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Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván minden kedves makádi lakosnak
Makád-község Képviselõ-testülete

Medriczky Andor: Karácsonyi pásztorének

Betlehemi kis jászolban 
Isten fia jött közénk, 
Megváltani minden embert 
Gazdagot és a szegényt. 
Szeretetet áraszt máris: 
Kis kezét nyújtja felénk. 

Betlehemi kis jászolhoz 
Jöttek szegény pásztorok, 
Angyalszózat hívta õket 
Az istálló ragyogott. 
S hoztak ami tellett tõlük: 
Báránykát, juhászbotot. 

Késõbb jöttek a királyok 
Ajándékkal gazdagon, 
Tömjén, mirha és aranykincs 

Csillog-villog a napon. 

Mert király Ô, a kis Jézus, 
Övé minden hatalom. 

Most mi jöttünk, hazátlanok, 
Legszegényebb hívei, 
Vándorúton, kincsek nélkül 
Szívünket kiönteni. 
Kicsi Jézus segíts minket 
Hinni, tûrni, küzdeni… 
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Pályázatok

2009.június 2-án benyújtásra került a KMO Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt ”Települési 
önkormányzati belterületi közutak, korszerûsítésének támogatása” címen meghirdetett pályázat. Célja a 
Kossuth Lajos utca és annak folytatásában a Kulcsi utca aszfalt burkolattal való ellátása. Összességében 
1000 m út, 6 centiméter vastagságban 5 méter szélességben tervezzük aszfaltozni. A pályázat elbírálásra 
került, melyen az igényelt 10,2 millió forintot megnyertük, ezáltal lehetõségünk lesz ennek a két utcának a 
felújítására. A munkálatokat 2010-ben tervezzük elvégezni. A kivitelezõ kiválasztása folyamatban van, 
szerzõdést 2009. december 17-én köthetünk, sikeres jelentkezõk esetén.

__________________________

2009. szeptember 7-én benyújtásra került a Közép-magyarországi operatív program keretében kiírt KMOP-
2009-2.1.1/B kódszámú „Belterületi utak fejlesztése támogatása” keretében „Makád közlekedésének 
fejlesztése” tárgyban pályázatot nyújtottunk be 158.768.104 forintértékben. Az érintett utcák Diófa u., Petõfi 
köz, Dózsa György u., Thúry József u., Jegenye sor, Szabadság köz teljes hossza. Ezen pályázat a sáros, 
poros utcák szilárd burkolattal való ellátását teszi lehetõvé. Az elõzetes szûrõkön a pályázat megfelelt, 
melyet követett november 5-én a helyszíni bejárás. A pályázatot kezelõ szerv megállapítása alapján a 
település útjainak állapota indokolja a fejlesztést és a döntéshozóknak javasolja a projekt pozitív elbírálását.
A döntést még ebben az évben, december hónapban meghozza a tanács, reméljük támogató szándékukat 
fejezik ki.

__________________________

2009. november 16-án pályázatot nyújtottunk be a Helyi Vidékfejlesztési Irodához, az Európai Unió 
támogatása alapján kiírt Leader keretin belül. A pályázat tartalmazza a szándékunkat, melyben utcanév jelzõ 
táblákat, információs táblákat és térképeket szeretnénk a falu területén elhelyezni, igényes, ízléses 
termékekbõl. A támogatást 5,4 millió forintértékben szeretnénk megszerezni. Ugyan ebben a kiírásban létre 
szeretnénk hozni egy 170 oldalas színes kiadványt, Makád község történetérõl, hagyományairól, kultúrájáról 
a falu keletkezésétõl, egészen a napjainkig. A pályázatunk 3 millió forintról szól, melyrõl december-január 
hónapban döntés születhet, reméljük, sikerrel vesszük az akadályt.  

___________________________

MEGÉPÜLT
Makád legújabb intézménye a

HÓVIRÁG ÓVODA!

  

A kivitelezõ Pozitív ’91 Kft.az óvoda kulcsait átadta a megrendelõ képviselõjének, Baski Gábor 
polgármesternek. Az ünnepélyes átadás idõpontjáról késõbb értesítjük a lakosságot.
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Pályázatok

Átadásra került a csapadékvíz elvezetõ rendszer és a befogadó tó

2009. december 16-án (szerda) ünnepélyes keretek között átadásra került az Új Magyarország Feljesztési 
Terv Közép-magyarországi Operatív Program 121.318.000,- Ft-os támogatásával a „Makád belterületi 
csapadékvíz elvezetése és befogadó tó revitalizációja” címû beruházás. 
Az ünnepélyes átadás meghívott díszvendége Heil Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 
kabinetfõnöke volt, aki ünnepi beszédében méltatta az elmúlt évek során a községben történt fejlõdést, 
elismerõen nyilatkozott a vezetés bátorságáról, kitartásáról, ami elõrébb viszi ezt a kis települést.
Heil Péter  - a zord idõjárási viszonyok miatt - jelképesen átvágta az avatási szalagot.  Jelen voltak még a 
környezõ települések polgármesterei, a nyertes pályázatban részt vett szakemberek, intézményvezetõk.
A pályázat megvalósításával megoldódott a Kossuth Lajos utca, Rákóczi utca, Táncsics, Szabadság utca, 
Petõfi utca, Petõfi köz, Kendereskert, Kulcsi utca és a Turi József utca csapadékvizének elvezetése, valamint 
a település szívében lévõ „Büge tó” és környezetének rendbetétele. A vízelvezetõ rendszer kiépítésével 
nagyobb lehetõség nyílik az útfelújítási és útépítési pályázatokon való sikeres részvételre. A gyûjtõ tó 
számos szabadidõs lehetõséget nyújt: nyáron horgászhatnak a gyermekek, télen pedig kitûnõ korcsolyapálya 
válhat belõle. Reméljük, hogy településünk minden lakója büszke a falu megszépült központjára!

_________________________

Makád község képviselõ Testülete döntött három újabb pályázat benyújtásáról, szintén a vidékfejlesztés 
keretein belül, falumegújítás támogatására. Terveink szerint a községben régóta hiányzó és igényelt 
játszóteret kívánunk megépíteni, 8 millió forintértékben. A település központjában disz burkolattal, 
padokkal, növényekkel ellátott közösségi teret hoznánk létre, 9 millió forintértékben. A harmadik projekt 
pedig a parkerdõben egy tanösvény kialakítását tenné lehetõvé, 4 millió forintértékben. Ezek a pályázatok 25 
5-os önerõt igényelnek, melyet az önkormányzat a következõ évi költségvetésében kell biztosítania.
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Körjegyzõségi Hivatal decemberi ügyfélfogadási rendje
2009. december 1-23. között a megszokott ügyfélfogadási rend (hétfõ, szerda, péntek)
2009. december  24.-én (csütörtök) munkaszüneti nap
2009. december 25. (péntek) ünnepnap
2009. december 28-31. minden nap 8-10 óra között ügyelet mûködik.

Anyakönyvi hírek

 Gólyahír

Megszületett:
Ferencz Roland és Schrek Annamária kisfia

Hunor Noel

Takács Gyula és Schüszler Annamária kislánya
Jázmin

Csibrák Miklós és Ács Krisztina kisfia
Tamás 

 Házasságot kötöttek
Ugrai Zoltán és Ács Erzsébet

 Örökre eltávoztak
Vakulya Ferenc Balázsné (élt 53 évet)

Sáringer Ferencné (élt 86 évet)
Kollár János (élt 48 évet)
Varga László (élt 32 évet)
Major István (élt 64 évet)
Tolnai István (élt 49 évet)
Szabó István (élt 71 évet)

Molnár Imréné (élt 77 évet)
Strohmayer János (élt 58 évet)

Állampolgársági esküt tett:

Sófalvi Mihály és Sófalvi Eszter

www.makad.hu


