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

Kiváló ütemben zajlik az új Orvosi rendelő építése

Tisztelt Makádiak!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. június 14-én a Közbeszerzési eljárás lezárást követően szerződést kötöttünk az ALGÉP
BAU Kft.-vel, a legújabb intézményünk megépítésére. A közbeszerzési eljárásra 6 vállalkozást hívtunk meg, akik közül 3 vállalkozás
adott be ajánlatot.
A legkedvezőbb ajánlatot adó ALGÉP BAU Kft. 42.523.311 forint
+ Áfa áron, azaz bruttó 54.004.605 forintért vállalta el a beuházást.
Vállalta, hogy szeptember 01-i határidővel átadja a megvalósult épületet. A beruházáshoz már említett 30.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Belügyminisztérium. A különbözetet a
Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékból fedezzük.
Kérek mindenkit, hogy az építkezés ideje alatt legyen türemmel az
esetleges kellemetlenségek miatt, hiszen NEKÜNK épül!
A legrosszabb állapotban lévő és a legforgalmasabb utunk is
megújul!

Nem állunk le egy pillanatra sem településünk fejlődése, megújítása érdekében. Makád Község Önkormányzata és Képcviselő-testülete 2017. január 29-én pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
búrkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című kiírásra.
Örömmel vettük tudomásul, hogy kedvező döntés született számunkra és 43.457.749 forint vissza nem térítendő támogatásban
részesült a település. A felújítás a Rákóczi utca déli részét érinti, a
Táncsics utca és a Kendereskert utca csatlakozásai között 702 m
hosszúságban. Az utat 5 méter szélességre bővítjük, azon felül az út
mindkét oldalán 50-50 cm padkát építünk. Az utat kettő rétegben aszfaltozzuk, összesen 8 cm vastagságban. A közbeszerzési kiírást megkezdtük, terveink szerint, ha minden rendben folytatódik, akkor
2017. augusztus 21-én megkezdhetjük a beruházást. A várható munkafolyamat 30 napot vesz igénybe. Az útra beterveztünk 2 darab
sebességmérőt, vízelvezetést és 30 darab díszfaültetését is.
Nemsokára már a múlté ez a kritikus útszakasz minősége!
Baski Gábor polgármester
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Egyházi hírek
Kedves Testvérek!

Beszámoló az orgonakoncertről
Ebben az évben a Református Egyház fennállásának 500. évfordulóját ünnepli. A Makádi Református Egyházközség is szeretné
ezt méltóképpen megünnepelni, szem előtt
tartva azt is, hogy gyülekezetünk 2021-ben
400 éves lesz. Van miért hálát adni az Úrnak
több okból is. Mivel a korábbi koncertek is
rendkívül népszerűek voltak és sok látogatót
vonzottak be a templomba, így ezt az esztendőt is leginkább ilyen alkalmakkal szerettük
volna színesebbé tenni. Ez év áprilisában második alkalommal adott koncertet Fekete Nándor orgonaművész úr,
aki egy csodálatos látványelőadással formálta egésszé az esténket.
Örömmel figyeltük virtuóz játékát és a kivetítőn megjelenített képeket. Reméljük, hogy még lesz alkalom a jövőben is vele találkozni.

Konfirmációs ünnepi alkalom
Májusban tíz fiatal és két felnőtt testvérünk tett konfirmációi fogadalmat. Ács Máté, Boros Nóra, Domján Adrienn Ilona, Halassy Eszter, Joó Bence, Király Kornél, Nagy Kristóf, Szőke Emese Jázmin,
Vank Viktória, Vasárhelyi Nagy Anna, valamint Schwarzenberger
Jánosné Éva (óvó néni) és Dobrocsiné Lolbert Nikolett (tanárnő).
Mindkét alkalom református hagyományainknak megfelelően ünnepi
istentisztelet keretében történt meg. Szép és felemelő pillanatokat éltünk át. Az új konfirmandusokat gyülekezetünk énekkara is köszöntötte.

2017. július

Pánsípkoncert Makádon
Június 10-én különleges vendége volt a
gyülekezetnek. Steve Taylor – Szabó István
pánsípművész érkezett Makádra, aki a világ
tíz legjobb pánsíposának egyike. Hosszú
ideig Svédországban élt, bejárta a világot,
majd hazaérkezett Magyarországra. A művész úr már az első néhány percben megtalálta a közös hangot a hallgatósággal. Közvetlen modorával és csodálatos játékával,
sok-sok igazi klasszikus, fülbemászó dallamot felvonultatva. Közben
bemutatta hangszereit, kicsit tanítva is minket. A hallgatók így bepillantást nyerhettek ennek a ritka és különleges hangszernek a megszólaltatásába. Igazi élménnyel
mehettünk át a Művelődési
Házba, ahol állófogadás keretében volt még kinek-kinek lehetősége mind a művész úrral és kedves feleségével mind egymással kötetlenül beszélgetni. Köszönjük az önkormányzat
segítségét, hogy felajánlották az épületet a szeretetvendégség megtartására!
Köszönjük a Makádi Szívek Alapítvány anyagi támogatását!

A Parlament
Kórusa érkezik
Makádra
2017. október 14-én, 18
órától a Református Templomba érkezik meghívásunkra a Magyar Országgyűlés képviselőinek énekkara, amely a
Szená-Torok nevet viseli és immár 20 éve lép fel különböző jótékonysági rendezvényeken. Megtisztelő számunkra, hogy egy ilyen
kicsiny faluba is ellátogatnak! A koncert után ismét szeretetvendégség lesz, minden résztvevő, hallgató számára. Szeretnénk, ha a templom erre a nagyszerűnek ígérkező alkalomra is, ismét megtelne!
Szeretettel várjuk a helyi és környező településekről érkező kedves
vendégeinket!
Készítette: Halassy Ferenc János lelkipásztor

Június végén a konfirmált fiatalokkal kenutúrán vettünk részt a
Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágon. Csodálatos lagúnákon át vezetett
vízi utunk. Rendkívül jó hangulatban telt el az aznap délelőtt, egy
könnyed, vízparti ebéddel kiegészítve. Itt szeretnénk megköszönni
Baski Gábor polgármester úrnak önzetlen segítségét, aki mikrobusszal oda- és visszaszállította a kis csapatot.
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THÚRY SULI HÍREK
Pedagógusnap 2017.

Boros Máté zongora előadása

Vank Viktória zongora előadása

Halassy Eszter ének előadása

Vásárhelyi Nagy Luca versmondás

Nagy Kristóf versmondás

got a gyermekek előtt. Elindítani őket az élet
nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel
teli útján – kísérve szeretetükkel – nemes feladat.
Életünk során számtalan kisebb és nagyobb
ünnep ad alkalmat a tisztelgésre, emlékezésre
embertársaink iránti megbecsülésünk kinyilvánítására. Aztán ahogyan telnek az évek, ezek a
meghitt pillanatok eggyé vállnak, egy olyan
nyugodtsággal és meghittséggel teli emlékgyűjteménnyé, ahová az idő múlásával magunk is egyre gyakrabban térünk meg feltöltődni, megerősödni.
Ma is ünnepelünk, ünnepeljük Önöket,

pedagógusokat akik – valljuk be – a mindennapok forgatagában szinte már-már láthatatlanul teszik a dolgukat, akik páratlan alázattal
hordozzák szívükben, munkájukban valamennyiünk közös jövőjét:
Makád Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében szívből kívánok
Önöknek kitartást, jó egészséget! Kívánom,
hogy hosszú, békés nyugdíjas éveket töltsenek
el családjuk körében!
Mindenkinek köszönöm egész éves áldozatos munkáját!
Képviselő-testület, a hivatal dolgozói nevében:
Baski Gábor polgármester

Makád Község Önkormányzata, képviselő-testülete és a Thúry József Általános Iskola Szülői Szervezete közös
program keretei között köszöntötte az
iskolai, az óvodai és nyugdíjas pedagógusokat. Minden évben megköszönjük
a munkatársak áldozatos munkáját,
amelyet gyermekeinkért és a közösségért tesznek.
Elismeréssel tartozunk Borosné Varó Beáta,
a Szülő Szervezet elnökének az ünnepi műsor
és a vendéglátás megszervezéséért.
Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Óvodai és
Iskolai Munkatársak!
Június első vasárnapján azokat köszöntjük,
akik talán a legszebb hivatást gyakorolják,
gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak,
példát mutatnak – a pedagógusokat.
„Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”
(Váci Mihály)
Felemelő, szép hivatás az Önöké. Emberré
nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő
példaként állni és megmaradni, kitárni a vilá-
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THÚRY SULI HÍREK
Az iskola diákkörének életéből
jelentjük
Köszönöm a falu lakosainak a segítségét az iskolai papírgyűjtésben!
Iskolánk Diákkörének a bevétele az őszi és a tavaszi papírgyűjtésből
származik. Tavasszal (áprilisban) is sok segítséget kaptunk a makádi
lakosoktól, iskolánkba járó diákok szüleitől a papírgyűjtésben. Név
szerint is megemlítek két szülőt (apukát) Zsolnay Krisztiánt és Kiss
Zoltán Zsoltot, akik kiemelkedően nagy mennyiségű papírral támogatták, aktívan segítették munkánkat. ☺ A következő papírgyűjtés szeptember végén lesz. Köszönöm segítségüket!
A papírgyűjtésből befolyt összegből tudjuk megvalósítani iskolai
diákköri programjainkat.
Tavasszal iskolai suli-bulit szerveztek a diákkör tagjai. Júniusban
házi pingpongbajnokság volt iskolánkban. Kihasználtuk, hogy a
Diákkörnek lehetősége volt a tavalyi évben pingpongasztalok vásárlására, amely a papírgyűjtésből származó bevételekből valósulhatott
meg.
Tájékoztatás!!! Iskolánkban sajnos megszűnik a folyamatos
petpalack-gyűjtés. A konténert elszállítják, ezért kérem a tisztelt
lakosokat, ne hozzák be a hulladékot! Megértésüket köszönöm.

Budapesten kirándultunk
A 7. osztályosok júniusban budapesti felfedező túrát tettek. Tömegközlekedéssel utaztunk Makádról a fővárosba. Buszoztunk, héveztünk, hajókáztunk, villamosoztunk, metróztunk és sokat gyalogoltunk. A kirándulás egyik célja a tömegközlekedés megismertetése,
hiszen az iskolai kirándulások során általában különbusz járattal
megyünk, a családok pedig autóval közlekednek.
Baski Gábor polgármester úr és Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr segítségével látogatást tehettünk az Országházban, amely
kirándulásunk fő célja volt. Ezúton is köszönöm a segítséget, gyors
intézkedésüket, hogy megvalósulhatott ez a program. Megtiszteltetés
volt számomra és az osztályom tanulóinak, hogy Pánczél Károly képviselő úr fogadott bennünket, és csatlakozott csoportunkhoz az idegenvezetés során.
Bejártuk a Kossuth teret, a Hősök terét, a Városligetet, Vajdahunyad
várat, a Nyugati pályaudvar környékét. Tervem, hogy budapesti felfedező túránkat ősszel folytatjuk új célpontokkal.
Jól éreztük magunkat! Fáradtan érkeztünk este haza! Budapesti
városnézést ajánlom mindenkinek! Budapest gyönyörű, tele látnivalókkal, gyönyörű épületekkel, modern játszóterekkel.

„Képek a Vakációs Bibliai Napokról”

Takács Tímea
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THÚRY SULI HÍREK
A 2016/2017-es tanév II. féléve a Thúry József Általános Iskolában
I. TANULMÁNYI MUNKA
Akikre büszkék vagyunk, a
Thúry József Általános Iskola
legeredményesebb tanulói:
KITŰNŐ TANULÓINK:
1. osztály:
Kuti Anna
Vörös Nóra
Vörös Ákos
Csibrák Tamás
Tári Norbert
2. osztály
Holub Adél Iza
Nyúl Tivadar Zalán
3. osztály
Kiss Gábor
4. osztály
Péter Hanna
Czinege Laura
Brezina Kata
5. osztály
Halassy Dániel
Vida Patrik
Vásárhelyi-Nagy Luca
6. osztály
Brezina Ferenc
Kiss Zsombor
7. osztály
Kocsis Zsófia
4,5 FELETT TELJESÍTETTEK:
1. osztály
Nagy Zoltán
2. osztály
Dominek Gergő Áron
Marcsinyi Zénó Ákos
3. osztály
Scmidt Zsófia
Béres Olivia
Földi Regina
4. osztály
Vakulya Fruzsina
Kovács Zsófia
Dencsik Sára
Király Gergő
5. osztály
Pahocsa Judit
Kith Angelina Mónika
8. osztály
Boros Máté
Halassy Eszter
Major Fruzsina

II. TOVÁBBTANULÁS
Elballagott 8. osztályos tanulóink
közül mindenki sikeres felvételt
nyert az általa megjelölt középiskolákba.
A 6. osztályból Brezina Ferenc a
ráckevei Ady Endre Gimnáziumban folytatja tanulmányait.
III. VERSENYEREDMÉNYEK
(országos, megyei, tankerületi)
Körzeti versenyek:
Iskolánkban a hagyományunkhoz
híven ősszel ismét megrendezésre
került a Körzeti Szavalóverseny,
amelynek témája „Kedvenc költőm”.
Helyezetteink:
– Kuti Anna 1. osztály, II. hely
– Kiss Zsombor 6. osztály, III. hely
– Halassy Dániel 5. osztály, különdíj
A Ráckevei Népdaléneklési versenyen 3 tanulónk vett részt.
Helyezetteink:
– Halassy Eszter 8. osztály, különdíj
A Víz világnapja alkalmából 4 osztályunk vett részt az Aqualandban
megrendezett versenyen.
Helyezetteink:
– 7. osztály II. hely
– 2. osztály III. hely
Német Nemzetiségi szavalóversenyt rendeztünk Szigetbecsével.
Helyezetteink:
– Kiss Zsombor 6. osztály, I. hely
– Kocsis Zsófia 7. osztály, I. hely
– Halassy Dániel 5. osztály, II. hely
– Mangó Csenge 7. osztály, II. hely
– Tári Norbert 1. osztály, III. hely
– Brezina Kata 4. osztály, III. hely
Szigetszentmiklóson IX. Körzeti
német szavalóversenyen a következő tanulóink szerepeltek eredményesen:
Helyezetteink:
– Halassy Dániel 5. osztály, I.hely
– Kiss Zsombor 6. osztály, I. hely
– Vásárhelyi-Nagy Luca 5. osztály, II. hely
A Szigethalmon megrendezett
KOKTÉL versenyen a 4. osztály
csapata IV. helyezést ért el. A csapat tagjai: Brezina Kata, Péter
Hanna, Czinege Laura.

A ráckevei Ady Endre Gimnázium
idegen nyelvi csapatversenyt rendezett. Iskolánk csapata – Major
Fruzsina, Boros Máté, Halassy
Eszter – IV. helyezést ért el.
Megyei versenyek:
Tavasszal történelemversenyen
vett részt Kiss Zsombor – II. hely –
és Brezina Ferenc – V. hely.
Újhartyánban német nemzetiségi
szavalóversenyt rendeztek. A megyei szavalóversenyen Halassy
Dániel III. helyezéstv ért el.
Országos versenyek:
Lesewurm versenyt (német olvasás és szövegértés) rendeztek
Kunszentmiklóson.
Helyezetteink:
– Péter Hanna, 4. osztály I. hely
– Kiss Zsombor 6. osztály, I. hely
– Pahocsa Judit 5. osztály II. hely
– Halassy Dániel 5. osztály, III.
hely
– Brezina Ferenc 6. osztály, III.
hely
– Marcsinyi Málna 5. osztály, V. hely
A pesterzsébeti német nemzetiségi
gimnáziumban Halassy Dániel
XIV. helyezést ért el az országos
német nemzetiségi szavalóversenyen.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját: Kissné Méri Erzsébet, Pirtóthné Ács Tünde, Gellai Anita Zsanett, Nyulné Bíró
Ildikó, Bognár Gáborné, Takács
Aranka Tímea.
IV. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
A tanulmányi munka mellett a II.
félévben is szabadidős programokkal színesítettük tanulóink mindennapjait:
Február:
Osztálykirándulás, Lágerjárat
utazó kiállítás, Budaörs
Március:
Március 15.
Iskolaelőkészítő foglalkozások
Filharmónia, Szigethalom
Zöldség nap

Április:
Hugó nap
Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek
Nyuszi futás
Tojásfutás, fellépés Szigetbecsén
Papírgyűjtés, PET-palack
gyűjtés
Május:
Úszásoktatás ( 4., 5. és 6. osztály)
Osztály tanulmányi kirándulások
Leendő első osztályosok iskola-, óralátogatása
Kerékpár túrák
Sramli parti, fellépés Sziget
becsén
Kihívás napja
Június:
Zeneiskola tanévzárója
Ballagás
Osztálytáborok (1. o., 5. o., 8. o.)
Érvényes pályázat (Erzsébettábor)
Juniális
Folyamatos:
Tánc szakkör
Mazsorett
Tömegsport
Felzárkóztató foglalkozások
Tehetséggondozás
Természetismeret szakkör
Bendegúz levelezőverseny
Kalandos verseny
Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény kihelyezett tagozatai
Támogatóink:
Szülői Szervezet
Makád Község Önkormányzata
Makád Gyermekeiért Alapítvány
Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Fókusz Takarék, Ráckeve
Dobos ABC
Brezina Ferenc
Végh Ferenc
Polyák Judit
Külön köszönet mindazon szülőknek, akik a tanév folyamán segítették, támogatták munkánkat.
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Rendezvénytér – Piactér – Büge tó
Mindenki tapasztalhatta már, hogy polgármesterként kényszerű döntést kellett hoznom. A piactér és környezetén való tartózkodást szabályozni kellett. A beruházás
megvalósulásával szerettük volna elérni
nemcsak a színvonalas körülmények kialakítását, hanem hogy a terület a pihenés,
kikapcsolódás helye is legyen. Ezeket a
teveinket, elképzeléseinket egyelőre az élet
keresztbehúzta, vagy inkább néhány renitens személy. Az elmúlt években visszatérő
probléma volt, hogy nem csak a sétára, pihenésre használták a teret, hanem sajnos ott
élték ki agresszív, neveletlen érzéseiket.
Több mint százezer forint kárt okoztak

azzal, hogy szándékosan vésték össze a
padokat, festékkel kenték össze a téglafalat,
vagy vizes palackokkal zúzták össze a piactér világítását. Egy lámpatest több mint
húszezer forint, a hozzá tartozó fénycső
darabja 1.500 forint. Ezekből 10 darabot törtek össze, emellett 2 darab padot rongáltak
meg. Az utolsó csepp a pohárban pedig
egyik este a színpad mögötti részen összegyűjtötték a szalmát, a gallyakat és ebből
raktak tábortüzet a díszburkolaton. A Büge
tóban pedig rendszeresen éjszakai horgászatot tart néhány helyi lakos, akik nem törődnek azzal, hogy tevékenységükkel felborítják a jól kialakított halállomány összetételét.

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2322 Makád, Kossuth L. u. 52.
Tel: (06-24) 482-096 Fax: (06-24) 512-200
E-mail: polgarmester.makad@upcmail.hu
Tisztelt Lakótársak!
Az elmúlt időszakban a Bio-Pannónia Hulladékfeldolgozó Kft. felé
fennálló tartozásokra hivatkozva számos ingatlantulajdonos kapott
felszólító levelet a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodától.
2017. július 4-én Dömsödön a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás polgármesterei az önkormányzatokhoz
eddig beérkezett lakossági panaszokat és jelzések áttekintették, és
ott a következő közös álláspontot alakították ki.
Maguk a felszólító levelek jelentős tartalmi és formai hiányosságokkal rendelkeznek. Legfőbb hibájuk, hogy az érintettek nem tudják
pontosan beazonosítani a velük szemben felhozott követelést (hiányzik, hogy az milyen tételekből áll, a mögötte lévő számla megnevezése, száma, kibocsátásának és esedékességének ideje valamint a számlán szereplő összeg tételes bontásban), és ezért eredményesen vizsgálni sem tudják a követelés jogosságát, továbbá esetleges elévülését.
Továbbá mindezt, csak egy egyszerű postai küldemény formájában
tették meg, amely önmagában nem alkalmas sem az átvétel sem pedig
a kézbesítés megtörténtének igazolására. Tisztázatlan, hogy a követelések engedményezése szabályosan történt-e, a követelt összegekről
valaha is kaptak-e számlát az érintettek. Mindezek alapján az említett
követelések erősen vitathatóak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben elévült követelésről
van szó, úgy ha önként teljesítik azt, úgy az már vissza nem követelhető. A teljesen alaptalan követelés önként megfizetése esetén pedig
előfordulhat, hogy csak külön jogi eljárás útján tudják a befizetett
összeget visszaszerezni. Ezek alapján mindenképpen javasoljuk, hogy
elsőként a követelés fent is említett részleteiről győződjenek meg.
A tapasztalt hiányosságok miatt a Társulás önkormányzatai a
közérdek védelme érdekében közösen bejelentést tesznek mind a
fogyasztóvédelemhez, mind a követeléskezelőket felügyelő állami
szervhez, továbbá jelzik azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé is.
Tisztelettel:
Baski Gábor polgármester

A tóban az elmúlt évek alatt sok ember sok
halat telepített, ezáltal a súlyos gondokat
eredményező növényzet nem tudott elszaporodni, kinőni. Viszont van, aki ezt sem veszi
figyelembe, de a számla kifizetésénél nem
áll sorban a hivatalnál! Szomorú történetek
ezek!
Kérek minden jó érzésű lakost, hogy
figyelmeztesse a renitens egyéneket, hogy a
kemény munkával, rengeteg pénzből létrehozott vagyont ne tegyék tönkre. Kérem a
szülőket is, hogy hívják fel a gyerekek figyelmét is a helyes magatartásra.
Köszönet a faluközösség nevében:
Baski Gábor polgármester

DAKÖV KFT.
Az elmúlt években sajnos a lakosság számára nemcsak a lakáshitelek, hanem a közüzemi számlák befizetése is sok esetben problémát okozott. A DAKÖV Kft., mint több más közüzemi cég is, ezt a
kintlévőség állományának drasztikus emelkedésén keresztül tapasztalta meg.
Sokaknak tényleg nehézséget okozott, okoz a számlák kifizetése,
de sajnos azt tapasztaltuk, hogy sok felhasználónk a válságra hivatkozva, de kényelmi okokból nem fizette meg időben a víz- és csatornaszolgáltatás árát.
Makád településen is folyamatosan küldjük ki a fizetési felszólítókat az elmaradt befizetések miatt. Több lépcsőben szólítjuk fel az
elmaradás rendezésére a felhasználóinkat, minden esetben meghatároztuk, hogy milyen segítséget tudunk adni a fizetési nehézségben
lévők számára.
Könnyítettünk a részletfizetési feltételeken, az első és második
felszólításnál van lehetősége a felhasználóinknak részletfizetésre.
Amennyiben ezekre a felszólításokra nem került a tartozás befizetésre, úgy kénytelenek vagyunk a vízszolgáltatást korlátozni.
Ilyenkor nagyobb összeg azonnali befizetése mellett már csak rövid
idejű fizetési haladékot tudunk biztosítani felhasználóink számára.
Lehetőségük van az önkormányzatoknak, hogy a felhasználó normatív lakásfenntartási támogatását Társaságunkhoz utalja a víz- és
csatornaszolgáltatás díjának részben vagy egészben történő megfizetésére.
Társaságunk a felhasználók által határidőre befizetett víz- és
szennyvízszolgáltatás díjaiból tudja finanszírozni működését, ami
közel negyedmillió embernek biztosít egészséges ivóvizet. A határidőre fizető felhasználóink érdekében Társaságunk minden vízdíjtartozóval szemben fellép, hiszen, ha sokan „csak egy kicsit késnek
vagy csak egy kicsit nem fizetnek be”, akkor a szolgáltatás biztonsága kerülhet veszélybe. Ezt a biztonságot kívánjuk a pontosan fizető felhasználóink számára biztosítani.
File Lilla Daköv Kft.
értékesítési osztályvezető
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84 éves korában eltávozott közülünk az
utolsó takácsmester Nagy Lajos, vagy,
ahogy a makádi idősebb generáció nevezte
a Takács Nagy Lajos.
Lajos bácsi egy olyan mesterség tudója,
gyakorlója volt, aki a szakmát, illetve a mesterséget az édesapjától sajátította el. A takácsmesterségnek Makádon nagy hagyománya volt, családi dinasztiák adták kézről
kézre, apáról fiúra az elmúlt század közepéig. Ez a szakma, amely Lajos bácsi családjában is volt, biztos megélhetést biztosított a
család számára, s ha kellett és igény is volt,
az így készült kiváló árura, a kender és len
árura. Minden családtag besegített a feldolgozásba. A makádi határban jelentős menynyiségű lent és kendert termeltek és dolgoztak fel a szövőmesterek, vagyis a takácsok. A
makádi határnevek napjainkig bizonyítják,
hogy ennek a szép szakmának milyen hagyományai voltak Makádon. Ezt igazolják a
határnevek, mint a kenderáztató és a kendereskert földterületek elnevezései, valamint
azok a szerszámok, mint a tiloló és a gereben. Az elmúlt századokban a makádi takácsok minden környékbeli piacon és vásár-

A n y a k ön y v i h írek
Gólyahír
Bartus Tibor és Saller Viktória Bernadett
kisfia Szabolcs
Zólyomi Viktor és Szabó Márta kisfia
Bence
Badi Gábor Jenő és Elsik Henrietta kislánya
Norina
Róth György és Kreisz Tamara kislánya
Emili

H á za s s á g ot
k ötöttek
Rácz József és Rapcsák Terézia
Isztolyka László és Mihajlovics Enikő

Örök re eltá v ozta k
Ács Edit
Horváth Julianna
Földi Pál
Gőg Lajosné
szül: Nagy Julianna
Nagy Lajos

(élt 70 évet)
(élt 68 évet)
(élt 57 évet)
(élt 89 évet)
(élt 83 évet)

Búcsúzás
ban kínálták az általuk előállított áruikat.
Azok a kézműves áruk, ágyneműk, törülközők, konyhai textíliák olyan minőségben
készültek, amelyek életen keresztül elkísérték a vásárlóikat. Mai szóhasználattal élve,
természet- és testbarátok voltak, díszei a
konyhának és a lakásnak. Az idősebb családoknál, ha nem is napi használatra, de talán
még ma is fellelhetők egyes így készült darabok.
Aztán jött az ipari áruk tömkelege, az
olcsóbb, de silányabb, külföldi áruk garmadája, amelyek kezdték kiszorítani a piacról a
minőségi kézműves árukat. Az így kialakult
változásokat próbálták kivédeni a takácsok,
és ők is modernizálták a szövőgépeiket. A
régi fából készült és emberi erővel mozgatott szövőgépeket felváltották a modernnek
mondott lyukkártyás gépek, amelyeknek már
nagyobb műhelyekre volt szükség az elhelyezésükhöz. Ezeken a gépeken ugyan nagyobb
mennyiségű árut lehetett és tudtak előállítani, a minőségük azonban eltávolodott a kéz-
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műves minőségtől. Ezt az utat volt kénytelen
másokkal együtt követni a Lajos bácsi is.
Az államilag létrehozott, finanszírozott szövőgyárak a piaci törvényszerűséget követve,
szép lassan kiszorították a piacról a kézműves minőséghez szokott takácsokat, országosan és Makádon is. A gépeket leszerelték,
hulladékvasként, vagy nagyon olcsón értékesítették a tulajdonosok, így Lajos bácsi is.
A szakmába vetett hit és tisztesség lassan,
lassan devalválódott, értéktelenné vált. A lakóházon korábban elhelyezett cégtábla nem
is olyan rég még szépen csillogott, hirdette
egy kiváló mester kiváló áruját. Mára az idő
vasfoga azt is kikezdte, a mester egészségével együtt.
Így múlnak el mindannyian azok, akik korábban jelentős értéket állítottak elő és az utókor már alig emlékezik ezekre az értékekre.
Lajos bácsi Isten áldjon!
Szőjj sok szép kézműves árut az angyalok
világában, s ha majd mi is követünk égi
utadra, csak ezeket az árukat vásároljuk.
Makád, 2017. július 24.
Bódis István

A mozgó patikáról
Makádon 2017 júniusában megjelent a
Csillag Patika Mozgó Fiókgyógyszertára. A
cikk megírását az ösztönözte, hogy tájékoztatást adjon a Mozgó Patika működéséről.
A Magyar Országgyűlés 2010 decemberében módosította a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt.
A módosítás révén alapjaiban változott meg a
lakossági gyógyszerellátás szabályozása.
A módosítás következtében fiókgyógyszertár definíciójában új elem, hogy mozgó egységként is működtethető 2011. január 1-jétől.
Önkormányzatunk 2017. február 20-án
kapta meg az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (továbbiakban: OGYÉI) határozatát arra vonatkozóan,
hogy a szigethalmi Csillag Patikának létesítési
engedélyt adott ki mozgó fiókgyógyszertár
létesítésére Szigetbecse és Makád településen.
A határozat azt is tartalmazta, hogy a fiókgyógyszertár megnyitásának tervezett időpontja 2017. március 1. napja. Az engedély kiadásához nem szükséges az Önkormányzat hozzájárulása, az engedély kiadása nem az
Önkormányzat hatásköre.
A fentebb említett jogszabály alapján a
Sziget Pharmacy Kft. (szigethalmi Csillag Patika működtetője) a mozgó fiókgyógyszertár
létesítés összes feltételével rendelkezett, valamint a létesítendő mozgó fiókgyógyszertár
által ellátott településekhez legközelebb eső
közforgalmú gyógyszertár működtetői nem

kívántak fiókgyógyszertárat létesíteni, így az
OGYÉI létesítési engedélyt adott a mozgó
fiókgyógyszertár részére.
A létesítési engedély kiadását követően
2017. április 21-én megkaptuk az OGYÉI határozatát a Csillag Patika Mozgó Fiókgyógyszertár működési engedélyéről szóló jogerős
határozatot.
Még ekkor sem volt pontos információnk
arra vonatkozóan, hogy mikor kezdi meg
működését a mozgó patika. Majd előzetes bejelentés nélkül 2017. június 12-én megjelent a
háziorvosi rendelővel szemben a Mozgó
Patika.
Sajnálatos módon a 2006. évi XCVIII törvény 54. § (2) bekezdés b) pontja kimondja
„Ha a kézigyógyszertár működtetésére
adott engedélyben megjelölt településen
közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár működtetését engedélyezik, ezek
megnyitása napjával a kézigyógyszertár
működtetésére vonatkozó engedély módosításáról, illetve visszavonásáról intézkedni
kell.”, így dr. Papp Botond Eörs háziorvos
kézigyógyszertárának működési engedélye
visszavonásra került, melyről 2017. június 27én kaptuk meg az OGYÉI határozatát.
A jogszabályokkal nem mindig értünk egyet,
nem tartjuk logikusnak, de a benne lévő szabályozásokat tűrni vagyunk kötelesek.
Jancsó Emőke
jegyző
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Parlagfű-mentesítés: vége a türelmi időnek!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy június 30-ával lejárt. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
által szabályozott parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (továbbiakban: növényi és
talajvédelmi hatóság) köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó által parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének.
A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés
elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a
parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
A parlagfűvel fertőzött terület mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési
területek) vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint vonalas létesítmények (utak) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával – kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is:
nem elegendő, hogy június 30-ig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg
kell őriznie.
Jancsó Emőke
jegyző

Vásárhelyi-Nagy
Anna a Csepeli Kajak-Kenu SC színeiben Budapest bajnoka lett U15 K2 4000
méteren. Ugyanitt K2
1000 méteren ezüstérmet szerzett. K1
500 méteren 5. helyezett lett. Ezzel az
eredménnyel indulási jogot szerzett a az Országos Magyar bajnokságra, ahol az U15 női kajak egyes 500 méteres versenyében bronzérmet szerzett. Szintén dobogóra állhatott K2 4000 méteren is.

Forduljon az

ügyfélszolgálatához, ha
neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallásivagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva
Pest megyei
egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657
eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
(Tel: +36 1/485 6957)
Dabas Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2370 Dabas, Szent István tér
1/B. (tel: +36 29/561-200)
Ráckeve Város Önkormányzati
Polgármesteri Hivatal
2300 Ráckeve, Szent István tér
4. (tel: +36 24/ 523 333)

Egyenlő bánásmód–
mindenkit megillet!

2017. július
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Ifjúsági Utánpótlás Kupa Makádon
A július 1-én megrendezésre kerülő Makádi Piknik alkalmával több
labdarúgó csapat is megmérkőzött egymással a Szigetvég Utánpótlás
Kupa keretében. A korábbi hagyományoknak megfelelően, ez alkalommal is, a helyi U-12 és U-14-es csapatokon kívül – akiket Balogh
Csaba edző készített fel – a torna résztvevői voltak ráckevei csapatai
Losits János edző vezetésével, Szalkszentmárton csapatai Vinczellér
Zsolt vezetésével, és Szigetcsép csapatai Bruszt György vezetésével.
A fiatal labdarúgók nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe,
Szűcs Miklós és Szabó Milán játékvezetők sípszavára.
A csapatok kiváló mérkőzéseket játszottak, a szülők és nézők legnagyobb elismerésére és örömére.
A mérkőzések során többször felcsendült az elismerést jelentő
taps, mert ezek a fiatalok több alkalommal olyan támadásvezetést és
gólt szereztek, amely dicsőségére válna nagyobb csapatok számára
is. A mérkőzések sportszerű keretek között zajlottak, amire a játékvezetők és a csapatvezetők egyaránt felhívták a néha túlhevült játékosok figyelmét. A mérkőző csapatokat és vezetőit a makádi sportegyesület elnöke köszöntötte a mérkőzések befejezése után, és meghívta őket az augusztus 12-én ismételten megrendezésre kerülő tornára. Ezt követően került sor a díjkiosztásra, amit az elismerő szavak
mellett az egyesület elnöke és Bódis István adott át.
Az U-12-es korosztályban : I. helyezett Makád
II. helyezett Szigetcsép

III. helyezett Ráckeve
IV. helyezett Szalkszentmárton lett.
Az U-14-es korosztályban: I. helyezett Ráckeve
II. helyezett Szigetcsép
III. helyezett Makád
IV. helyezett Szalkszentmárton
csapata lett.
A csapatok játékosainak mindegyike éremdíjazásban részesült, és
a helyezések alapján a III. és IV. helyezett bronzérmet vehetett át. A
csapatok mindegyike kupa elismerést is kapott. Különdíjban részesültek: legsportszerűbb csapat Szalkszentmárton – kupát kapott, legtöbb gólt lövő csapat Ráckeve – ajándék focilabdát kapott, a legjobb
kapusnak kijáró díjat, egy pár kapuskesztyűt, makádi játékos vehette
át. Az igazi jutalom azonban ezután következett, mert a rendező
makádi egyesület pizzát és üdítőt is adott a fiatal labdarúgók és sportvezetők legnagyobb örömére. Ennek elfogyasztásában is kiválóan
teljesítettek a csapatok.
Mindehhez a jól sikerült rendezvényhez hozzájárult a Nemzeti
Együttműködési Alap, amit ezúton is megköszön a rendező Makádi
Sport és Kulturális Egyesület vezetése.
Soós Sándor
Makádi SE elnöke
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Felvidéki csapat volt a Makádi öregfiúk vendége
A tavalyi évben kialakult sportbaráti kapcsolatot ebben az évben is folytattuk, a településünktől 170 kilométerre elhelyezkedő településsel, Ekecs község csapatával. Az előző
évben a szomszédos Lakszakállas csapatával
mérkőztünk meg, de az idei évben ez az időpont számukra nem volt megfelelő, ezért csak
egy csapat érkezett Felvidékről. A vendéglátást a Makádi öregfiúk vállalták a MAHOSZ
SE égisze alatt. Érkezéskor nem maradhatott el
a finom hazai pálinka kóstolása és a feleségek
által készített házi sütemények fogyasztása. A
mérkőzés 14 órakor kezdődött, a reggeli zivatar és a hőség által kialakult fülledt időben. A
makádi csapat kezdett frissebben, érthetően az
utazás fáradalmaival küzdő vendég Ekeccsel
szemben. A hazai csapat a 2 gólos előnyét nem
tudta megtartani, a vendégek fordítottak és egy
góllal megnyerték a mérkőzést. Izgalmas, hajtós baráti mérkőzést játszott a két csapat. A
zuhanyozás felfrissítette a társaságot, a kiizzadt folyadékot pedig sikerült időben pótolni a
szervezetbe, megfelelő összetételű italokkal. A
megérdemelt pihenő egyben szürkemarhahúsból főzött gulyásleves elfogyasztásával is telt.
Természetesen a hazai ízek innen sem hiá-

Ekecs Község öregfiú csapata

Együtt a két öregfiú csapat

nyoztak. Az „üstben” elkészített finomságot
Száraz Ferenc és Dosztály László barátaink
készítették el számunkra. A néhány órás együtt
eltöltött idő rendkívül hasznos és jóleső érzéseket keltett mindenki számára. A nap meglepetése a színpadon komoly érzelmeket felszabadító Nélküled dal közös éneklése volt.
Felvidéken ez a dal a Magyarság összetartozását testesíti meg, rendezvény nem múlhat el
úgy, hogy ez a szám kimaradjon a programból.
Köszönjük, hogy lehetőségünk volt vendégül
látni Ekecs csapatát. Élni fogunk a meghívással és az ősz folyamán mi utazunk a településükre. Köszönjük ifjabb Kollár Tibor ügyveze-

tő és az Önkormányzat dolgozóinak a munkáját, amiért kiváló minőségű körülményeket
teremtettek a mérkőzés lebonyolításához.
Sári Lajos MAHOSZ SE elnök

Vízitúra képekben

A rendezvény támogatói:
Brezi Feri Kft. Szigetbecse
Elohim Kft.
Mahosz Se
Makád Község Önkormányzat
Makád Nonprofit Kft.
Nv Speed Kft. Ráckeve
Pátka Nafta Kft.
Túróczi Sándor és felesége
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2. Makádi Falunap
2017. augusztus 12. szombat
Programok:
10:00 óra utánpótlás labdarúgó torna a Makádi 18:30 óra Eredményhirdetés
Sport- és Kulturális Egyesület rende- 19:00 óra Tombolahúzás
zésében
11:00 óra Főzőverseny indulása (a főzésen bárki
részt vehet)

20:00 óra

L.L. JUNIOR előadása

13:00 óra Gyermek horgászverseny (nevezés
12.00 órától)
15:30 óra Tűzoltóbemutató

21:00 óra

TŰZIJÁTÉK

16:00 óra Utcabajnokság

16:30 óra

CSOCSESZ előadása

21:15 óra

UTCABÁL

– játszik a GERECSE PARTY zenekar
Tombola–Büfé–Ugrálóvár–Csillámtetkó
A rendezvény ideje alatt lehetőség van egytálétel
vásárlására!
A rendezvény támogatói: ALGÉP BAU KFT., ÁCS SÁNDOR, BÖLCSKEI

17:15 óra VÉNUSZ színház zenés előadása
18:00 óra CSIRIBIRI és a GERECSE Mazsorett
csoportok fellépése

ANTAL., ELOHIM KFT. ,CSÖME KFT., CSEREV BUILD KFT., DIÓSZEGI
LAJOS, MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, MAKÁDI MEZŐGAZDASÁGI
KFT., MAKÁD NONPROFIT KFT., MAKÁDI VADÁSZTÁRSASÁG NV SPEED
KFT., PÁTKA-NAFTA KFT., SÍRÓ ATTILÁNÉ, TÚRÓCZI SÁNDOR ÉS
FELESÉGE

