogy a díszítő motívumokat egy éles szerszámmal karcolták a tojásba, utána
festették azt. Ha a kész tojásokat végül megkenjük egy kis szalonnahéjjal, fényes, „lakkhatású” felületet kaphatunk. A húsvéti tojások számára „fészket rakni” jellemzően nyugat-európai hagyomány, de hazánkban és az Egyesült Államokban is gyorsan elterjedt. Ez a hagyomány valószínűleg abból vezethető le, hogy ezekben a kultúrákban az ábrákon, képeslapokon megjelenő nyúl a
Lepus fajhoz tartozik, amely faj – eltérően a többi nyúlfélétől –
fészket rak, nem üregekben él.
Locsolás. A tojásfestés mellett az „öntözés” szokása maradt fenn
legszélesebb körben. Bár a vödör víz (vagy még régebben a patakba
dobás) legtöbb helyen pár csepp kölnire szelídült, és a szokás gyakorlásának motivációja is jelentősen módosult, a locsolók általában
napjainkban is mondókával állnak a lányok elé, akik festett tojással
ajándékozzák meg a locsolókat. A locsolkodás – pontosabban: fürdetés – első írásos emléke 1545-ből maradt fenn. Észak- és NyugatMagyarország egyes falvaiban locsolás helyett a vesszőzés dívik.
Mindkét szokás az ősi termékenységvarázsló rítusokból ered.
Komatál. Húsvét vasárnapját követő fehérvasárnapon („mátkáló
vasárnapon”) a keresztszülők tojást küldtek keresztgyerekeiknek,
illetve ilyenkor volt szokás a komatál küldése. Tartalma tájegységenként változott, de a tojás, sonka, kalács és egy kis üveg ital sehol
nem hiányozhatott belőle. Átadása éneklés és köszöntők kíséretében
történt, viszonzásképpen a megajándékozott vagy húsvéti tojást,
vagy egy hasonló tálat adott cserébe. A komatálat küldők jelképesen
testvérré fogadták egymást, mindhalálig tartó barátságot kötöttek, és
a továbbiakban magázódtak – a férfiak komának, a nők mátkának
szólítva egymást. (Ez a szokás különösen Dél-Dunántúlon maradt
fenn, e tájegység falvainkban napjainkban is él a „komázás”) .
Jóslás. Az ünnep (és a tojás) kiváló alkalom volt a jóslásra is.
Nagypénteken feltörve és egy pohár vízbe csurgatva a tojást formájából kiolvashatták, milyen lesz a következő évi termés.
Egyes tájakon a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre a húsvétot
megelőző estén, így megtudhatták, mi lesz leendő férjük foglalkozása: az, ami az ajtón belépő első férfié.
Ételáldás. Húsvétkor sok helyen fehér kendőbe kötött tányéron
vitték a templomba a sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát, hogy a
mise végén a pap megáldja, felszentelje azokat. Az asszonyok sietve vitték haza a megszentelt ételeket, mert úgy tartották, aki gyorsan
ér vissza a házába, az a munkában is ügyes lesz, aki lemarad, az
pedig még abban az évben meghal. Az ünnepi asztalnál mindenki
kapott egy kis szeletet a megszentelt ételből.
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TISZTÚJÍTÁS

A presbiterek az egyházközség lelki és
anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására, az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett
egyháztagok közül választott gyülekezetünk. 2011. november 13-án egyházközségi
választói közgyűlés keretében tisztújítás
történt a Magyar Református Egyház
Választói Törvényének szabályai szerint. A
választás eredménye jogerőssé vált 2012.
január 1-jén, melyet ünnepélyes fogadalomtétellel pecsételt meg az új gondnok és a
presbitérium tagjai istentisztelet keretében
gyülekezetünk előtt.
Szeretettel kívánok minden kedves presbiter, pótpresbiter, tiszteletbeli presbiter
testvéremnek és családjaiknak Istentől gazdagon megáldott szolgálatot, hogy közös
hittel és akarattal gyarapítsuk egyházközségünk szolgálatát!
Az év elején beiktatott új presbitérium a
lelkipásztorral és a gondnokkal meghatározta a 2012. év kiemelt feladatait. Így kerül
a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalnál
elnyert pályázatunk megvalósításra, mely
céltámogatás magában foglalja műemlék
templomunk ablakainak cseréjét, a templom alapjának szigetelését, a templom körüli járda és burkolatok elkészítését és a terep
rendezését.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a hoszszú ideje megoldatlan templom körüli száraz burkolat kiépítése megtörtént 2011
őszén a makádi önkormányzat uniós pályázatának megvalósításával, mellyel a község
archaikus központja megkapta méltó küllemét, gazdagítva ezzel műemlék templomunk megjelenését. Minden kedves testvérem nevében tolmácsolom, hogy köszönettel és örömmel használjuk. Ezúton nyílik
lehetősége egyházközségünknek folytatni
az ősz folyamán elvégzett dísz tér kialakításának munkálatait. Bízunk abban, hogy az
önkormányzat őszi, majd az egyházközség
tavaszi munkálatai szép nyitányává válnak
a 200 éves műemlék templom teljes külső
renoválásának előkészítéséhez. A templom
körüli munkálatok április hónapban zajlanak, ezért kérem a kedves testvérek türelmét és megértését a munkálatok lebonyolítása idején.
Hálás szívvel tudatom a testvérekkel,
hogy a makádi református egyház presbitériuma és a gyülekezet kedves tagjai példás
áldozatvállalással vesznek részt a részleges
felújítás megvalósításában. A pályázati
támogatás folyósítása utófinanszírozással
történik, amely értelmében a támogatási
összeget, a pályázati elszámolást követően

folyósítják a makádi református egyház
részére. Ahhoz, hogy megvalósuljon a fent
nevezett beruházás, presbiterek és magánszemélyek kamatmentes kölcsönnel támogatják egyházközségünket, akik a beruházás megvalósítását és elszámolását követően kapják vissza kölcsön-adományukat.
Fontos adalék, hogy egyházközségünknek
semmilyen más külső forrás nem állt rendelkezésére, ezért a magánszemélyek kölcsön-adománya a beruházás megvalósításának egyetlen lehetséges forrása. Ezúton
köszönöm meg mindazoknak, akik hozzájárulnak egyházközségünk beruházásának
anyagi fedezetéhez, segítve gyülekezetünk
életét és építve templomunk megújulását!
Ugyanakkor tisztelettel tudatom a kedves
testvérekkel, hogy a munkálatok ideje alatt

Presbitérium névsora
(2012-2018)

Gondnok:
Ács László
Presbiterek:
Ács László
Ács Lászlóné
Bódis Lajos
Bodor Pál
Csizmazia Attila
Csizmazia Jánosné
Matis Sándor
Matis Sándorné
Szabó Irén
Szabó István
Piróth László
Turóczi Sándor
Pótpresbiterek:
G. Ács Lajos
Mihajlovics Lászlóné (Bodor Katalin)
Szűcs Dénes
Szűcs Sándor
Turóczi Sándorné
Tiszteletbeli presbiterek:
Balogh Sándor
Balogh Sándorné
Alkalmaink
• Április 1. (virágvasárnap) de. 10 óra istentisztelet a templomban
• Április 6. (nagypéntek) du. 6 óra istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Április 8. (húsvét) de. 10 óra ünnepi istentisztelet és úrvacsora a templomban
• Április 9. (húsvét) de. 10 óra ünnepi istentisztelet és úrvacsora a templomban
• Minden pénteken du. 6 órakor énekkari
próbát tartunk a gyülekezeti teremben.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
alkalmainkra!

adakozást hirdet meg egyházközségünk a
felújítási munkák plusz költségeinek fedezésére (pl. műszaki ellenőr, hirdetőtábla
stb.), mely céladományok befizetésére a
templomban kitett csekkeken, Bodor
Lászlónénál és Matis Sándornénál, akiknél
rendezni lehet az idei év egyházfenntartását
is (3.000 Ft/fő/év), valamint a Lelkészi
Hivatalban van lehetőség.
Végül azzal az igével zárom soraimat,
melyet az Úr Jézus Krisztus mondott tanítványainak, amikor a szolgálatról tanította
őket: „Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot” (Máté 25: 34). Az Úr
Jézus nevében hívom és várom kedves testvéreimet, vegyünk részt a húsvéti ünnepi
készülődésben, készüljünk hitben, bűnvallással az ünnepi úrvacsorára. Isten áldjon
meg bennünket!
Lakatos Enikő lelkipásztor

A n y a k ön y v i h írek
Gó ly a h ír
M eg s z ü letett

Vásárhelyi-Nagy Antal és
Szilágyi Vera Mónika
kisfia, Antal

Boros Attila és Padla Henrietta
kisfia, Benedek
Tóth Krisztián és Gróf Edina
kislánya, Dzsenifer

H á z a s s á g o t k ö tö ttek

Costescu Erik és Kacsó Katalin Melinda

Örö k re eltá v o z ta k

2011. II. félév
Balogh Sándor élt 73 évet
Dosztál Ferencné (Kis Irén) élt 59 évet
Dudás Gyula élt 57 évet
Fehér Jánosné (Csizmadia Mária) élt 80 évet
Iluv Józsefné (Bársony Magdolna)
élt 81 évet
Köntös Sándor élt 90 évet
Lippai Sándor élt 66 évet
Major Tiborné (Ocsai Margit) élt 43 évet
Mihály Sándor élt 54 évet
Seregély József élt 61 évet
Simon Sándor élt 74 évet
Szabó Sándor élt 89 évet
2012.
Hegedűs Ferencné (Bozsódi Teréz)
élt 77 évet
Pásztor László József élt 85 évet
Zsadony Lászlóné élt 69 évet
Kozma Sándor élt 77 évet
Sánta József élt 79 évet
Baski Sándor élt 59 évet
Környei László élt 69 évet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Bio-Pannónia Kft. 2012. évi
Makádra vonatkozó lomtalanítási és zöldjárati időpontjai:

Április 24. (kedd) LOMTALANÍTÁS – LAKOSSÁG
Május 21. (hétfő) LOMTALANÍTÁS + ZÖLDJÁRAT – ÜDÜLŐ
Július 9. (hétfő) ZÖLDJÁRAT – LAKOSSÁG, ÜDÜLŐ
November 5. (hétfő) ZÖLDJÁRAT – LAKOSSÁG, ÜDÜLŐ

2012. április

TÜDŐSZŰRÉS

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy

2012. április 27. – május 7. között

SZIGETBECSE KÖZSÉGBEN
KIHELYEZETT TÜDŐSZŰRÉS LESZ,
ahol a makádi lakosokat is fogadják.
A vizsgálat helye: Szigetbecse – Művelődési Ház
A vizsgálat ideje naponta:
Április 27. (péntek) 12.30 – 18.30
Május 2. (szerda) 12.30 – 18.30
Május 3. (csütörtök) 8.30 – 14.30
Május 4. (péntek) 8.30 – 14.30
Május 7. (hétfő) 8.30 – 12.00

TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJ
MÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

A 2012. február 1-jétől keletkező szennyvíz után tízszeresére emelkedett a fizetendő talajterhelési díj összege.

A Magyar Országgyűlés által elfogadott, az ország minden településére kötelező, 2011. évi CCI. törvény 234. §-a
módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjjal először 2013. március 31-én szembesülnek a T. Adózók.
3.600 Ft-ot kell fizetni minden egyes, 2012. február 1-jétől elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek
- a fogyasztási helye nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára,
- a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudják számlákkal igazolni.

Tisztelt Fogyasztó! A talajterhelési díjat a mindenkori Országgyűlés határozza meg, fogadja el és kötelező érvényű minden Önkormányzat számára! Az Önkormányzatoknak a törvényt végre kell hajtani, nem mérlegelhet! A polgármesternek és a képviselő-testületnek nincs feladata, hatásköre ebben az ügyben!

Tisztelt adófizető polgárok!

Megszokhattuk évtizedek óta, hogy a január
1-je mindig áremeléseket hoz számunkra. Az
emeléseket, ha nem is tudjuk elfogadni, de
kénytelenek vagyunk ezzel együtt élni.
Az önkormányzat évek óta mindig az inflációs mértékkel emelte a víz, az építmányadó és a
kommunális adó összegét. A gépjárművek után
fizetendő teljesítményadó a törvényhozás hatáskörébe tartozik, az összeget ezért ők állapítják
meg. Makádon jelenleg építményadót fizet az a
tulajdonos, aki üdülőingatlannal vagy belterületi
ingatlannal rendelkezik és nincs tulajdonosként
állandó lakosként bejelentkezve. A saját ingatlanra bejelentkezett lakosok pedig kommunális
adót fizetnek. Az idei évben drasztikus emelésre
került sor ezen adó összegében, melyet az idei
évben 100%-kal kellett megemelni. Nehéz elfogadni azokat az érveket, melyek ezekhez az eszközökhöz kényszerítették önkormányzatunkat.

A 2010-es évben 15 millióval, a 2011-es évben
17 millióval és a 2012-es évben újabb 7 millióval csökkentette az állami költségvetés településünk normatíva hozzájárulását, ezáltal 39 millió
forinttal, kevesebb pénzösszeggel gazdálkodhatunk. A 2012-es évre vonatkozó költségvetést a
Parlament 2011. december 23-án fogadta el,
viszont az Önkormányzat adó rendeletét 2011.
december 15-ig el kellett fogadni és kellett
kifüggeszteni. Bíztunk abban, hogy az állami
költségvetés tovább már nem von el nagyobb
forrásokat a településektől, ezért döntöttünk az
5.000.- -ról, a 10.000.- forintra való emelése
mellett. A számok ismeretében sajnos nagyobb
emelésre lett volna szükség, de tisztában
vagyunk lakosaink nehéz anyagi helyzetével,
ezért nagyon szigorú gazdálkodást vezettünk be,
ezzel sem terhelve a lakosaink kiadásait.
Függetlenítettük magunkat attól a ténytől, hogy

a törvény a 22.000 forintos évi maximumot
engedélyezi a kommunális adó kivetésére. Az
elvonások mellett nagyvonalúan a törvényhozás
engedélyezi a lakosság „sarcolását” különböző
adók kivetésével, így az ebadó bevezetésével is.
A képviselő-testület az ebadó bevezetése ellen
tette le a voksot, mely kutyánként akár az évenkénti 6.000 Ft-ot is elérhette volna.
A számok ismeretében már talán megérthető,
miért is kellett ilyen mértékben ezen adónem
emelése. Tudjuk jól, hogy a pillanatnyi üzemanyagárak sem segítik a munkánkat, mivel a közterületeink rendben tartásánál ezzel a költséggel is
kell számolnunk. Fűnyírókkal, fűkaszákkal, láncfűrészekkel is el kell végezni a feladatunkat. Az
utak hóeltakarítása, gréderezése, „toldozása-foltozása” is ezt a költségvetési tételt terheli.
Szerencsére a makádi úthálózat a tavalyi
évben is jelentősen javult, tehát látszik, hogy a
befizetett adók jó helyre kerülnek. A lakosok
pedig láthatják, a munka értük folyik.
Baski Gábor polgármester
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A Makádi Művelődési Ház sanyarú sorsa

1996. december 30-i dátummal Makád község önkormányzata megvásárolta a település
elején levő Művelődési Házat. Az akkori vezetők azért adták áldásukat az adásvételre, mert
szerették volna, hogy ez az épület és a hozzá tartozó terület a falu tulajdonába kerüljön. Az
ingatlan birtokba vétele egységes döntésre késztette a képviselő-testület minden tagját.
Az eltelt időszakban a fennmaradó tulajdonközösség rendezése volt a legfontosabb, hogy
az önkormányzat 100%-os tulajdonosa legyen
az ingatlannak. A tulajdoni viszony rendezése
azért fontos, mivel minden pályázati kiírás megköveteli a kizárólagos tulajdonlást. Az eltelt 16
év alatt a mindenkori vezetéseknek esélye sem
volt pályázat benyújtására, mivel a csekély
tulajdoni aránnyal rendelkező makádi lakosok
nem adták könnyen a részüket. A 2008-as
évben sikerült meggyőzni 5 tulajdonost, hogy
adják el részüket a település fejlődése érdekében. Viszont fennmaradt 3 tulajdonos, akik
ragaszkodtak a néhány tízezer forintos tulajdonukhoz. A település vezetése több sikertelen tárgyalás után bírósági eljárást kezdeményezett a

tulajdonközösség megszüntetése érdekében.
Négy év pereskedés után a bíróság másodfokon
2012. március 8-án kimondta a tulajdonközösség megszüntetést. Így az önkormányzat 100%os tulajdonos lett az épületben, ezáltal megnyílt
a lehetőség az épület felújítására, pályázaton
való részvételre.

Elérkeztünk a mai naphoz, amikor is a településünk rendelkezik egy súlyosan lerobbant
állapotban levő ingatlannal, mely sajnos a falu
szégyenévé vált. Több százmillió forint fejlesztési pénzt nem sikerült az épületre fordítani,
nem tudtunk uniós és hazai pályázatokon
résztvenni.
A lakosság részéről jogosan merülnek fel a
hozzánk intézett kérdések.
Ki téríti meg ezeket a kiesett összegeket?
Megérte valakiknek a több évtizedes ellenállás?
A falu nagy kárt szenvedett, nehéz lesz pótolni a kiesett forintokat!
A remény újból él, a kínálkozó lehetőséggel
élnünk kell!
Baski Gábor polgármester

FALUTAKARÍTÁS 2012
Az idei évben is meghirdetjük a falutakarítást, melyre várjuk
minden lelkes makádi lakos jelentkezését!
A cél ugyanaz, mint az eddigi években: településünknek és
környezetének rendbetétele.

Az akció időpontja 2012. április 14. (szombat) 9 óra.
Gyülekező a sportöltözőnél!

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt LAKOSOKAT, hogy a 2012. évi

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
A KÖZSÉGBEN és az ÜDÜLŐTERÜLETEN:

2012. április 21-én (szombat) 9-14 óráig

lesz megtartva, így az elektronikai hulladékot
NE A LOMTALANÍTÁSKOR tegyék ki.
Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, szórakoztató
elektronikai cikkek, információs és távközlési berendezések, világítótestek, elektromos és elektronikus barkácsgépek.
Az elektronikai hulladékot a Napközi udvarában gyűjtjük (2322
Makád, Szabadság utca 32.), ide kell szállítani.
Aki a szállításban segítséget kér, az 2012. április 20-ig jelezze a
Körjegyzőségi Hivatalban személyesen vagy a 24/482-096-os telefonszámon!
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2012-ben megkezdõdik az RSD üdülõterületi csatornázás!
2 év alatt 4 részlet

Régóta várja már a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) mentén élő és
pihenni vágyó mintegy 8500 ingatlantulajdonos, hogy konkrét lépéseket
tehessenek természetes környezetük és a Duna vízminőségének megóvása
érdekében. Alapos előkészítő munka eredményeként páratlan környezetvédelmi projekt fog megvalósulni a Ráckevei kistérségben, azáltal, hogy
rendelkezésére áll az üdülőterületi csatornázás minden szükséges feltétele.
Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy az RSD nagy projekt elemei
közül a ’Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból’ elnevezésű projektelem elsőként nyerte el az Unió támogatását! Ez az első eset, hogy
európai uniós támogatással üdülőterületek csatornázására kerülhet
sor! Az 5 064 166 132 Ft nettó összberuházású csatornázás megvalósításához nettó 3 747 246 332 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatás kedvezményezettje és egyben a projekt beruházója a 14
érintett önkormányzat polgármestereiből alakult RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás, mely tagönkormányzatai készfizető kezességet vállalnak a projekt megvalósulását illetően.
A támogatás elnyerésének feltételeként szabott 2011 szeptemberében
az érdekeltek összefogásával megalakult Víziközmű Társulat (VKT) a
projekt társfinanszírozója. Fő feladata a projekt összköltségének 29%-át
adó önerő biztosítása, melyet a lakossági érdekeltségi hozzájárulások begyűjtésével ér el.
Az érdekeltségi hozzájárulás összege Makád településen természetes
személyek esetében:
Fizetési mód
Egy összegű
1 év alatt 2 részlet

Összeg
181 230 Ft
186 730 Ft

Fizetési határidő
2012. május 31.
2012. május 31., november 30.

Közigazgatás és az intézmények átalakítása

Az önkormányzati törvény elfogadásával mindenki számára érezhető változások fognak történni 2012-ben és 2013-ban. A 2000 lakos alattti településeken a polgármesteri hívatalok részben megszűnnek. A képviselő-testület és
a polgármester funkciója megmarad, az önkormányzat önálló költségvetéssel
fog ezután is rendelkezni. A hivatali apparátus összetételében lesz változás,
mivel a közigazgatási ügyeket a 2013-tól kialakításra kerülő járási hívatalok
fogják ellátni (építésügy, szabálysértések, anyakönyvvezetés). Még nem született döntés, hogy az adókat milyen módon és melyik hatóságnak kell megfizetni. Tehát több lépcsős lesz az ügyek intézése, lesz amit helyben és lesz amit
Ráckevén lehet majd elintézni.
Makád, Lórév és Szigetbecse Képviselő-testületei elfogadtak egy szándéknyilatkozatot 2012.
március 06-án, melyben kifejezik azon szándékukat, hogy a három település közösen alakítsa ki
polgármesteri hivatalát. A helyszínben később
egyeztetnek és fogadják el. Ezáltal a saját
kezünkben maradnak a döntéseink, mi választhatunk magunknak Jegyzőt, ezáltal az ügyek intézésében is rugalmasak maradhatunk. A három település közül bárhol legyen
az összevont hivatal, a másik kettő településen egy ügyintéző maradni fog. A
járási hivatalok a feladatok átvétele után az elképzelések szerint ellenőrző szerepet is kapnak a helyi önkormányzatok felett.
Változás lesz az általános iskolák állami kézbe kerülése is 2013. január 01-

194 240 Ft

2012. május 31., november 30.
2013. május 31., november 30.
96 havi részlet
263 040 Ft
minden hónap 25. napja
Nem természetes személy: 181 230 Ft
2012. május 31.
Bármelyik fizetési módot is választják, az első befizetési
határidő: 2012. május 31.

Figyelem! Utolsó lehetőség az önkéntes csatlakozásra!

Azok az érintettek, akik május 31-ig visszaküldik belépési nyilatkozatukat, önkéntes tagjaivá válnak a Társulatnak. Ők a fizetési módozatok közül még szabadon választhatnak, tehát élhetnek a részletfizetés
kedvezményes lehetőségével. Kérje nyilatkozatát a lenti elérhetőségeken.
Május 31. után viszont a még nem csatlakozott ingatlantulajdonosok automatikusan kényszertaggá válnak. Ez esetben fizetési kötelezettségüknek már csak egy összegben tehetnek eleget.
Minderről a projektben érintett összes ingatlantulajdonost március végéig állandó lakcímére postázott értesítő levélben részletesen tájékoztatjuk.
A beruházás lebonyolítója, az RSD Parti Sáv Társulás a projektben
résztvevő vállalkozásokat közbeszerzés útján választja ki. A helyszíni
csatornázási munkálatok időpontja a közbeszerzési eljárások befejezésétől függ, mely 2012. augusztus végére várható.
A kivitelező partner tevékenységét legkorábban szeptember folyamán
kezdheti meg. A helyszíni munkálatok konkrét megkezdésének meghatározása és a kivitelezés településenkénti ütemtervének összeállítása a kivitelező cég feladata.
A projekt befejezésének végső határideje 2014. június. Az európai uniós támogatási szerződés szerint a végső elszámolást 2014. december 22ig kell lezárni.
Friss hírekért látogassa rendszeresen a
www.rsdpartisav.hu honlapot!
Kapcsolat: Jancsó Emőke 06-24-482-096
E-mail: vkt@rsdpartisav.hu, info@rsdpartisav.hu
jétől. Az állam vállalja az intézmény fenntartását,
bérek és dologi kiadások tekintetében. Az ingatlan
szintén állami kézbe kerül majd. Az óvodákat
nem veszi át az állam, a helyi önkormányzatok
feladata marad azok fenntartása. Az államosítás
fejében az állam az önkormányzati bevételek
egyik részét elvonja, ezáltal a települések
működésében változások történhetnek. Az adók
elvonásával kapcsolatban jelentős viták zajalanak
a kormány és az önkormányzatok között.
Jelentős változás történik 2012. július 01-től is. A
parlament döntése értelmében az önkormányzatok
működésben levő ivóvízellátó intézményeket elveszik az önkormányzatoktól, és kijelölt szolgáltatók fogják a működtetést végezni. A mi esetünkben is azt jelenti, hogy a vízdíjakat már nem a képviselő-testület
fogja meghatározni. A helyi gyakorlat eddig az volt, hogy a vízdíjakat minden
évben csak az inflációval emeltük, ezért maradhatott ezen a szinten az ivóvíz ára.
Az árképzésben nem lehetett profitot (hasznot) termelni az önkormányzatoknak.
A változás után drasztikus változások léphetnek hatályba, mivel hatósági árként
fogják ezeket a díjakat központilag meghatározni, a haszon pedig előfordulhat,
hogy szuper profitot termel a szolgáltatóknak. A csatornadíjak is az új szolgáltatókhoz kerülnek, melyet szintén hatósági árként fognak meghatározni.
Döntések a változásokkal kapcsolatban még nem véglegesek minden területen, de a célok a parlament által már meghatározásra kerültek.
Baski Gábor polgármester

2012. április
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H Ó V I R Á G Ó V O DA
2011/2012-es tanév

• Óvodánkban hagyományainkhoz híven ebben a nevelési évben is
mozgalmasan teltek a napok, hetek, hónapok. Részt vettünk az óvodásokkal a makádi szüreti felvonuláson, ahol rövid kis néptáncot mutattak
be a gyerekek. Nagyon élvezték a lovas kocsizást körben a faluban, igazán jól érezték magukat. A végén jóízűen falatozták a Művelődési
Házban a gulyáslevest és a süteményt, amivel megkínáltak bennünket a
szervezők.
• A Márton Napot a szülőkkel és az iskolásokkal együtt közösen ünnepeltük, megnéztük az iskolások által előadott Szent Márton történetét,
azután énekszóval, színes lampionokkal tettünk egy kört a templom körül.
Nagyon szép volt, ahogy hosszú sorban világítottak a színes lampionok,
amiket a gyerekekkel közösen készítettünk. A menet végén a Napközi
udvarán, tűz mellett énekeltünk, majd kellemes beszélgetés közben meleg
teát és friss pogácsát fogyasztottunk. Végül mindenki jó hangulatban térhetett haza.
• A Mikulás december 5-én jött az óvodába, a gyerekek énekekkel, versekkel köszöntötték, és megkapták Tőle a várva-várt csomagot, amiért
köszönetet mondunk a képviselő-testületnek. A gyerekek megígérték,
hogy ezentúl nagyon jól fognak viselkedni és otthon is nagyon ügyesek és
okosak lesznek, és otthon is kiteszik a cipőjüket, hátha még kapnak valami finomságot. Ezen a napon az óvónők bábelőadással lepték meg a gyerekeket.
• Az Advent, a várakozás kellemesen telt, énekeltünk a Falu
Karácsonyfájánál és végre eljött az óvodai Karácsony. A délelőtti órákban
a Micimackó Csoportosok eljátszották a betlehemi történetet, ami nagyon
meghitt, örömteli órákat szerzett a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt.
A Csöme Kft.-nek köszönhetően gyönyörű karácsonyfát kaptunk és rengeteg ajándékot a fa alá, amit az óvodai Szülői Munkaközösségnek és
Földi Sándornak köszönünk. Hagyományainkhoz híven 2011-ben is megrendeztük a Karácsonyi Bálunkat (óvónők és szülők közösen), ahol jól
mulatott mindenki, aki eljött a rendezvényre. Köszönet mindenkinek, aki
segített a bál megrendezésében. Reméljük, következő bálunk szervezésekor sokkal több szülő fog segíteni, mert szükség van sokkal több dolgos
kézre: „sok kéz hamar kész”, hiszen az óvoda és a gyermekek érdekében
rendezzük.

ÓVODAI BEÍRATÁS

A makádi Hóvirág Óvoda szeretettel vár miden kisgyermeket, aki
2013. május 31-ig betölti a harmadik életévét.
Új, kétcsoportos óvodánkban, szeretetteljes légkörben, barátságos
hangulatú, kis létszámú csoportokban, az egyéni fejlesztést szem előtt
tartva neveljük a gyermekeket.
Biztosítjuk a német nemzetiségi nevelést és az úszásoktatást is megszervezzük.
Beiratkozás ideje: 2012. április 10-11-12. 8-16 óráig
Beiratkozás helye: HÓVIRÁG ÓVODA (Makád, Rákóczi utca 40.)
A gyermek anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, oltási kiskönyvét,
lakcímkártyáját hozza magával.
Minden kisgyermekes szülőt szeretettel várunk!
Tisztelettel: óvoda vezető
• Farsangi ünnepünk is vidáman zajlott. A gyerekek maskarákba öltözve
táncoltak, előadták a kis éneküket, versüket, vicces versenyeken vettek részt,
és a szülők által hozott farsangi fánkot, illetve süteményeket fogyasztották.
Ezen a napon is bábelőadással kedveskedtek az óvónők a gyerekeknek.
• A március 15.-i nemzeti ünnepünket méltóan megünnepeltük az óvodában, magyaros ruhában, huszárcsákókkal szép műsort adtunk egymásnak. Kossuth-nótákat, toborzókat énekelve táncoltak a gyerekek, elszavalták Petőfi Sándor Nemzeti dalát és még egyéb verseket, mondókákat
is. Az ünnepség végén elsétáltunk a Kossuth-szoborhoz és kitűztük a kis
nemzeti színű zászlóinkat, ezzel is tiszteletet adva Kossuth Lajosnak és
megemlékezve a szabadságharc hőseiről.
• Ezután is mozgalmas, változatos lesz év végéig az óvodai életünk.
Készülődünk a húsvétra, ablakdíszt készítünk ajándékba otthonra a családnak, és várjuk mit hoz a Nyuszi ide az óvodába.
• A falu és az óvoda életében nagy jelentőségű esemény lesz 2012.
április 21-én szombaton 9 órai kezdettel a Művelődési Házban,
ugyanis itt Makádon rendezzük meg a Pest Megyei Óvodások XX.
Néptánc Találkozóját.
Nagyon fontosnak tartjuk gyermekeink nevelése szempontjából a
magyar hagyományok ápolását, megőrzését, a magyar népdalok, a
magyar népzene megismerését, megszerettetését. A találkozón kb. 400
résztvevőt látunk vendégül.
Szeretettel várjuk a Falu Lakosságát erre a rendezvényre.
Schwarczenberger Jánosné

THÚRY SULI HÍREK

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója
1%-ával támogassa a „Makád Gyermekeiért
Iskolai Alapítványt”.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik 2012. február 18-án felajánlásukkal támogatták iskolánkat. Összesen 42.000 Ft gyűlt
össze a becsületkasszában, melyet az év végi
jutalomkönyvek vásárlására fordítunk.
A 2011/2012. tanév I. félévi tanulmányi
munka legjobbjai:
I. osztály:
1. Kiss Zsombor (kitűnő)
2. Brezina Ferenc (kitűnő)
3. Barkó Zsuzsanna Zselyke (kitűnő)
Borbély Patrícia (kitűnő)
II. osztály:
1. Pahocs Petra (kitűnő)
2. Baski Anna (jeles)
Füki Fanni (jeles)

3. Kocsis Zsófia
III. osztály:
1. Vásárhelyi-Nagy Anna (jeles)
2. Marik Attila
3. Boros Máté
IV. osztály:
1. Barkó Viola (kitűnő)
Huszár Ivett (kitűnő)
Stromájer Sára (kitűnő)
2. Kocsis Tibor
3. Tóth Brigitta
Zankó Dorina
V. osztály:
1. Vásárhelyi-Nagy Réka (kitűnő)
2. Balogh Lívia
3. Kozma Luca
VI. osztály:
1. Piróth Krisztina (kitűnő)
2. Kocalik Rebeka (jeles)
3. Szeker Dávid

VII. osztály:
1. Szabó Lúcia Fanni
2. Zankó Klaudia
3. Rubóczki András
VIII. osztály:
1. Kiss Nóra

Beíratás

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a
2012/2013. tanévre az I. osztályosok beíratása 2012. április 2-3-án (hétfő, kedd) a
makádi Thúry József Általános Iskolában.
Szükséges dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat
– lakcímkártya
– óvodai szakvélemény
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M A KÁ DI ÚJSÁG

MÁRCIUS 15.

Nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére 2012. március 14-én a Thúry József Általános Iskola 7.
osztályosai és a mazsorettesek műsorát követően az országzászlónál helyezték el koszorújukat Makád Község Önkormányzata, a Makádi
Református Egyház, a Thúry József Általános Iskola és a Hóvirág Óvoda képviselői. A Kossuth-szobornál az intézmények közösen helyezték el
Makád Község lakóinak koszorúját.

Emlékezünk
Kati nénire

Kati néni Szigetújfaluban született a világra, egyetlen bátyja van. Korán megmutatkozott az, hogy jó eszű, logikusan gondolkodó
és szorgalmas diák, aki elhivatottan készült a
pedagógus pályára.
A Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán végzett biológia, földrajz szakon és 1966-tól tanított Makádon, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Ahogyan ide került, rögtön osztályt kapott, osztályfőnökként dolgozott. Az oktatás, a nevelés, a pedagógiai munka részeként éveken át
szervezett vándor-táborokat, osztálykirándulásokat.
Nemcsak a tárgyi ismeretek átadását tartotta fontosnak, Ő maximálisan tudta és hitte azt, hogy minden tárgyi tudás átadásánál, minden
leadott anyagnál van valami, ami emellett még nagyon-nagyon fontos:
ez pedig a személyes példamutatás. Ő ebben is kimagasló példa volt
mindannyiunk számára.
Generációk sokaságát tanította és nevelte, és látta el olyan fajta szellemi
útravalóval, olyan lelki, érzelmi eleséggel, melyből a mai napig tudnak
táplálkozni. Rendkívül szorgalmas, tevékeny és munkabíró ember volt,
akiről nem túlzás azt mondani, hogy aktív évei valóban aktívan teltek.
A falu minden Lakója, Kollegái és valamennyi volt Tanítványa
nevében kívánjuk: Nyugodjon Békében!
Gohér Zsuzsa

Sportegyesületi hírek

A Makádi Sport Egyesület 2012. január 05-én megtartotta éves közgyűlését. Sári Lajos, a Sportegyesület elnöke megtartotta az elmúlt év pénzügyi és szakmai beszámolóját. A tagság a beszámolót tudomásul vette, de nem
fogadta el, mivel az ellenőrző bizottság a pénzügyi részt
nem vizsgálta meg. Az idei évben megtartott közgyűlésen tisztújításnak is
kellett volna történnie, mert a törvény szerint az elnökséget 5 évre választja a tagság. A jelölő bizottság konzultált a feladatra alkalmas jelöltekkel, de
a közgyűlés időpontjáig egyértelmű döntést nem hoztak, személyi döntés
így nem született. Az egyesület teljesen új alapszabályt fogadott el, melyben szabályozásra kerültek a törvény által előírt kritériumok. Az egyesület
tevékenysége kulturális feladatokkal bővült ezen a napon.
A következő közgyűlést 2012. február 22-re hívta össze az elnökség.
Megtörtént a pénzügyi beszámoló, melyet a két közgyűlés között a pénzügyi és ellenőrző bizottság a könyvelést és a számlákat megvizsgálva,
elfogadásra javasolt a tagságnak. A beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta. Döntés született a személyi kérdésekben is. A sportegyesület elnökévé a tagság Soós Sándort, elnökhelyetteseknek Bódis Istvánt a sport
részéről, míg a kultúra részéről Major Hajnalka tanítónőt, egyhangúan
választotta meg a tagság. Elnökségi tagoknak Baski Ibolyát, Szűcs
Miklóst és Szepesi Józsefet választotta meg a közgyűlés. Az egyesület
pénzügyi és ellenörző bizottságát Konta Gábor vezeti, G. Ács Gyöngyi és
Fábián Péter segítségével.
A Sportegyesület nevében köszönjük az előző vezetés kitartó és eredményes munkáját. Köszönjük Sári Lajos leköszönő elnöknek az öt év alatt
szerzett több millió forintos támogatás megszerzése mellett az egyesület
zavartalan működéséért tett munkáját. Köszönjük a leköszönt elnökhelyettes Márkus László több mint 16 éves munkáját, melyet 1996-ban a legkisebb korosztály felkészítésével kezdett. Egyedüli makádi edzőként neki
sikerült bajnokcsapatot faragnia a saját nevelésű makádi fiatalokból álló
ifjúsági csapatból. Évekig kitartó munkával edzette a felnőtt csapatot is.
Az újonnan felálló vezetésnek nagyon jó egészséget és sikeres munkát kívánunk! A munkájukat kísérje siker és megbecsülés. Öröm mindenki számára,
hogy a sport és a kultúra egymásra talált Makádon.
Baski Gábor polgármester

