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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

FALUNAP – 2012. AUGUSZTUS 11.
2 01 2 . A UG US Z T US 1 0 . (P É NT EK )

Egészség program. Helye: Művelődési Ház.
18.00 Csiribiri Majorette Együttes indulója
18.10 Kerékpártúra Lórévre (gyermek-felnőtt)
19.00 Közös Fittness – torna a Művelődési Házban
17.30–19.00 óráig ingyenes vérnyomás- és vércukormérés
A délután folyamán gyümölcs, ásványvíz minden résztvevőnek.
2012. augusztus 10. Könyvbemutató. Helye: Thúry József Általános Iskola aulája.
16.00 Könyvbemutató és a Helytörténeti Galéria megtekintése – állófogadás

20 12 . AU GU S Z TU S 11 . ( S Z O MB AT)

Helyszín: Makádi Sportpálya
10.00 Főzőverseny indulása
10.00 Sakkverseny (iskola aulája)
13.00 Gyermek horgászverseny
13.00 Szalmabála-gurító verseny
14.00 Utcabajnokság (labdarúgás)
15.00 Kötélhúzó verseny gyerekeknek
15.30 Tászler Melinda lovasbemutatója
15.30 Labdarúgó 11-es rúgó verseny
16.00 Felnőtt kyokushin önvédelmi és törésbemutató (Sensei Mező Sándor 3 dan karate mester)
16.30 Szkander verseny döntője
17.30 Zátrok Vivien dalénekes
18.10 Versenytánc (Puskás Melánia – Puskás Imre)
18.15 Majorette bemutató (Makádi Csiribiri és a Héregi Gerecse Mazsorett Csoport)
18.45 Eredményhirdetés
19.30 Majorette bemutató (Makádi Csiribiri és a Héregi Gerecse Mazsorett Csoport)
20.00 Hip-hop bemutató (Hobby Dance Group Makád)
20.15 Versenytánc (Puskás Melánia – Puskás Imre)
20.20 M e g l e p e t é s

20.30 Sztárvendég – Oszvald Marika

21.30 Tüzesbot bemutató (Héregi Gerecse Mazsorett Csoport)
22.00 Tűzijáték
22.15–02.00 Retro buli

Ráckevei Fekete Hollók MBK veterán motor bemutató – Kézműves foglalkozás –
Napközben:
Ugrálóvár – Céllövészet – Arcfestés – Henna – Kemencés lángos – Kürtőskalács – Lovaglási lehetőség
A rendezvény napján bűn- és balesetmegelőzési, közbiztonsági programokat tart a Ráckevei
Rendőrkapitányság.
Eddigi támogatóink:
G. Ács Lajosné, Ács Sándor, Farm Ahol Élünk Kft., Fábián Ferenc, Márkus István László, Szakál Csaba, Száraz Ferenc, Szolnok Istvánné,
Nagy Attiláné / NASI BÜFÉ, Dobos György, Szabó Zita, SUN NRG Kft., GREEN NRG Kft., Némedi és Némedi Kft., Csömöri János és TWINS
Kft. – Varga István
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Kendereskerti Köves Komondor Kennel

A 2012-es év során komondoraink számos eseményen vettek részt, és
mondhatni remek eredményeket értek el a versenyeken.
Nemcsak az ország különböző városaiban indítottuk kutyáinkat hazai
és nemzetközi küllembírálatokon, hanem igyekeztünk a falu életében is –
a kutyáink révén – részt venni. Erre a Thúry József Általános Iskola által
szervezett gyermeknapi akadályverseny keretén belül volt alkalmunk.
Jó volt látni és tapasztalni a gyerekek érdeklődését, valamint az összeállított tesztkérdésekre adott jó válaszokat hallani.
Tágabb pátriánkban Ráckevén, a János Vitéz Napokon is részt vettünk,
ahol nyílt osztályos kan kutyánk, Jászkiséri Kócos Gyertyán (Suba) második helyezést ért el.
Ebben az évben a Budapest FEHOVA CACIB, Kalocsa, Cegléd,
Gyula, Tápiószentmárton CAC, Komárom és Pécs CACIB kiállításokon
indult három kutyánk. Név szerint: Beremendi Bundás Napsugár (Sári),
Beremendi Bundás Nyertes (Bogi) és Téglási Szélbori Éger. A CAC rövidítés a nemzeti, a CACIB rövidítés a nemzetközi versenyt jelenti.
Néhány szó az eredményekről:
A legjobban Éger szerepelt, négyszeres Hungária Príma Junior címei
után megkapta a MEOE Junior Champion 2012 díjat.
Bogi többszörösen Kitűnő, és egy alkalommal Hungária Prima Junior
díjat nyert.
Mindkét kutya Junior osztályban indult.
Növendék osztályban induló kutyánk, Sári többszörösen Kitűnő eredményei mellett Res.CAC és Res.CACIB díjakat kapott Pécsett, őt csak a
salzburgi világkiállításon győztes nővére győzte le.
A Res rövidítés a második helyezést jelenti.
Tenyészetünket továbbra is fejlesztjük, igyekszünk a kutyák tartási
körülményein folyamatosan javítani.
A tenyészetből az első alom, a 2012-ben még megszerzendő
tenyészszemlék várhatóan pozitív eredményei után, 2013-14-ben várható.
Addig is bárki érdeklődőt szívesen látunk.
Darók Éva és Darók László

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Új jegyzője van Makádnak és Lórévnek

Makád és Lórév község körjegyzője, Stáhly-Zsideg István címzetes
főjegyző 2011. december 29-től – saját kérésére – nyugállományba
vonult. Az új közigazgatási rendszer indulásáig, 2012. december 31-ig
tanácsadóként segíti az önkormányzatok, a Körjegyzőségi Hivatal munkáját.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a két képviselő-testület pályázatot hirdetett a körjegyzői állás betöltésére. A felhívásra 8 pályázat érkezett, 2 nem felelt meg a pályázati kiírásnak, így a testületek együttes ülésén 6 fő közül kellett választani az új körjegyzőt.
A testületek, a testületi tagok egyöntetű bizalma alapján Jancsó
Emőkét, eddigi aljegyzőt nevezték ki körjegyzőnek 2012. március 12-től.
Jancsó Emőke 2000. szeptember 16-tól dolgozik köztisztviselőként
első, és azóta is egyetlen munkahelyén a Makádi Polgármesteri
Hivatalban, illetve jogutódjánál a Körjegyzőségi Hivatalban.
Első szakmáját 2000-ben szerezte képesített könyvelő, statisztikus
szakterületen.
Munkáját is e képesítéshez igazodóan, pénzügyi területen kezdte a
hivatalban.
Látván, hogy a polgármesteri hivatalban széles körű munka folyik, így
nem elégedett meg középfokú szakmai képesítésével, munkája mellett
igazgatásszervező diplomát szerzett 2005 júniusában. Ezzel az
anyakönyvvezetői feladatok ellátására is jogosulttá vált.

Nagy tudással, szakmai felkészültséggel végzett munkájával rövid időn
belül nagy szakmai tekintélyt vívott ki magának munkatársai körében, de
a makádiak is egyre többen kérték segítségét, tanácsát, amelyet bármilyen
elfoglalt volt, nem tagadott meg senkitől.
A mindenkori képviselő-testületek munkáját is segítette, hozzájárulva
törvényes működésükhöz.
A körjegyzőség kialakítása után már mindkét településen végezte tiszteletre méltó munkáját, köztük a megtisztelő anyakönyvi munkát is.
Magas színvonalú szakmai tevékenysége, ügyfélbarát munkája elismeréseként, a körjegyző előterjesztésére, a két képviselő-testület a körjegyző
általános helyettesítésére aljegyzőnek nevezte ki 2009. július 1-jei hatálylyal.
Kiemelkedő munkát végzett az önkormányzati és országgyűlési választásoknál, valamint a 2011-es népszámlálásnál.
Jancsó Emőke Ráckevén lakik, de szoros makádi kötődéssel rendelkezik, óriási helyismerete van, ami nagyban elősegíti saját, de munkatársai
munkáját is.
Jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel is, segíti munkájukat.
Mindezen közvetlen emberi magatartása, empátia képessége, szakmai
kvalitása alapján látta alkalmasnak a két testület a nagy kihívást jelentő
körjegyzői munkakör betöltésére.
Munkájához sok sikert, családi életéhez sok boldogságot kívánunk.
Baski Gábor polgármester, Alexov Lyubomir polgármester,
Stáhly-Zsideg István címzetes főjegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Búcsú a községi vízműtől

Makád községben a képviselő-testület az akkori Önkormányzati törvény alapján a Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalattól (PVCSV)
átvette a községi vízművet, és annak üzemeltetésére 1993-tól Makád község Ivóvízellátó Intézménye néven saját szervezetet hozott létre.
A községi vízmű üzemeltetésével a mindenkori képviselő-testület
hatásköre volt a működés feltételeinek meghatározása, és talán legfontosabb hatásköre ez ügyben a vízdíj megállapítása. Az intézményben 3 fő
kapott munkát, akik a mai napig is az intézmény alkalmazottai, aránylag
védett közalkalmazott státuszban. A testületek a vízdíjat évente állapították meg oly módon, hogy a legszükségesebb költségek abban térüljenek
meg, de már a teljes amortizációt sem tartalmazták, ezzel is olcsó vízhez
juttatták a lakosságot. Amennyiben minimális pénzmaradvány képződött
az intézménynél, az a testület által létrehozott Környezetvédelmi Alapba
került, és csak ilyen célokra lehetett felhasználni.
Az Országgyűlés 2011. december végén alkotta meg a Víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvényt, amely szerint vízművet állami
vagy önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság üzemeltethet,
amely minimális méretei is meghatározottak, pl. 2014-től Pest megyében
maximum 3-4 üzemeltető működhet.
Az egészséges ivóvízzel történő ellátás megmaradt kötelező önkormányzati feladatnak, a vízmű vagyon tulajdonjoga is maradhatott önkormányzati tulajdonban. Ezzel együtt 2012. január 1-jétől megvonták a
képviselő-testületek vízdíj-megállapítási jogát, ez miniszteri hatáskörbe
került.
A jelenlegi vízmű üzemeltetők 2013. december 31-ig üzemeltethetik a
vízműveket, de 2012. június 30-ig az üzemeltetők saját hatáskörben dönthetnek, hogy hova és milyen feltételekkel csatlakozhatnak a nagyobb
szolgáltatóhoz. Július 1-jétől már az Országos Energia Hivatal fogja
előírni, hogy hova kell csatlakozni a vízműnek és milyen feltételekkel.
Természetesen az önkormányzatok igyekeztek június 30-ig olyan gazdasági társaságot létrehozni, vagy csatlakozni ilyenhez, ahol a feltételek
kölcsönös előnyökön alapulnak.
A ráckevei kistérségben február óta folytak a tárgyalások. A Kistérségi
Társulási Tanács Elnöke is kidolgozott egy javaslatot ceglédi központú
céggel, a gyáli térségből és Dabasról is kaptunk ajánlatot összefogásra,
céghez történő csatlakozásra.
A tárgyalásoknál külön gondot okozott, hogy a szennyvízcsatorna
rendszert 6 település üzemelteti mint tulajdonos, ezt egyben kellene hagyni. Pénzügyi gondok is következhetnek abból, ha a 6 település nem közösen üzemeltet.
Több térségi tárgyalás után, május elején a 6 település polgármestere
megállapodott, hogy a közös csatornarendszer miatt összefog és megpróbál közös vízszolgáltatót választani. Ráckeve e megállapodás ellenére
eldöntötte, hogy a dabasi szolgáltatóhoz szerződnek. Döntésüket
követően kétszer is összeültek a polgármesterek, hogy egységes álláspontra helyezkedjenek. Végül is a ceglédi és a dabasi cégtől kértünk végleges, összehasonlítható írásos ajánlatot, amelyben a dabasi ajánlat konkrétabb volt, még ha a feltételek nagyjából azonosak voltak is.
Ennek alapján Makád község is, a többi szomszédos településsel
egyezően a dabasi székhelyű DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi
Korlátolt Felelősségű Társaságot (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízta meg
a makádi vízmű üzemeltetésével. Ehhez a kft.-ben üzletrészt kellett vásárolni, a települések egységesen 100-100 ezer forintos üzletrészt vásároltak. Az érintett önkormányzatok a töredék tulajdoni arányuk miatt ún.
szindikátusi szerződésben a tulajdonjog arányától eltérő, annál kedvezőbb
jogosítványokat értek el.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a vízmű vagyon tulajdonjogának

megtartása mellett, 2012. július 1-jével bérüzemeltetésbe adja a vízművet
az említett kft.-nek. A kft. ennek alapján bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, vállalja az üzemeltetést, karbantartást, mindenféle hibaelhárítást, a
vízminőség rendszeres ellenőrzését, a vízórák leolvasását, a számlázást. A
felújítás és az esetleges fejlesztés továbbra is önkormányzati hatáskörben
marad. Ennek alapján a jövőben a vízdíjat és a szennyvízdíjat egy számlán kapják az ingatlantulajdonosok.
A képviselő-testület a Makád község Ivóvízellátó Intézményt 2012.
július 31-ével megszünteti, egyben gondoskodott az alkalmazottak munkaviszonyának megszüntetéséről.
A DAKÖV Kft.-n belül (ahova beolvadt a ráckevei KEVE-VÍZ Kft. is)
Ráckevén Üzemigazgatóság alakult, és ez az Igazgatóság nagy önállósággal üzemelteti településünkön is a víz- és csatornarendszert. Itt történnek a számlázások, a hibabejelentések vétele, a személyes ügyfélfogadás,
a 24 órás műszaki ügyelet is itt székel. Az üzemigazgatóság 7 településen
látja el ezt a feladatot. Várhatóan Makádon, a Körjegyzőségi Hivatalban
heti egy alkalommal lesz ügyfélfogadás, ahol az Üzemigazgatóság szakembere válaszol az érdeklődőknek. (A konkrét nap még nem ismert.)
Az Üzemigazgatóság vezetője: Sági János.
címük: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 85.
tel.: 24/519-380, fax: 24/519-381
A vízmű munkatársai megfelelő színvonalon látták el a lakosságot
kiszolgáló feladataikat.
E közérdekű munkájukért Szűcs László intézményvezetőnek 19 éves,
Fábián Ferencnének és Fábián Ferencnek 20-20 éves vízműveknél töltött
felelősségteljes munkájukért az Önkormányzat nevében köszönet illeti
őket.
Stáhly-Zsideg István címzetes főjegyző
Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány
2322 Makád, Szabadság utca 25.
18671214-1-13

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2011
Az Alapítvány az előző évek gyakorlatát követve az alapító okirat
céljaival összhangban olyan feladatokat megvalósító személyeket és
szervezeteket támogatott, akik Makád közérdekeit képviselik, és településünk jó hírnevét viszik tovább.
Előző évről áthozott pénzmaradvány értéke:
Ehhez támogatásként kapott az alapítvány:
Kapott bankkamat:
Helyi szervezet támogatása:
Bank költség:

0 e Ft
270 e Ft
0 e Ft
100 e Ft
3 e Ft

A működés során az alapítvány pénzügyi eredménye a 2011-es évek
során: 166 e Ft.
Az alapítvány a pénzügyi eredményt a következő év célkitűzéseinek
a megvalósítására kívánja fordítani. Ahogy eddig is, úgy továbbra is
írásos formában történő megkeresés esetén a kuratórium dönt a pénzek
felhasználásáról.
Makád, 2012. május 31.
Összeállította: Antal Mária
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Tilos a horgászás a tavon

Makád Község Képviselő-testülete a 2012. június 18.-i ülésén az 57/2012-es határozatával úgy
döntött, hogy határozatlan időre megtiltja a horgászatot a tavon. A döntést az indokolta, hogy
sajnos az utóbbi időben a tó nagyon elhínárosodott, mivel a horgászok szinte az összes
halat kifogták a tó vizéből. Sajnos nem a
gyerekeknek nyújtott örömet a halfogás,
mivel sokan haszonszerzés céljából
pecáztak a tónál.

2012. július

Helyi adókkal kapcsolatos
félévi tájékoztató:

A százalékok a már befizetett adók teljesítését mutatják június 30-i
zárással.
Magánszemélyek kommunális adója:
Építményadó:
Gépjármű teljesítményadó:
Helyi iparűzési adó:
Talajterhelés:

Jancsó Emőke körjegyző

Tájékoztató a szabálysértési
eljárás változásairól
2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény.

58%
58%
41%
39%
30%

Elismerés pedagógusnapon
Major Hajnalkának és
Kissné Méri Erzsébetnek

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. április
15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény. A törvény értelmében a 2012. április 15-e után elkövetett
szabálysértések elbírálására a fővárosi, megyei kormányhivatal
rendelkezik általános hatáskörrel.
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatal Szabálysértési
Hatósága előtt folyamatban lévő szabálysértési eljárások, valamint
a 2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértési ügyek elbírálása
továbbra is a Jegyző hatáskörében marad.
Ezentúl törvény minősíthet egy cselekményt szabálysértéssé,
így a kormányhivatal hatáskörébe szabálysértési tényállás elbírálása tartozik, mint például a köztisztasági szabálysértés,
veszélyeztetés kutyával vagy koldulás.
Fentiek értelmében 2012. április 15-én hatályukat vesztették a
helyi önkormányzati rendeletekben foglalt szabálysértési tényállások.
Ennek értelmében a folyamatban lévő, valamint a jövőben megindításra kerülő szabálysértési eljárások – melyek alapját olyan
magatartás képezi, ami helyi önkormányzati rendeletben volt szabályozva, továbbá olyan magatartások, amelyeket a korábbi szabálysértési törvény még szabálysértéssé minősített, azonban az új
törvény szerint már nem szabálysértés – megszüntetésre kerülnek.
Amennyiben szabálysértési eljárás megindításával vagy folyamatban lévő szabálysértési ügyekkel összefüggő kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal Makád és Lórév Község
Körjegyzőségi Hivatalához (2322 Makád, Szabadság utca 27., tel.:
24/482-096).
Jancsó Emőke
körjegyző

A német nyelv magas szintű oktatásáért
A nemzetiségi szavalóversenyekre való felkészítésért
A tanulók szabadidejének hasznos megszervezéséért
A település jó hírnevének öregbítéséért
Makád Község kulturális életéért végzett
kiemelkedő munkájáért
Baski Gábor Polgármester
ELISMERÉSBEN
részesítette

Major Hajnalka és Kissné Méri Erzsébet
pedagógusokat

2012. július

5

M A KÁ DI ÚJSÁG

THÚRY SULI HÍREK
Versenyek

– október 24. Körzeti szavalóverseny Makádon
A makádi versenyzők közül Piróth Krisztina I., Huszár Ivett II.,
Vásárhelyi-Nagy Anna III. helyezést értek el. Vásárhelyi-Nagy Réka
különdíjban részesült.
Felkészítő nevelő: Bognár Gáborné, Rab Krisztina és Piróthné Ács
Tünde.
– november 23. Taksony-hetek, matematika verseny
Huszár Ivett, Kocsis Tibor és Szeker Balázs 4. osztályos tanulók
részvételével.
Felkészítő nevelő: Rab Krisztina.
– február 2. Szavalóverseny Tökölön
Vásárhelyi-Nagy Réka I., Balogh Lívia II., Piróth Krisztina II.
helyezést értek el.
Vásárhelyi-Nagy Anna különdíjban részesült.
Felkészítő nevelők: Bognár Gáborné, Piróthné Ács Tünde.
Barkó Zsuzsanna Zselyke 1. osztályos tanuló a képzőművészeti
kategóriában különdíjban részesült.
Felkészítő tanára: Nyulné Bíró Ildikó.
– február 17. Zrínyi Ilona Matematika Verseny Ráckevén
3. és 4. osztályos tanulók vettek részt.
Felkészítő nevelők: Rab Krisztina és Piróthné Ács Tünde.
A Thúry József Általános Iskola legeredményesebb versenyzője
Marik Attila 3. osztályos tanuló.
Felkészítő nevelők: Piróthné Ács Tünde.
– február 24. Német szavalóverseny Szigetbecse
Kiss Zsombor I., Baski Anna II., Vásárhelyi-Nagy Anna II. helyezést értek el.
Zankó Dorina különdíjban részesült.
Felkészítő nevelő: Major Hajnalka.
Vásárhelyi-Nagy Réka I., Szabó Lucia III., Zankó Klaudia III.
helyezést értek el.
Balogh Lívia és Piróth Krisztina különdíjban részesültek.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet.
– március 2. Német komplex verseny Szigetcsépen
1. csapat: Vásárhelyi-Nagy Anna, Boros Máté, Huszár Ivett és
Stromájer Sára III. helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Major Hajnalka.
2. csapat: Kozma Luca, Vásárhelyi-Nagy Réka, Kocalik Rebeka,
Piróth Krisztina IV. helyezést értek el. Előzetes feladatként kisfilmet
kellett készíteni a gyerekeknek, mellyel I. helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet.
– március 29. Német verseny Szigetszentmiklóson
Vásárhelyi-Nagy Réka és Piróth Krisztina I., Vásárhelyi-Nagy
Anna II., Balogh Lívia és Zankó Klaudia III. helyezést értek el.
Felkészítő nevelők: Kissné Méri Erzsébet és Major Hajnalka.
– március 30. Német megyei verseny Vecsésen
Kiss Zsombor, Baski Anna, Vásárhelyi-Nagy Anna és VásárhelyiNagy Réka szép teljesítményt nyújtottak.

Felkészítő nevelők: Kissné Méri Erzsébet és Major Hajnalka.

– április 4. Komplex verseny (4. osztály) Szigethalmon
Huszár Ivett, Stromájer Sára és Kocsis Tibor a csapatversenyben
6. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Rab Krisztina.
– április 4. Matematika verseny Szigethalmon
Az I. osztályos tanulók közül Brezina Ferenc és Kiss Zsombor IX.
helyezést, Bak Zalán XII. helyezést értek el.
A II. osztályos tanulók közül Pahocsa Petra XIV., Füki Fanni és
Kocsis Zsófia XVIII. helyezést értek el.
Felkészítő nevelők: Nyulné Bíró Ildikó és Fábián Ilona.
– április 13. Iskolánk barátságos húsvéti sakkversenyt szervezett
Makádon
Szervező nevelő: Fábián Ilona.
– május 20. TITOK országos verseny Budapesten
Kozma Luca I., Piróth Krisztina IV. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet.

2011/2012. tanévben szervezett
programok
– szeptember 15-16. papírgyűjtés
Szervező nevelő: Major Hajnalka.
– szeptember 23. Kerékpártúra Szigetbecsére (4. osztály)
Szervező nevelő: Rab Krisztina.
– október Szüreti felvonulás és bál
Szervező: Szülői Szervezet.
Fellépő: Csiribiri Mazsorett Csoport Major Hajnalka vezetésével.
– október 4. Kirándulás Budapestre
(Parlament- és múzeumlátogatás, Margitsziget)
4. és 7. osztály
Kísérő nevelők: Bognár Gáborné és Rab Krisztina.
– október 10. Kirándulás Budapestre 1., 2. és 3. osztály
Kísérő nevelők: Nyulné Bíró Ildikó, Major Hajnalka, Piróthné Ács
Tünde.
– október 13. Felvételi tájékoztató Tökölön
Kísérő nevelő: Bognár Gáborné és Mihály Gyula.
– október 21. Kézműves foglalkozás és lovasbemutató Szigetbecsén (4. osztály)
Szervező nevelő: Rab Krisztina.
– november 9. Márton-napi felvonulás Makádon az óvodások és
az iskolás tanulók részvételével
Szervező: Diákönkormányzat.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

mozgáskorlátozottság és más fogyatékossággal élők elfogadását
segíti.
Kísérő nevelő: Mihály Gyula.

– november 12. Színházlátogatás Budapesten
(Operettszínház: Rebecca)
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet.

– március „Vesd bele magad!” pályázat
Sikeresen bekapcsolódtunk az országos pályázatba, melynek
köszönhetően tanulóink vetőmagot kaptak.
Szervező nevelő: Rab Krisztina.

– november 11. Kistérségi továbbképzés Makádon a környékbeli
iskolák pedagógusainak részvételével.

– november 17. Opera Budapesten (Boito: Mefistole)
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet és Major Hajnalka.
– december 6. Mikulás
Szervező: Piróthné Ács Tünde, 3. osztály.

– április 12. Játékos „Nyuszi vetélkedő” a Diákönkormányzat
szervezésében
Szervező nevelő: Major Hajnalka.

– december 9. Mikulás-buli
Szervező: Szülői Szervezet.
– december Sakkverseny Szigetbecsén
Felkészítő nevelő: Fábián Ilona.
– december Adventi gyertyagyújtások, Thúry-nap, Karácsony,
Thúry József születésének 150. évfordulója, koszorúzás, tanulmányi
versenyek
Szervező nevelők: Szabó Istvánné, Bognár Gáborné, Kissné Méri
Erzsébet, Major Hajnalka, Rab Krisztina.

– április 18-tól iskolaelőkészítő foglalkozás a leendő első osztályos tanulók számára
Szervező nevelő: Rab Krisztina.
– április 20. Kirándulás Budapestre az Állatkertbe
(6. és 7. osztály)
Szervező nevelő: Bognár Gáborné.
– április 27. Suli-diszkó
Szervező: Szülői Szervezet, Major Hajnalka.
– január 14. Színházlátogatás Budapesten
(Ram Colosseum: Pán Péter)
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Major Hajnalka.
– január 19. Operalátogatás Budapesten (Don Giovanni)
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet.
– február Farsang
Minden osztály színvonalas műsorral készült.
Felkészítő nevelők: az osztályfőnökök.
– március 19. Elevenpark, Planetárium Budapesten
az 1., 2., 4. osztályok részvételével.
Szervező nevelő: Rab Krisztina, Major Hajnalka, Nyulné Bíró
Ildikó.
– március 26. Nyílt napot szerveztünk az iskolánk iránt érdeklődő
tanulók szülei számára.
– március 29. „Mozdulj!” Szigethalmon
Felső tagozatos tanulóink részt vettek egy programon, ami a

– április 28. Mazsorett fellépés Mányon
Felkészítő nevelő: Major Hajnalka.

Nyári táborok
– július 6 – július 8. Tass
4. osztály
Szervező nevelő: Rab Krisztina.
– július 2-4. Héreg
mazsorett csoport
Szervező nevelő: Major Hajnalka.
– július 10-12. Lajosmizse
5. és 8. osztály
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet.
– július 16-21. Vajta
(Erzsébet tábor – pályázat)
Szervező nevelő: Major Hajnalka.
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Osztályrangsor:

1. osztály:
1. Brezina Ferenc (kitűnő), Kiss Zsombor (kitűnő)
2. Barkó Zsuzsanna Zselyke (jeles)
3. Wéber Péter
2. osztály:
1. Pahocsa Petra (kitűnő)
2. Füki Fanni Patrícia (jeles)
3. Baski Anna (jeles)

5. osztály
1. Balogh Lívia (kitűnő), Kozma Luca (kitűnő), Vásárhelyi-Nagy
Réka (kitűnő)
2. Czipóth Zlátán, Levente Dávid
3. Major Attila
6. osztály
1. Piróth Krisztina Réka (kitűnő)
2. Kocalik Rebeka (jeles)
3. Szeker Dávid
7. osztály
1. Szabó Lucia (jeles)
2. Zankó Klaudia
3. Novák Zsolt

3. osztály
1. Boros Máté (jeles)
2. Vásárhelyi-Nagy Anna (jeles)
3. Marik Attila (jeles)
4. osztály:
1. Huszár Ivett (kitűnő), Stromájer Sára (kitűnő)
2. Barkó Viola Adél (jeles), Kocsis Tibor (jeles)
3. Szeker Balázs, Tóth Brigitta

8. osztály
1. Kiss Nóra
2. Füki Csenge
3. Baski Ádám

RENDÕRSÉGI HÍREK

Makádon az elmúlt hónapokban történt
eseményekről röviden…
2012. június 08-án 12.00 óra körüli időben
rendőri intézkedés történt a Dózsa György úton
egy családi háznál. Budapestről ideköltözött férj
és feleség nem tud megegyezni, a gyermekeik
elhelyezésén vitatkoznak, veszekednek. Tipikus
családi botránynál történő intézkedést folytattak le a rendőrök, csitították
a kedélyeket, és a jogszerűség felé igyekeztek a feleket elterelni. Ezeknek
a torzsalkodásoknak csak a gyermekek (meg kell jegyezni, hogy 1.5, 3 és
4.5 évesek) látják a kárát, mély nyomokat hagy egy-egy ilyen szülői vita
a gyerekekben.

Még április végén észlelte a tulajdonos, hogy a Kenderes kerti családi
házából több tízezer forint értékben alkalmi lopás módszerével ismeretlen
elkövető arany ékszereket lopott el. Május közepén a Gyála üdülősoron
történt két bűncselekmény. A víkendház tulajdonosa észlelte, hogy reggelre virradóra az udvaráról eltűnt 2 db horgászbot felszereléssel. Illetve
egy másik üdülővendég a hétvégi házának udvarán parkoló személygépkocsija ablakát találta betörve, és a járműből válltáska, napszemüveg tűnt
el. Június 20-án a nappali órákban a Jegenye soron egy családi ház ablakát benyomta ismeretlen tettes, és a házból arany ékszereket tulajdonított
el. Egy budapesti lakosnak a mobiltelefonját lopták el a Party házból június 25-én 00.00-06.00 óra közötti időben.
Makádon a rendelkezésre álló adatok szerint nincs az országos körözés
hatálya alatt álló személy.
Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy a fürdőhelyeken és strandokon észleltük, miszerint alkalmi tolvajok az őrizetlenül hagyott csomagokból mobiltelefont, készpénzt, értékeket tulajdonítanak el. Kérjük, hogy
a strandon ne hagyják csomagjukat, értékeiket gazdátlanul, mert a tolvajok
nem mulasztják el az alkalmat és megfosztják Önöket értékeiktől.
Továbbá mindenki érzi és tudja, hogy nagy a hőség, éjszakára nyitva
hagyjuk az ajtót, bukónyílásra állítjuk az ablakot, és bizony a besurranó
tolvajok kihasználják az adódó lehetőségeket. Reggelre ébredvén az elő-

Szabó Istvánné tagintézmény-vezető

szobából hiányzik a táska, a szekrények feldúlva, besurranó tolvaj járt a házban. Kérem,
hogy zárják be a nyílászárókat, és kérem óvják,
védjék értékeiket a tolvajok ellen, mert minden
tulajdonos elsőrendű feladata, hogy a saját kis
vagyonát megóvja, megőrizze.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-444-1268.
Ráckeve, 2012. július 24.
Szabó Sándor r. alezredes

Rendőrségi hírek

Településünkön az utóbbi hetekben megszaporodott a betörések és
lopások száma. Ezidáig nem volt jellemző, hogy néhány hét leforgása
alatt 5 betörés történjen lakóhelyünkön. A lopások száma nem beazonosítható, mivel apró állatokat, fémet, kerékpárokat, a földekről termést
és terményeket tulajdonítottak el.
A folyamat visszaszorítása érdekében kértem a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a falu közbiztonságára.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a KRESZ szabályait figyelembe véve közlekedjenek, minden törvényi előírást tartsanak be!
Kérésem a hatóság irányába a vagyon elleni bűncselekmények
megszüntetésére irányul, de jelenlétük alatt a járművezetőket is igazoltathatják.
A hatóság munkájával párhuzamosan a Makádi Polgárőr Egyesület
is megerősítette a rendszeres járőrözést, és felszólítja az állampolgárokat a törvény tiszteletben tartására is.
Bízom a lakosok megértésében, hiszen a kiemelt figyelem minden itt
élő számára fontos, mert a betörések és lopások bárhol előfordulhatnak!
Köszönöm megértésüket!
Tisztelettel:

Baski Gábor polgármester
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A n y a k ön y v i h írek

Akikre büszkék vagyunk!
KISS
ZSOMBOR

Gó ly a h ír

A Thúry József
Általános Iskola
tanulója
a Bozsik Program
– Ráckevei
Kistérség
korosztályának
legjobb játékosa
lett!

M eg s z ü letett
Boros János Sándor és Varó Beáta
kisfia
Márk

Takács Gyula és Schüszler Annamária
kislánya
Alíz
Kiss Sándor és Taligás Mónika
kislánya
Tamara, Adrienn
Kiss Péter és Ács Gabriella
kislánya
Gréta

SHINJU-KAI KUPA GYŐR
EU-RÉGIÓS NYÍLT KNOCK DOWN
KYOKUSHIN BAJNOKSÁG

H á z a s s á g o t k ö tö ttek

Bódis Kornél és Szücs Mónika

Örö k re eltá v o z ta k

Piróth Gyula élt 86 évet

Fábián Józsefné (szül.: Fülöp Janka)
élt 78 évet
Ács Sándorné (szül.: Király Julianna)
élt 84 évet
Szeker Piroska élt 41 évet
Varga Tibor élt 61 évet

Hollósi Sándor élt 71 évet

Cser Antalné (szül.: Baski Julianna)
élt 85 évet

2012. július

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a
Honvéd Reflex Egyesület Küzdő Szakosztály
kyokushin karate csoport versenyzőinek versenyen elért eredményeiről. 2012. április 28-án
Győrben megrendezésre került a SHINJU-KAI
Kupa NEMZETKÖZI Nyílt Kyokushin Karate
Bajnokság. A versenyen 260 induló mérettette
meg magát, különböző kor- és súlycsoportban.
Az egyesületünk küzdő szakosztálya 8 fővel
képviseltette magát a versenyen.
Eredményeink:
Seregély Balázs Gyermek III. korcsoportban
I. helyezett aranyérem NEMZETKÖZI bajnok
Varsányi Zoltán Felnőtt „C” kategóriában
I. helyezett aranyérem NEMZETKÖZI bajnok
Katona Marcell Gyermek I. korcsoportban
II. hely ezüst
Sallay Gréta Serdülő korcsoportban
III. hely bronz

Nagy Rozália Gyermek II. korcsoportban
III. hely bronz
ifj. Répás László Gyermek I. korcsoportban
III. hely bronz
Sallay Soma Ifjúsági korcsoportban
első nyolc közé jutott
Csaplár Szilárd Gyermek II. korcsoportban
első nyolc közé jutott
Összesített elért eredményeink a 8 főből: 2
aranyérem, 1 ezüstérem és 3 bronzérem.
Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekhez!
Tisztelt Olvasók! Szeretném tájékoztatni
Önöket arról, hogy az eredmények mögött
nagyon kemény felkészítő munka van. A versenyzők január óta folyamatosan heti öt edzéssel készültek a bajnokságra.
Seregély Balázs kiemelkedő teljesítményt
nyújtott úgy, hogy az első versenye volt.
Versenyzési tapasztalattal nem rendelkezik
még, de ahogy belépett a küzdőtérre úgy dolgozott, mint aki mögött két-három év versenyzési
múlt van. Balázs technikásan és higgadtan, a
mestere utasítását betartva győzte le ellenfeleit.
Tisztelt Olvasók! A csapat pihenés nélkül
folytatja a munkát, készülnek a nyáron megrendezésre kerülő új övfokozat megszerzésére, a
karatevizsgára. A vizsgához jó felkészülést és
sok sikert kívánunk!
A következő verseny szeptember közepén
lesz Budapesten, az eredményekről tájékoztatom az olvasókat.
Sensei Mező Sándor 3 dan,
kyokushin karate mester

MAKÁDI ÚJSÁG
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• S PORT HÍR EK • S PORT HÍR EK •
A Labdarúgó Szakosztály tavaszi szereplése

A Makádi Újság korábbi száma beszámolt a
sportegyesület vezetőségében bekövetkezett
változásokról. Ennek következtében a labdarúgó csapatnál is változások történtek.
Korábban a csapatban szereplő úgynevezett
„idegen” játékosok eltávoztak, helyükre a csapatvezetés helyi bizonyítani vágyó fiataloknak
adott bizalmat. A személyi változásokat morális
átalakítás követte, amely jelenleg is folyamatban van. El kellett fogadtatni a játékosok egy
részével, hogy eredményes szereplés csak akkor
lesz, ha az edzések látogatottságának hatékonysága növekszik. Ha nem rutinból, hanem a
befektetett munka alapján és annak arányában
várjuk a pozitív eredményeket.
Így indult el a csapat téli alapozása Szűcs
Miklós edző vezetésével, hol kisebb, hol
nagyobb létszámmal. A tavasz közeledte és az
edzőmérkőzések híre egyre több labdarúgót
csalogatott le a sportpályára. Az alig várt tavaszi rajt sajnos nem hozta meg a várt eredményeket. A zömében tizenévesekből álló csapat
a bajnoki fordulók első részében győzelem

nélkül maradt. Ebben az időben kellett a biztatás, a jó szó, mert a következetes szakmai
munka már-már kezdett kidomborodni.
Lelkes játékkal hazai pályán legyőztük a
Szigethalom csapatát. Azután jött a Kunpeszér, a csapat mumusa, a görcsös akarás és
ismét vereség. A játékban azonban megjelentek az edzéseken gyakorolt elképzelések. A
következő hazai mérkőzésen már 2:0-ás hazai
győzelem született (Dunafüred). Ezután a listavezető Dabas következett, akik magasan
vezették a bajnokságot. Ez a mérkőzés mutatta csak meg igazán, hogy milyen tartása is van
a csapatunknak. Az eredmény 2:2, mely egy
rutinos csapat ellen nagyon jó teljesítmény. A
csapat a tartását, jó játékát a következő mérkőzésen is bizonyította a 2. helyezett Szalkszentmárton ellen. A Márkus Zsolt által irányított csapat a 10. percben már 2:0-ra vezetett, a vége 5:2-es győzelem. Ezen a mérkőzésen mind a játékosoknak, mind a nézőknek
már jó volt makádinak lenni. Jogos büszkeség
fogta el mindazokat, akik látták ezt a jó szín-

vonalú, magabiztos és fegyelmezett csapatgyőzelmet.
A bajnoki idény végén Kunpeszér otthonában
ismét jó játékkal rukkolt elő a csapat, de az utolsó pillanatban kapott góllal ismét vereséget
szenvedtünk.
Csapatunk így a Szigethalmot megelőzve az
5. helyen végzett a Ráckeve Körzeti Labdarúgó
Bajnokságban. Az év végi ünnepélyes díjkiosztón elhangzott csapatvezetői vélemény alapján
tavasszal a makádi csapatnál volt tapasztalható
a legnagyobb fejlődés. A vélemények szerint,
ha ez a fiatal csapat 2-3 évig együtt marad, szép
eredményeket érhet el. Ehhez azonban további
fegyelmezett, komoly munkára van szükség a
csapat minden játékosa részéről. Bizakodunk
abban, hogy a makádi sportszerető emberek az
őszi bajnoki fordulókon jelenlétükkel, biztatásukkal segíteni fogják a csapat eredményes szereplését, amelyhez az Önkormányzat segítségével, támogatásával járul hozzá, amiért a sportegyesület köszönetét fejezi ki.
Labdarúgó Szakosztály vezetősége

Szoboravatás a Csepel-sziget csúcsánál
2012. június 30-án került sor Tasson, a
Csepel-sziget csúcsán a Szigetfői Őrfa című
szobor felavatására.
A szobor a Tassi Helytörténeti Egyesület
tervei szerint és kivitelezésében történt. A
2009-ben alakult társaság alapvető céljának
tekinti a régmúlt helyi tárgyi és szellemi
emlékeinek felkutatását, a lakossággal –
főleg a fiatalokkal – történő megismertetését. Ennek jegyében állították fel március
14-én az Országzászlót, június 4-én pedig a
Kettőskereszt emlékművet. A szigetcsúcson
felavatott szobor Horváth Attila tassi mű-

vész tervei alapján készült, jórészt az ő
munkáját dicséri, amit fafaragó barátai, tanítványai, kőműves és lakatos szakemberek
segítettek.
Az avatási ünnepség szintén az egyesület
szervezésében történt, majd egy baráti fogadásra került sor a Halászcsárdában, ahol a
kitűnő halászlé és a finom borok elfogyasztása mellett Németh Gábor tassi polgármester, a T.H.E. tagja bemutatta az egyesület
friss kiadványát, amely Darányi Ignác, tassi
illetőségű, egykori kiváló földművelésügyi
miniszternek állít emléket.
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Konfirmáció 2012

konfirmáció latin eredetű szó, ami
megerősítést jelent. Református tanításunk szerint hisszük és valljuk, hogy
az ifjú ember hitét a Szentlélek Isten erősíti meg
a gyermekkori keresztséget követően, amikor
nyilvánosan bizonyságot tesz református hitvallásunk ismeretéről (8. osztályos korában), és
ünnepélyes fogadalomtétellel megerősíti az
úrvacsora közösségének vállalását. Ez ünnepi
alkalom rendszerint ősi templomunkban zajlik,
valamelyik pünkösdöt megelőző vasárnapon.
Az idei évben 2012. május 13-án ünnepi istentiszteletre hívott a makádi templom harangja,
amikor a makádi református gyülekezet presbitériuma és tagjai, valamint 8 ifjú szülei, keresztszülei, rokonai és ismerősei előtt az ifjak válaszoltak a lelkipásztor kérdéseire, majd az úrasztala előtt ünnepélyes fogadalomtétellel megerősítették egyháztagságukat.
Ettől az ünnepi órától kezdődően lélekszámban is gyarapodott a makádi református gyülekezet felnőtt tagjainak száma, akik részesültek a
keresztség sákramentumában, konfirmációi
fogadalomtételt tettek, így meghívást kaptak az
úrvacsora közösségébe. Hangozzék a hálaadás a
kegyelem Istenétől, hogy tanúi lehettünk 6 lány
és 2 fiú ünnepélyes fogadalomtételének!
Az ünnepi istentiszteletet a családok otthon
vendégséggel, együttléttel folytatták. Majd pünkösd vasárnapján ismét hívogatott a makádi
templom harangja, amikor az első úrvacsoravétel alkalmán, ifjak, családjaik és a gyülekezet
együtt úrvacsorázott. Az ünnepi istentiszteletet
követően szeretetvendégséget tartottak a konfir-

mált gyermekek szülei, akik a hálaadás szeretetével minden testvért vendégül láttak.
Minden évben szokás megajándékozni az
egyházközséget ez ünnepi alkalommal. 2012ben áldozócsütörtökön gyümölcsfát ültettek az
ifjak a parókia kertjébe, pünkösdkor pedig szőnyeget adományoztak a templomba. Ezúton
köszönöm meg minden kedves testvéremnek az
adományt, és a szépen megszervezett közös
szolgálatban való munkálkodást.

2012. július

Szeretettel emlékeztetek mindenkit, hogy a
konfirmáció akkor igazi, és nem hamis fogadalom, ha valóban Krisztus hűséges követőjévé
válunk, és református egyházunktól nem távolodunk el soha! Ahogy Jakab apostol mondja:
„Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek
se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem
legyen a ti igenetek igen…” (Jakab 5:12).
Lakatos Enikő
lelkipásztor

2012-ben konfirmáltak névsora: Baski Ádám, Csavajda Anett, Csizmazia Gábor,
Füki Csenge, Horváth Bernadett, Kiss Nóra, Nagy Bianka, Oláh Judit.
2012-ben felnőtt konfirmációi fogadalmat tett: Stranszky Dániel.

Térfigyelő kamera vigyáz gyermekeink biztonságára
Az újság előző számában megjelent, hogy uniós támogatásból megépült a játszótér. A gyerekek azonnal birtokukba vették, szívesen használják. Családok, gyermekcsoportok, iskolai osztályok rendszeresen
töltik idejüket a biztonságos új játékokon.
Az önfeledt öröm néha keserűséget hozott a szomszédok és játszótérre érkező felnőttek és gyerekek számára. A gondok a nem megfelelően, nem az előírások szerint használt játékok miatt vannak. Az esti
zárás után többen a kerítésen bemászva zajongva használták az eszközöket, a törvény tiltása ellenére a dohányzás is rendszeressé vált.
A játszótéren az elmúlt időszakban kiépítésre került egy térfigyelő
kamera, amely rögzíti az eseményeket. Probléma esetén a felvételek
alapján beazonosítható minden, ami ott történik.
Kérjük a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét, hogy a játszótéren csak az előírásoknak megfelelően töltsék idejüket. Az esti
zárás után a területre a kerítésen való átmászás betörésnek számít, ami
alapján a behatoló személy bűncselekményt követ el.
A képviselő-testületnek ezt a biztonságot erősítő döntését reméljük
mindenki megelégedéssel fogadja, és nyugodt kikapcsolódást teremt az
odaérkezők számára.
Baski Gábor polgármester

