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MAKÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Új utakon Makád!
Pályázatok útján több mint
6 km új út épül!
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K i t ü n t e t t é k L ó ré v p o l g á r m e s t e rét
Alexov Ljubomirt, a szomszédos Lórév község polgármesterét 2010.
március 15-én a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével tüntették ki. Ez
az egyik legmagasabb rangú kitüntetés hazánkban, melyet olyan embereknek ítélnek oda, akik a kultúra, a tudomány, a mûvészet, továbbá saját
szakterületük terén – Magyarország érdekeinek elõmozdítása, az egyetemes emberi érdekek gyarapítása érdekében – példamutató tevékenységet
folytatnak.
– Elõször is szeretnék gratulálni a kitüntetéséhez! Ugyebár ezt a kitüntetést javaslat alapján adományozzák. Önt ki javasolta erre a díjra?
– Köszönöm szépen a gratulációt! Erre a díjra Lórév község képviselõ-testülete javasolt. A Jegyzõ úr és a képviselõ-testület titokban tartottak
egy testületi ülést, amire engem elfelejtettek meghívni – valószínûleg
szándékosan. Szóval az elõterjesztést a képviselõ-testület tette meg, és a
dolog pont ettõl válik még kedvesebbé, hogy ez a dolog azoknak az embereknek jutott eszébe, akikkel nap mint nap együtt dolgozom. Ezzel tulajdonképpen az eddigi munkámat ismerték el, igaz, én sosem gondoltam
úgy, hogy amit a község elért az elmúlt 20 évben, az egyedül az én érdemem lenne. Ebben az idõszakban a képviselõ-testület keveset változott,
többek végig részt vállaltak ebben a munkában, néhányan pedig 1-1 ciklus kihagyása után tértek vissza. Szükség volt erre a csapatra, valamint
arra, hogy partnerek legyenek, ahhoz, hogy Lórév az elmúlt 20 év alatt
sikeresen felzárkózhasson a világhoz. Ha most megnézzük, nyugodtan
állíthatom, hogy Lórév nyújtja azokat a szolgáltatásokat, mint bármelyik
város vagy nagyobb település a környéken. Teljesen kiépült az infrastruktúra, kínálati piac van tulajdonképpen mindenféle szolgáltatásból.
Emellett Lórév, mint magyarok és szerbek által lakott település, a szerb
kulturális közéletben egy nagyon magas helyet vívott ki magának, nem
véletlen, hogy itt van a Magyarországi Szerb Színház központja, sok
munkával hoztuk létre kulturális együttesünket, amely rövid idõ alatt
gyors karriert futott be, és nagyon sok sikert ért el – mindezekben a fentebb említett csapatnak nagyon sok munkája van. Örömmel tölt el, hogy
ennek a csapatnak én lehettem az egyik tagja, vagy ha úgy nézzük, a vezetõje, és úgy gondolom, ezzel a kitüntetéssel tulajdonképpen ennek a
csapatnak a munkáját ismerték el.
– Úgy tudom, ön nem csak Lórév község polgármestere, hanem
több országos szervezetnek is vezetõje.
– Én egészen pontosan egyetlenegy országos szervezetnek vagyok a
vezetõje, ez pedig a Szerb Országos Önkormányzat, ennek vagyok ebben
a választási ciklusban az elnöke, és ilyen minõségemben választottak meg
még a Parlamentben mûködõ Kisebbségi Fórum alelnökének. Ez utóbbi
mindenkori elnöke a házelnök. Ennek a Kisebbségi Fórumnak az a célja,
feladata, hogy amíg a magyar törvényhozásban nem oldódik meg a kisebbségi közösségek parlamenti képviselete, addig tanácsadó testületként
mûködik a házelnök vezetésével. Ennek a testületnek a tagjai a parlamenti frakciók vezetõi, illetve a törvény által elismert nemzeti és etnikai kisebbségek országos szervezeteinek az elnökei, összesen körülbelül 20 fõ.
A Szerb Országos Önkormányzat pedig a Magyarországon élõ szerb kisebbség politikai képviseletét látja el. Ezek a feladatok is nagyon érdekesek, és igazából ezek kiegészítik azt a munkát, amit Lóréven végzek, és
ami nekem mindig is a szívem csücske, és számomra ez elsõszámú feladat marad.
– A díjátadás hogyan zajlott?
– Annak ellenére, hogy ezt a díjat a köztársasági elnök adományozza,
a díjátadásra idén több helyszínen került sor. Az önkormányzati területen
tevékenykedõ díjazottak az Önkormányzati Minisztérium dísztermében
vehették át a díjat. Egy nagyon bensõséges, szép ünnep volt, és nekem külön örömet okozott, hogy az önkormányzati vezetõk mellett, régebbi és
mostani sportolókkal, olimpiai- és világbajnokokkal egy sorban ülve vehettem át ezt a díjat. A mostani sportolók közül ott volt például Gyurta
Dániel, vagy például a több évtizede olimpiai aranyérmet szerzõk közül
Varga János birkózó mellett ülhettem. Számomra az pluszban növelte a

díjnak az értékét, hogy ifjúkorom bajnokai mellett foglalhattam helyet,
akiknek annak idején a tévéközvetítések során drukkoltunk. Az ünnepség
a szokásos protokoll szerint zajlott, egy államtitkári beszéd és azt követõen a Duna Mûvészegyüttes elõadása elõzte meg a díjak átadását. Végül is
egy nem túl hosszú, de bensõséges és szép ünnepség volt, a díjat pedig
Jauernik István államtitkár adta át, több magas rangú állami vezetõ jelenlétében.
– A jövõre nézve milyen tervei vannak?
– A mi munkánknak – lehet, hogy elõnye, lehet, hogy hátránya – a fõ
jellemzõje a ciklikusság. Polgármesterként az ötödik ciklusom végén vagyok, és idén is újabb megmérettetés következik. Idén is szeretnék indulni a polgármesteri címért, és ha a falu ismét engem választ, legfõbb célom
a megkezdett fejlõdést folytatni, vagy legalább az eddig elért eredményeket megtartani.
– Hogyan látja Lórév és a környezõ települések kapcsolatát?
– Vannak tradicionális kapcsolatok, melyek évszázadok óta jól mûködtek, és személy szerint jónak ítélem meg a kapcsolatot. Ez nem azt
jelenti, hogy nem lehetne mit fejleszteni ezeken. Természetesen a kapcsolatok nem egyformák, tehát ezen a jón belül is vannak különbségek.
Például ha visszagondolok, Lórév és Makád között gyerekkoromtól
kezdve azt hallottam, hogy ez a két falu mindig is jóban volt és együttmûködött, közös volt az orvos, az emberek eljártak egymás mulatságába. Volt idõ, hogy a hivatalos kapcsolata a két településnek nem volt enynyire szoros, de a jószomszédi viszony nem múlik el, és annak külön
örülök, hogy ezt a viszonyt sosem az határozta meg, hogy itt szerbek, ott
magyarok, vagy itt katolikusok, ott reformátusok élnek, hanem gyakorlatilag az emberi kapcsolatok megvoltak, mûködtek, és mûködnek mind
a mai napig is. A körjegyzõség révén a két település most hivatalos mûködésében is szorosabban kötõdik egymáshoz, és remélem, hogy ebbe
sikerül bevonni Szigetbecsét is, és ezzel egy természet-adta szövetség
jön létre, mert itt a sziget végében ez a három falu egymásra van utalva.
Ráckevével is mindig jó kapcsolataink voltak, bár a hivatalos szálak kicsit lazultak, de ezenkívül még rengeteg más szállal kapcsolódunk oda is.
Néhány évvel ezelõtt újra felvettük a kapcsolatot a Duna túlpartjával,
ugyanis az elmúlt évtizedben a természet adta határok miatt ezek a kapcsolatok is fellazultak. Miután csatlakoztunk a Leader csoporthoz, újabb
lehetõségek nyíltak meg ezen települések irányába, mely nem csak a
szomszédos Adonyt jelenti, hanem az egész szomszédos kistérséget. Nagyon szimpatikus társaság, örülök, hogy annak idején hagytam magam
rábeszélni az együttmûködésre, mert ennek eredménye kölcsönösen elõnyös mindegyik fél számára. A környéken az emberek nyugodtabban élnek, nem rontotta el õket a nagyvárosi élet, és személy szerint sosem
bántam meg, hogy annak idején én nem a nagyváros mellett döntöttem,
hanem itt maradtam vidéken.
-dmc-
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E GYHÁZI

HÍREK

Kedves Testvéreim!
Az üdvtörténet egyik legkiemelkedõbb állomása elõtt állunk, amikor hirdetjük Krisztus feltámadását. Jó nekünk
megerõsítést nyernünk a Szentírás szavaiból, miszerint Isten
nem hagyott magunkra a bûneset után, mert megtartja és
fenntartja az embervilágot.
Minden húsvét arról bizonyosság, hogy Isten szeret bennünket, embereket. Szeretetének pedig legtökéletesebb megnyilvánulása Fiának: Jézus Krisztusnak váltsághalála. Az isteni csoda megértése életünk legnehezebb kihívásainak egyike, melyben vetekszik a realitás elve az istenképûséggel.
Nem láttam, nem hiszem! – hangzik sokszor a válasz. Az istenképû ember mégis arra predesztinált, hogy lásson, amikor
szemei elõl rejtve van az igaz.
Ezt a nagy titkot Krisztus halála nyilatkoztatta ki azáltal,
hogy önkéntes áldozatával nemcsak megdöntötte, hanem
megváltotta az Õt keresztre feszítõ világot. Azóta ez a láthatatlan ország alakítja a látható világot. Krisztus igazsága érvényesül az emberi világban, és az új teremtés rendje bontakozik ki a földi élet keretei között.
Cselekedni nem annyi, mint magunkat érvényesíteni és
mást pusztítani; hanem másoknak szolgálni és magunkat feláldozni. Határozni nem annyi, mint eldönteni azt, ami nekünk tetszik; hanem elfogadni azt, amit Isten akar. Az életigény nem az, hogy vádoljunk vagy megalkudjunk; hanem,
hogy feleljünk és szolgáljunk. Mindenekfelett a legnagyobb
dolog elfogadni a felénk nyújtott kegyelmet, vagyis élni anynyi, mint feláldozni a földi és látszólagos életet az igazi élet
elnyeréséért.
Minden húsvét Istennek szeretetével, a feltámadás ünnepével, az örökkévalóságnak hirdetésével, az ember jobbá válásának készségét hirdeti. Hirdeti és bizonyítja, hogy van értelme
a létnek. Van miért reggel fölkelni, elvégezni feladatainkat és
hinni a változás Istentõl megszentelt igazában. Húsvét azt jelenti, hogy halálnak virágából új élet terem. Új élet pedig bûnbánattal, imádsággal és Istennek szeretetével válik áldássá.
Mi emberek sokszor érezzük, hogy a dolgok megtörténnek velünk, és mi külsõ szemlélõként vagyunk csupán jelen
azokban. A Lélek nélküli élet ehhez hasonlatos. Lélek nélkül
nem lehet a világot sem megtartani, sem építeni. Lélek nélkül a világ élettelen. Persze akkor is megy valahogy, de a lényeget, a minõséget elveszíti.
Istennek drága csodája, az emberré válás, majd a váltsághalál elvégzése új idõszámítást és új életet hozott. Ez az élet
minden tavasszal húsvétban testet ölt. A testet öltött új életben pedig merjünk a csodával együtt élni, álmodni a Lélekkel, majd tegyük meg közös dolgainkat! Higgyük el, hogy
Istennel minden dolgunk megélhetõ, megtartható lesz. Merjük elhinni, hogy a világban mi vagyunk Istennek alkotótársai. Így az életünk mint legtökéletesebb mûalkotás Istennel
együtt teljessé válik.
Éljük meg az isteni csoda valóságát és álmodjunk együtt
isteni csodát! Hirdessük a világnak, hogy bizonyosságunk
van Jézus Krisztusról, aki feltámadt és Isten gyermekévé tett
minket! Ünnepeljük azzal a bizonyossággal, melyet Pál
apostol hirdetett a Filippi gyülekezetben: „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt” (Filippi
2:5). Kívánom minden kedves testvéremnek az Istentõl áldott húsvéti csoda megtapasztalását életében!
Lakatos Enikõ református lelkész
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Adója 1%-ával támogassa a Makádi
Szívek Közhasznú Alapítványt
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2008. évi jövedelemadójuk 1%-át a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány-nak adományozták. Elõzetes értesítés szerint a felajánlott összeg 105.500 forint. Sajnos ezt
az összeget még nem utalta át alapítványunk számlájára az APEH. A személyi
jövedelemadó 1%-áról szóló törvény lehetõvé teszi Önnek azt, hogy ilyen módon támogassa a helyi civil szervezeteket. Kérem, éljen ezzel a lehetõséggel, és
másokat is tájékoztasson róla.
Hogyan adhatja az SZJA 1%-át a Makádi Szívek Közhasznú Alapítványnak?
Egy, a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány adószámát tartalmazó
szelvényt tegyen be egy normál méretû borítékba. A lezárt borítékra kívülrõl írja rá a nevét, lakcímét és adóazonosító számát.
MAKÁDI SZÍVEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY: 18712672-1-13
Ha önadózó, akkor ezt a borítékot adóbevallásával együtt küldje be az
APEH-nak. Ha nem önadózó, akkor a boríték hátoldalát írja alá úgy, hogy aláírása keresztezze a boríték ragasztási vonalát, majd munkahelyén adja le a borítékot. Amennyiben adóbevallását elektronikus úton készíti el és küldi az
APEH részére, a tájékoztató szerinti megfelelõ „fülecskében” kell az adatokat
feltüntetni.
Ezúttal is van lehetõség a református egyházat is ilyen módon támogatni. Ezt
egy másik, hasonló nyilatkozat kitöltésével lehet megtenni. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ technikai száma: 0066.
A két 1%-os rendelkezés egymástól független.
Támogatását elõre is köszönöm.
Bognár Gáborné kuratóriumi elnök

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Makád község Képviselõ-testülete munkaterve szerint 2010. január 18án tartotta meg elsõ rendes ülését. Az ülésen az alábbi döntések születtek:
– a Hóvirág óvoda eszközbeszerzésérõl,
– a Makádi Református Egyházközség kérésére a testület elbirtoklási per elõkészítésére hívta fel a körjegyzõt a makádi 115-ös hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
– A közvilágítási hálózat üzemeltetésével az Eurovill Kft.-t (2230 Gyömrõ,
Táncsics M. u. 110.) bízta meg.
– Makád Község Képviselõ-testülete az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodás alapján településõr alkalmazását határozta el
2010. március 1-jétõl.
– Makád Község Képviselõ-testülete a makádi bel- és üdülõterületek földútjainak rendszeres karbantartására, hóeltakarítására szolgáltatási szerzõdést kötött 2009-2010-es évekre Márkus István vállalkozóval.
– Makád Község Képviselõ-testülete a 756 hrsz-on felvett kb. 10 hektárnyi
zöldterület tisztán és rendben tartására, gyommentesítésére szolgáltatási szerzõdést kötött 2009-2010-es évekre.
– A képviselõ-testület a tulajdonában lévõ tûzoltóautó értékesítésérõl döntött 1
millió forintos áron a Solymári Önkéntes Tûzoltóságnak.
– Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ 2322
Makád, Kossuth Lajos utca 39. szám (108 hrsz.) alatti óvoda ingatlanát értékesítésre vagy hasznosításra történõ meghirdetését határozta el. Az ingatlan
eladási árát bruttó 8 millió forintban határozta meg.
2010. február 15-i munkaterv szerinti ülésén a képviselõ-testület elfogadta
Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatalának 2010. évi költségvetését
35.778 e Ft-os bevételi és kiadási fõösszeggel.
– beterjesztésre került Makád Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése is, melyet a képviselõk részletesen megvitattak, de a rendelet elfogadását elnapolták.
2010. február 23.-i rendkívüli ülésén elfogadásra került Makád község 2010.
évi költségvetése.
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Anyakönyvi hírek
Gólyahír
Megszületett:
Borbély Antal és Kozma Ibolya kisfia
Bálint László

Örökre eltávozott
Szabó Ferencné, élt 67 évet
Csapó Zsigmondné, élt 88 évet

Pest Megyei Rendõrfõkapitányság Hivatalá nak sajtóközleménye
A 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program a visszajelzések
alapján javította a lakosság biztonságérzetét. Társadalmi elvárás,
hogy a közterületeken
több és láthatóbb rendõr
teljesítsen szolgálatot, a jogsértõkkel szembeni fellépés határozott és következetes legyen.
Az Országos Rendõr-fõkapitányság Vezetõje tekintettel a fentiekre a program folytatását rendelte el.
Ez alapján a rendõrség a kiemelten veszélyeztetett településeken naponta, a veszélyeztetett településeken hetente legalább három
alkalommal, a veszélyeztetettnek nem tekinthetõ településeken legalább hetente egy alkalommal fokozott ellenõrzést kell tartani.
2010. március 1. – március 7. közötti idõben a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén 86 fokozott ellenõrzést,
8 közlekedési és 1 körözési ellenõrzést hajtottak végre munkatársaink.
A fokozott ellenõrzéseket 2616 órában
406 rendõr hajtotta végre. Munkájukat 41 fõ
polgárõr segítette.
A közlekedési akciók idõtartama az adott
héten 114 óra volt, melyben 21 rendõr vett
részt.
2010. 9. hetében a program keretében végrehajtott akciók során 21 esetben érték tetten
bûncselekmény illetve szabálysértés elkövetõjét, 5 fõ körözött személyt fogtak el. Szabálysértés elkövetése miatt 239 esetben tettek
feljelentést, 21 fõ ittas vezetõt állítottak elõ.
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FE L H Í V Á S !
Községünkben régebben is mûködött önkéntes tûzoltóság. Sokan még biztosan emlékeznek rá, hogy a Posta közben a ma már a virágüzletnek, a
fodrász-szalonnak és a temetkezési irodának helyet adó épület egykor még
tûzoltószertárként funkcionált. Egyes birtokunkban levõ információk tanúbizonyságát adják, hogy az egykori Makádi Önkéntes Tûzoltóság negyvennyolc tagot számlált.
A szervezet 2004-ben újjászervezõdött, és MOST ÚJABB TAGOKAT
KERES! Elsõsorban lelkes, vállalkozó szellemû emberekre van szükségünk,
korra és nemre való tekintet nélkül. Várjuk minden kedves községért tenni kívánó, vagy akár
csak érdeklõdõ lakos jelentkezését a Körjegyzõségi Hivatalban, valamint a közgyûléseken,
melyeknek idõpontjáról a faluban található hirdetõkön található mindig aktuális információ!
Makádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Vezetõsége

Amit a GYEPMESTERRÕL
TUDNI KELL!
„Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azonban nem szabad
elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelõs lettél azért, amit megszelídítettél.”
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
Makád község területén sajnálatos módon egyre inkább elszaporodnak
a kóbor kutyák, pedig ahogy a fenti idézet is kiválóan leírja, a tulajdonosaik felelõsek a kóborló házi kedvencekért. 2010. április 15-étõl a község
területén gyepmester segítségével gyûjti be az önkormányzat a kóbor
állatokat. Természetesen az elsõ lépés, amennyiben a Településõr segítségével a Körjegyzõségi Hivatal beazonosította a tulajdonost, hogy felszólító levelet kap a Körjegyzõtõl. Ezt követõen kerül sor az állat
befogására, amelynek költsége a tulajdonost terheli. A sintér (gyepmester)
feladata az, hogy a közterületre elkószált, kóborló, a különbözõ okok végett elhalt állatokat összegyûjtse és telepére szállítsa. Nem önszántából teszi ezt, ez az õ munkája. A törvények, az állattartási szabályzatok értelmében a településeken tevékenykedik.
A gyepmester feladatai különösen:
– közterületen, közúton talált elhullott állatok tetemének elszállítása, ártalmatlanná tétele;
– a faluban gazdátlan vagy gazda nélkül kóborló, beteg, agresszív ebek befogása, elszállítása, megõrzése, gondozása, a tulajdonosnak való kiadása, illetve elaltatás utáni ártalmatlanná tétele;
– megfigyelésre elhelyezett állatok gondozása.
• A gyepmester lakossági bejelentésre, magánterületrõl az elhullott állatokat térítés ellenében
köteles elszállítani.
• A befogott ebek megõrzése az erre a célra kijelölt helyen történik legalább 14 napig, de az
állatok tovább is ott tarthatók.
• A befogott ebet az állattartó/tulajdonos a fenti idõponton belül, az oltási igazolás bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja.
• Eb védjeggyel rendelkezõ ebeknél a gyepmester kezdeményezi az eb nyilvántartás alapján
– a jegyzõ közremûködésével – a tulajdonos felkutatását.
• A fajtatisztának tûnõ, tetoválási számmal vagy chippel
ellátott eb esetén a gyepmester köteles bejelentést tenni
a Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületénél is.
• A 14 napon túl ki nem váltott eb védjegy nélküli
gazdátlan eb értékesíthetõ vagy elaltatható, ami az állatorvos feladata.
• A befogott eb életének kioltását az állat tulajdonosa, a
jegyzõ, illetve az állatorvos kezdeményezheti.
• A gyepmesteri tevékenység az állategészségügyi
hatóság szakmai felügyelete alatt áll.

Budapest, 2010. március 11.
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

Eltûnt állat esetén érdeklõdni a gyepmesternél kell, melynek elérhetõségét a hirdetõkön tesszük közzé április 15-tõl!
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Lakosok a köz szolgálatában – néhány szó a polgárõrségrõl
Hungaricumokról beszélgetve szó esik a szatmári szilvapálinkáról, a
csabai kolbászról, a makói vöröshagymáról, de a legritkább esetben gondolunk arra, hogy a polgárõrség is magyar „találmány”.
Európában egyedülálló, hogy településük biztonságáért közel 90 ezren
rendszeresen feláldozzák szabadidejük egy részét: saját gépkocsijukon, a
benzinköltség megtérítése nélkül, ingyen, társadalmi munkában, civil
bûnmegelõzõként segítik a rendõrség munkáját. A polgárõrökkel már
nem csak éjszaka találkozhatunk: a járõrszolgálaton túl részt vesznek a
gyermek- és ifjúságvédelemben, a sport- és egyéb rendezvények biztosításában, szükség esetén a vészhelyzetek elhárításában.
A Makádi Polgárõrség tevékenységi köre is kibõvült az elmúlt idõszakban. Amellett, hogy péntek és szombat éjszaka párokban járõrözve õrzik
a település lakóinak nyugalmát és értékeit – sõt többen már hétköznap is
vállalnak szolgálatot –, rendszeresen segítik a különbözõ rendezvények

lebonyolítását, részt vesznek azok biztosításában. Ízelítõül néhány példa a
2009-es évbõl: farsang, Kossuth-szobor avatása, konfirmálás, a KisDuna-menti Vidékfejlesztési Egyesület gyûlése, falunap, szüreti felvonulás és bál, csapadékvíz-elvezetõ rendszer és befogadó tó átadása, karácsonyi bál. De a közbiztonság érdekében végzett tevékenységeken túl a környezetvédelembõl is kivették a részüket a tavaszi szemétszedéssel.
A Makádi Polgárõrség 2006-ban szervezõdött újjá, 23 taggal. Azóta néhányan lemorzsolódtak – kiléptek vagy elköltöztek –, de új tagok belépésével immár harmincan szolgálják településünk nyugalmát. Köszönöm
polgárõrtársaim elmúlt évben végzett munkáját, és köszönöm támogatóink segítségét is! Köszönjük adójuk 1%-ának tavalyi felajánlását, kérjük,
idén is támogassák egyesületünket!
Makádi Polgárõrség Egyesület Adószám: 18716102-1-13
Király Ferenc elnök

SZOLGÁLATBA ÁLLT A TELEPÜLÉSÕR!
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által meghirdetett Településõr Programot minden elõzetes várakozást felülmúló érdeklõdés kíséri. A
2009. szeptember 17-ei közzétételtõl 2010. február 26-ig eltelt idõszakban
1056 önkormányzat – köztük Makád – 2138 fõ településõr foglalkoztatásának a támogatására benyújtott igényét regisztrálták. Eddig a napig az IRM
részérõl 1017 megállapodás – 2081 fõ foglalkoztatására – került aláírásra.
A településõr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki
az elõírt öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítõ eszközt nem alkalmazhat. Feladatai között szerepel többek között a helyben található közvagyon (középületek,
parkok, utcai bútorok) védelmében való közremûködés, az önkormányzati rendeletek betartásának ellenõrzése, tûzvédelem, bûnmegelõzés, forgalomirányítás, települési rendezvényeken közremûködés a rendfenntartásban és a különbözõ rendvédelmi szervezetekkel történõ kapcsolattartás,
intézkedések kezdeményezése. Közremûködik emellett a segítségnyújtásban természeti csapások, káreset, baleset vagy egyéb vészhelyzet során,
és közvetlenül együttmûködik a rendõrséggel.
Miután községünk pályázatát a tavalyi év decemberében pozitívan bírálták el, 2009. december 31-én a képviselõ-testület pályázati felhívást intézett a településõri poszt betöltésére. A tíz beérkezett pályázat közül a
2010. február 23-i testületi ülésen választották ki Makád képviselõi a pályázók közül Fekete János Györgyöt, aki azóta már munkába is állt.
– Mióta él Makádon? Mennyire ismeri a lakosságot, a helyi viszonyokat?
– Tökölön születtem, de Ráckevén nõttem fel, és ott is dolgoztam közel
20 évet. Ezalatt az idõ alatt rengeteg makádi és szigetbecsei kollégám is
volt, és miután 24 éve Makádra költöztem, így elég jól ismerem a falut. A
lakosok közül fõleg inkább azokat az embereket ismerem, akikkel együtt
dolgoztam a hûtõházban és az ÉGSZÖV-ben. Ez többek között annak tudható be, hogy a mûszakbeosztásom miatt keveset voltam itthon, vagy ha
éppen úgy adódott, szívesebben barkácsoltam itthon, szépítgettem az udvart, a házat, mint hogy társasági életet éltem volna a kocsmában.
– Mennyire érzi közvetlennek a viszonyt a település lakosságával?
– Olyan ember nincs a faluban, akire haragudnék vagy neheztelnék. Tudomásom szerint olyan sincs, aki rám haragudna. Igyekszem úgy bánni az
emberekkel, hogy a tiszteletet mindenkinek megadjam. A mai napig is, ha
találkozok bárkivel a régi kollégák közül, jóismerõsként szólunk egymáshoz.
– Miért jelentkezett a településõri posztra?
– A válság miatt másfél éve elveszítettem a munkahelyemet. Több helyen kerestem már munkát, mikor hallottam, hogy van ez a lehetõség. Tehát fõként megélhetési okokból jelentkeztem, de emellett motivált az is,
hogy ebben a munkakörben tehetek valamit azért, hogy Makád élhetõbb,
jobb, biztonságosabb és szebb legyen. 350 nyugdíjas van a településen, rájuk is vigyázni kell. Szeretném azt kiküszöbölni, hogy az egyedül élõ idõ-

sekhez házalók csellel bemenjenek és kirabolják õket. Szeretném, ha azt éreznék ezek az emberek, hogy biztonságban vannak, hogy van, aki figyel rájuk.
A munkaidõm kötetlen, tehát
nemcsak napközben járok a faluban, hanem az is elõfordult
már, hogy hajnali háromkor felébredtem és kerültem egyet a településen. Inkább úgy végzem a
feladatom, hogy azt mondják:
„Már megint erre volt!” mint
azt, hogy „Ebben az utcában?
Nem is láttam még!”.
– A betöltött poszt hatósági jogkörrel nem rendelkezik. Mikre jogosult ön, mint településõr? Milyen feladatokat lát el?
– A lényegesebbeket emelném ki: ha például kóbor kutya van az utcán,
felszólíthatom a gazdáját, hogy zárja el, ha valakinél az utcafronton szemétrakás vagy autóroncs van, felszólíthatom, hogy vigye el, ha a faluba
árusok vagy házalók jönnek, elkérhetem az engedélyüket, ügyelek a köztisztaságra, a közbiztonságra, a lakossági bejelentéseket leellenõrzöm.
– Mennyire mûködik együtt a polgárõrséggel? Mi a különbség a településõr és a polgárõr között?
– A polgárõrséggel egyeztettem, oda-vissza kapcsolatban állunk egymással, hogyha a polgárõrségnek van rám szüksége, vagy ha nekem van
szükségem a polgárõrség támogatására, akkor telefonon értesítjük egymást. Ugyanilyen kapcsolatban állok a rendõrséggel is. A különbség a településõr és a polgárõr között leginkább az, hogy a polgárõri poszt önkéntes, feladataikat a polgárõrök szabadidejükben végzik, míg a településõri
poszt fõállású, amiért fizetés is jár.
– Március 15-én állt munkába. Eddig milyen esetekben kellett intézkednie?
– Néhány esetben házalók engedélyét ellenõriztem, a községi koszorúzás zavartalan lebonyolításának érdekében a forgalmat irányítottam,
A Kormány fontosnak tartja, hogy a közbiztonság megerõsítése érdekében, a fokozott rendõri jelenlét fenntartása mellett, a jövõben több szerep jusson az önkormányzatok rendészeti tevékenységének is. Lehetõvé
válik, hogy állami eszközökkel, központi forrásból támogatva az önkormányzatok saját településrendészetet hozzanak létre, amennyiben igénylik ezt. Ezzel eszközt kapnak a helyi közbiztonságért viselt felelõsségük
érvényesítéséhez, és létrejöhet az európai értelemben vett önkormányzati
rendészet.
-dmc-

MAKÁDI ÚJSÁG

6

2010. április

THÚRY SULI HÍREK
Körzeti német kompetencia
verseny
Iskolánk tanulói 2010. január 29-én részt
vettek a Szigetcsépen megrendezett kompetencia versenyen, ahol a környék neves német
nemzetiségi iskoláinak tanulói mérték össze
tudásukat.
A versenyre korosztályonként 4 fõs csapatokkal lehetett nevezni. Iskolánkat egy 3-4.
osztályos csapat (Kozma Luca, Vásárhelyi
Nagy Réka, Kocalik Rebeka, Piróth Krisztina) és két 7-8. osztályos csapat (Fábián Terézia, Major Regina, Piróth Emese, Szabó Virág, Balogh Csaba, Kiss Réka, Szeker Nikolett, Tóth Anita) képviselte.
Csapatainknak nagyon nehéz feladata volt,
mert a feladatlapok kitöltése megkívánta a
színvonalas németnyelv-tudást.
A versenyen résztvevõ 20 csapat közül a 34. osztályos csapatunk II. helyezést, az egyik
7-8. osztályos csapatunk I. helyezést, a másik
pedig IV. helyezést ért el.
A versenyen való részvétel feltétele volt
egy német színdarab elõadása, melyet szintén
értékelt a zsûri. A „kis” csapat ezen a megmérettetésen II. helyezést, a „nagy” csapat pedig
I. helyezést ért el.
Gratulálunk a résztvevõknek, és további sikereket kívánunk nekik!
Kissné Méri Erzsébet és Major Hajnalka

Felkérjük a Tisztelt Lakosokat, támogassák adójuk 1%-ával a Makád
Gyermekeiért Iskolai Alapítványt! Adószámunk: 18671214-1-13

Körzeti német nemzetiségi szavalóverseny

2010. március 3-án került megrendezésre
Szigetújfalun a körzeti német nemzetiségi
szavalóverseny. A környék nemzetiségi iskolái

között iskolánk tíz tanulóval képviselte magát.
A verseny tétje a megyei fordulón való részvétel, ahová a körzetbõl 12 tanuló juthatott tovább.
Továbbjutó tanulóink:
Vásárhelyi Nagy Anna 1. osztály I. helyezés
Piróth Krisztina 4. osztály I. helyezés
Szûcs Sándor 8. osztály I. helyezés
Piróth Emese 7. osztály II. helyezés
Fábián Terézia 7. osztály III. helyezés
Gratulálunk minden résztvevõnek, és a továbbjutott tanulóknak eredményes felkészülést
kívánunk.
Kissné Méri Erzsébet
és Major Hajnalka

Matematikaversenyt rendeztek Szigetcsépen
Március 23-án Szigetcsépen rendezték a
„Matematika a kompetencia tükrében” körzeti
tanulmányi versenyt alsó tagozatos tanulók

számára. A megmérettetésen iskolánkat négy
tanuló képviselte. A feladatok megoldása
komplex tudást igényelt, hiszen konkrét matematikai ismereteken túl kreatív gondolkodásra
és némiképpen általános mûveltségre is szükség
volt. Az eredményhirdetésnél kiderült, megérte
a sok munka, megtérült a szorgalom: Stromájer
Sára (2. oszt.), Vásárhelyi Nagy Réka (3. oszt)
és Fekete Dániel (3. oszt.) elismerõ oklevélben
részesült, Huszár Ivett 2. osztályos tanuló pedig
III. helyezést ért el korcsoportjában.
Megint jó volt Szigetcsépen makádinak
lenni!
Major Hajnalka – Rab Krisztina

FARS ANG
Megérte a nagy készülõdés, a sok munka: az
idei farsang is nagyon jól sikerült.
Kora délután a 8. osztályosok Gyertyafénykeringõjével kezdõdött az idei farsangi ünnepség. Az osztályok a hetek óta tartó lázas
készülõdés végén egytõl egyig elõadták produkcióikat, volt, akit a közönség vissza is tapsolt, és nagy sikert aratott a meteoros csapat
bemutatója is. A szereplõket a Bálkirály és a
Bálkirálynõ édességgel jutalmazta. A délután
programját a 8. osztályosok rock'n'roll és chacha-cha tánca zárta.
Este az iskola végzõs növendékei újra
elõadták táncaikat, megnyitva ezzel a hajnalig

AZ ISKOLÁBAN

tartó bált, ahol a mulatni vágyó publikum a
Stromi zenekar nótáira járhatta a táncot, amíg
bírta.
Rab Krisztina
Támogatóink:
Tápainé Bódis Klára, Száraz Ferenc, Dobos
ABC, Síró Éva, Szabó Tímea, Baski ABC,
Makád Község Önkormányzata, Sakáltanya,
Szabó Zita, Schüszler Andrásné (Ráckeve),
Szolnok Istvánné, Vásárhelyi Nagy Antalné,
Simon Margit, Vén Diófa Cukrászda, Mayer
Györgyné, Márkusné Csenki Ilona, Makádi
Polgárõrség. Köszönjük emellett a közremûködõ szülõk segítségét is!

2010. április

Befejezõdött a csapadékelvezetõ rendszer kiépítése
A KMOP-3.3.1/B-2008-0004 Makád belterületi csapadékvíz-elvezetése és befogadó
tó revitalizációja kivitelezése 2009. november 30-án befejezõdött, mûszaki átvétele sikeresen megtörtént. Az ünnepélyes átadás,
amelyen tiszteletét tette Heim Péter Úr, a Miniszterelnöki Hivatal kabinetfõnöke, 2009.
december 14-én volt. A projekt záró elszámolása folyamatban van, amely több hónapot is igénybe vehet. Az Európai Unió nagyon szigorú feltételrendszert épített ki, és az
elszámolásnak is szigorú kritériumai vannak.
A garanciális munkákat a Mély-Víz Bau Kft.
folyamatosan végzi, amelyek a nagy tömegben megmozgatott földterületek miatt szükségesek is. Az eltelt idõszak igazolta, hogy a
beruházásra szüksége volt a településnek,
mivel már a télen lehullott nagymennyiségû
csapadékot is a tervek szerint bevezette a
gyûjtõ tóba. A téli sportoknak is már helyet
adó Büge-tó látvány szempontjából is elismerésre ad okot, a környezetébe ültetett facsemeték megerõsödésük után további esztétikai képet fognak mutatni. A rendszer és a tó
folyamatos karbantartása az önkormányzatra
hárul, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hívják fel a figyelmét azoknak az egyéneknek,
akik nem rendeltetésszerûen használják az
elkészült létesítményt, hogy ennek rendbetétele, felújítása nagyon sok pénzébe kerül a lakosoknak és az adófizetõknek.
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P Á LY Á Z AT I K IÍR ÁS
Makád Község Önkormányzata önkormányzati vagyontárgy értékesítésérõl az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Makád Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2322 Makád, Kossuth u. 52.
2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése, hasznosítása
3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános
4.) A pályázat tárgya: az ingatlan-nyilvántartásban makádi 108 helyrajzi szám alatt felvett, 1239 m2 kiterjedésû, beépített (korábban óvoda célra használt), beköltözhetõ, a szabályozási terv szerint Vt-2 övezetbe sorolt.
A hasznosítás lehet lakóingatlan-jellegû, illetve vállalkozáshoz kapcsolódó.
Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
Az ingatlanra vonatkozó szabályozási elõírások a Körjegyzõségi Hivatalban péntekenként
8-12 óra között megtekinthetõk.
5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Makád Község Körjegyzõségi Hivatala
2322 Makád, Szabadság u. 27.
6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani
minden oldalon aláírva. A borítékon csak a következõ szerepeljen: „Ajánlat az óvoda ingatlan értékesítésére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyére
vonatkozólag!
7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsõdleges szempontja a vételár
nagysága.
8./ Irányár: 8 millió forint.
9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következõk:
– az ajánlattevõ ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó, egy összegû),
– az ajánlattevõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant
(lakás vagy más jelleg, ha utóbbi, mi?),
– nyilatkozat a vételár döntési kiértesítéstõl számított 5 napon belüli, egy összegben történõ megfizetésérõl.
10.) Az ajánlatok benyújtásának és nyilvános bontásának határideje:
2010. április 26. 9.00 h
Ezzel egy idõben kerül sor az ajánlatok bontására is a Körjegyzõségi Hivatal tanácstermében.

FELHÍVÁS
2010. április 24-én, szombaton 9-13 óráig Makádon szemétszedést szervezünk.
Kérjük Önöket, hogy csatlakozzanak Hozzánk!
Várunk mindenkit:
– egyesületeket
– iskolásokat
– magánszemélyeket
Erdõk, mezõk, dûlõutak környékét tisztítjuk meg a szeméttõl.
Találkozó a sportpályánál!
Zsákot és védõkesztyût biztosítunk.
Szervezõ: Makád Község Önkormányzata
A munka végén bográcsban fõtt vadétellel lát
vendégül minden résztvevõt a makádi vadásztársaság a vadászházban (Turi József utca)!

11.) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.
12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhetõ: Baski Gábornál,
Makád Község polgármesternél (telefonszám: 06-24/482-096).
13.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Makád Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az ajánlattételi határidõ lejártát követõ rendes képviselõ-testületi ülésen
bírálja el.
14.) Egyéb információ:
Az ingatlan a helyszínen, elõzetes bejelentés alapján megtekinthetõ.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is –
eredménytelennek minõsítheti.
A pályázati kiírás 2010. március 26-án a Körjegyzõségi Hivatal hirdetõtábláján került meghirdetésre.
Makád, 2010. március 29.
Baski Gábor polgármester
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Sporthírek
Az elõzõ számunkban közzétett terveink
egy része megvalósulni látszik, sikerült
ugyanis a tavaszi felkészülési idõszakban három „idegenlégióst” igazolnunk a csapathoz.
Ezenkívül két makádi srácot is vissza tudtunk csábítani a pályára. Bízunk benne, hogy
ez az öt igazolás pozitívan befolyásolja a labdarúgó szakosztály eredményeit. Korai még
bármilyen következtetést levonni, hiszen a
bajnokság elején tartunk, és még csak egy
bajnoki mérkõzésen vagyunk túl, melyet
négy felkészülési mérkõzés elõzött meg Szigetbecse, Ráckeve és Szigetszentmárton csapataival. A csapaton viszont óriási fejlõdés
látszik a csapatszellem és a hozzáállás terén
egyaránt. Már a Dunafüred elleni bajnoki
mérkõzésen is látszott, hogy van tartása a
csapatnak, és ami nagyon fontos, hét cserejátékos ült a kispadon, akik közül ketten játéklehetõséget is kaptak. Látszott, hogy a góllövés terén van még fejlõdnivalója a csapatnak,
de úgy gondoljuk, hogy néhány mérkõzés
múltán ez is menni fog. Hálóõrünk hiába védett kimagaslóan, sajnos ez kevés volt a gyõzelemhez, de az 1-0-s vereség és a mérkõzésen mutatott teljesítmény alapján nincs
okunk szégyenkezni. Bízunk abban, hogy a
folytatás sokkal eredményesebb lesz.
Vezetõség

2010. április

A Delikát8 idén is
meghirdette játékát,
melynek fõdíja
egy-egy új játszótér
építése az elsõ nyolc
helyen végzõ
településnek.
A játék célja, hogy a
település lakosságának számához
képest minél több
vonalkódot gyûjtsünk össze a
Delikát8
termékekrõl.
A vonalkódokat
leadhatják
Jancsó Emõkének
a Körjegyzõségi
Hivatalban!

Új utakon Makád!
Makád Község Önkormányzata újabb
pályázaton szerzett támogatást. Az új óvoda és a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer után most
útépítésre pályázott a falu vezetése, és a pozitív
elbírálást követõen településünkön csaknem 160
millió forintot fordíthat új utak építésére. A
KMOP pályázat 70%-os támogatottsággal bír,
ami azt jelenti, hogy ezt az összeget csak akkor
használhatja fel a község, ha a teljes költség 30%át saját költségvetésébõl tudja finanszírozni. A
nagyberuházás során nem útfelújítás történik,
hanem az érintett útszakaszok burkolatát teljesen
újraépítik. A projekt a Diófa utcát, a Dózsa
György utcát, a Jegenye sort, a Turi József
utcát, a Petõfi közt és a Szabadság közt érinti
összesen mintegy 6 km hosszúságban, mely
Makád úthálózatának közel a felét jelenti.
Egy másik, a TEUT által kiírt pályázaton
megszerzett pénzbõl áprilisban megkezdõdik a
Kossuth Lajos utca és a Kulcsi utca egyes szakaszainak felújítása. A munkálatok idejére kérjük a lakosság türelmét!

A Makádi Sportegyesület támogatói:

Makád Község Önkormányzata

Elõzõ számunkban helyhiány miatt nem tudtuk közzétenni a 2009-es falunap támogatóit. Ezt ezúton pótoljuk:
André Bt. / Baski András
Büge Kft. / Préri Sörözõ
Dobos ABC
Fábián Ferenc
Farm Ahol Élünk Kft.
Gyertyaláng 2002 Kft.
Kis-Duna Fuvar Bt.
Lórévi Tánccsoport

Lõdiné Kiss Julianna
Makádi Mezõgazdasági Kft.
Makádi Polgárõrség
Makádi Vadásztársaság
Márkusné Csenki Ilona
Mayer Györgyné
Melánia Sörözõ / Karácsony Irén
Nagy József

PEPSI
Sziget Security
Szolnok Istvánné
Varga András
Vásárhelyi Nagy Antal
Vén Diófa Cukrászda
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
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Elsõ hetek a Hóvirág óvodában
Február 15-én hétfõn végre az új óvodánkban kezdhettük a munkát.
Sok délutánt és estét, sõt, az utolsó hétvégét is rááldoztuk arra, hogy zökkenõmentes legyen az átköltözés. Az összefogás és a kitartó munka meghozta gyümölcsét, a tervezett idõpontban már a Hóvirág óvodában fogadtuk a gyermekeket.
Ezúton köszönetet mondok mindenkinek, aki segített ebben a munkában, a közmunkásoknak és a szülõknek is.
A gyerekek örömmel vették birtokba az öltözõket, a mosdókat, a csoportszobákat, a tornaszobát. Még az a kicsi is szívesen itt maradt délutánra is, aki azelõtt csak nehezen vált meg édesanyjától, és eddig egyszer sem
aludt itt. Ebbõl is látszik, hogy a gyerekeknek is milyen sokat jelent a
szép, új környezet.
Már az elsõ héten készülõdtünk a farsangra. Álarcfestéssel, verstanulással, énekkel, színes szalagokkal, girlandokkal fokozatosan teremtettük
meg a farsangi hangulatot. Február 19-én, pénteken vidáman telt az ünnep. A gyerekek szívesen öltöztek be a különbözõ maskarákba, hogy elûzzék a telet. A szülõkkel együtt vigadoztak, ettek-ittak-táncoltak.
Már jól beleszoktunk az itteni életünkbe, amihez hozzájárult az is, hogy
kaptunk a takarításhoz napi 2 órára egy közmunkást, aki ügyesen, szívvel
-lélekkel végzi teendõit. Munkáját ezúton is köszönjük.
Kellemes meglepetést szereztek az óvoda dolgozóinak és a Polgármester Úrnak a szülõk, akik állófogadást rendeztek. Így köszönték meg a sok
plusz munkát, amit mindannyian tettünk azért, hogy gyermekünk mielõbb
ilyen korszerû, szép óvodába járhasson. Mindenki kapott egy gyönyörû
csokrot, a Polgármester Úr pedig egy saját névre szóló címkézett üveg bort.
Elmondta a jelenlevõknek, hogy milyen nagy dolog egy ilyen kis falu
életében egy új óvoda építése, fenntartása, hogy mekkora erõfeszítésbe
került ennek a megvalósítása.
Sajnos nem sok szülõ jött el, kevesen áldozták erre az estéjüket, de akik
itt voltak, jól érezték magukat. Örömmel tölt el, hogy vannak körülöttünk
olyan emberek, akik nem csak a hiányosságokat jegyzik meg, hanem
örülni tudnak és köszönetet nyilvánítanak, ha valami jó dolog megvalósul
környezetükben. Bízom benne, hogy egyre többen lesznek. Mindannyian
köszönjük nekik.
Március 12-én pénteken ellátogatott óvodánkba néhány török pedagógus, akik a Comenius projekt keretében cserelátogatáson voltak Szigetbecsén. Két becsei óvónõ, két dajka és egy tanárnõ kísérte el õket, saját tolmácsukon keresztül tudtunk beszélgetni velük. Kedvesek, barátságosak
voltak, örültek, hogy eljöhettek hozzánk. Bemutattam nekik a Hóvirág
óvodát, majd a gyerekek március 15-i ünnepi mûsorát is megtekintették,
amit nagy élvezettel adtak elõ a gyerekek. A mûsor nagyon tetszett mindenkinek. Büszke vagyok rájuk és az õket nevelõ, felkészítõ óvodapedagógusokra, igazán színvonalas ünnepség volt, amit már évek óta hasonlóan ünneplünk meg, hiszen nagyon fontos a hazafiságra nevelés is. Ezután
megvendégeltük a csoportot az óvónõi szobában, szendvicset, süteményt,
üdítõt, teát és kávét kínáltunk, amit jó étvággyal fogyasztottak. Késõbb

velük együtt átvonultunk az országzászlóhoz és a Kossuth-szoborhoz,
ahol énekelve helyeztük el saját készítésû kis nemzeti színû lobogóinkat
megemlékezésünk jeléül.
Vendégeink jól érezték magukat nálunk, õszinte örömmel és lelkesedéssel gratuláltak szép óvodánkhoz, sikeres jó munkát kívántak a jövõben.
Schwarczenberger Jánosné
tagóvoda-vezetõ

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS
2010/2011. tanév
Tisztelt Szülõk!
A Thúry József Általános Iskolába 2010. április 12-én (hétfõn) és
2010. április 13-án (kedden) de. 08.00 órától du. 16.00 óráig lehet
beíratni a 2010/2011. tanévre a tanköteles gyerekeket.
Beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat
– TAJ-kártya
– Óvodai szakvélemény
– 550 Ft diákigazolványra
Iskolavezetés

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
Ideje: 2010. április 12-16-ig
8-16 óráig
Helye: Hóvirág óvoda
Makád, Rákóczi utca 40.
Kérjük, hozza magával: személyi igazolványát
lakcímkártyáját
gyermeke születési anyakönyvi kivonatát

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

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

Az újságban politikai, választási hirdetés nem jelentethetõ meg.
A hirdetések szervezését, felvételét a Körjegyzõségi Hivatal végzi.
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Ö N KO R M Á N Y Z A T I H Í R E K
Tervek, célok és megvalósult álmok Makádon
Új, ötven férõhelyes óvoda került ünnepélyes
keretek között átadásra 2010. február 12-én a Pest
megyéhez tartozó Makád községben. Az elavult,
életveszélyes, parasztház-jellegû óvoda helyébe
lépõ gyermekintézmény a községi önkormányzat
kezdeményezésével, 164 milliós beruházásként, a
Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében
épült. A költségek 90%-át a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázatán elnyert
támogatásból fedezték, a 10%-os önrészt Makád
Község Önkormányzata biztosította.
Makád az utóbbi években egyre gyakrabban
hallat magáról fejlesztéseivel, pályázataival. 2009
tavaszán a Thúry József Általános Iskola újult meg
egy 16,5 millió forintos pályázati támogatásból és
9 millió forintos önrészbõl, amely során kicserélték a régi nyílászárókat, beszigetelték, beszínezték
kívülrõl az épületet, de a fûtést is korszerûsítették.
Óriási változást és örömet hozott ez a fejlesztés a
makádi iskola számára.
A Polgármesteri Hivatal az iskola mellett kialakított új épületrészbe költözött. Még 2008-ban a
község vezetése az egykori pinceklub helyiségét
felújítva berendezett egy helytörténeti galériát,
ahol az erre járó érdeklõdõk megismerkedhetnek a
több száz éves történelmi múlttal rendelkezõ település helytörténetével, hagyományaival, szokásaival, viseletével, a hétköznapok és ünnepek jeles alkalmaival és a környék természeti szépségeivel.
A református templomban megnyílt a makádi
református egyház és gyülekezet életét bemutató
kamara kiállítás, valamint sor került a templom tetõzetének felújítására.
Felavatták az országzászlót, kialakítottak egy
szép teret, láthatóan a makádiak egyre nagyobb figyelmet fordítanak az esztétikus külsõre, arra,
hogy vonzóvá és élhetõvé tegyék településüket.
A közelmúltban Makádon csaknem 300 millió
forint értékû fejlesztési beruházás valósult meg,
amelybõl egy fõre kb. 250.000 forint értékû támogatás jut, így ezek a számok is azt bizonyítják,
hogy a község jól használja az Európai Unió által
felkínált lehetõségeket.
2009-ben három nagy kihívásnak tett eleget a
község, amikor benyújtotta pályázatait: az óvoda
infrastrukturális fejlesztésére, a szilárd útburkolati
utak kialakítására és a 2009. december 16-án már
átadásra került belterületi csapadékvíz elvezetésére, az ehhez kapcsolódó tó revitalizációjára. Ez
utóbbi beruházás esetében az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott 121 318 000 forintos
támogatásához 12 millió forint önrésszel tudott
Makád Község Önkormányzata hozzájárulni. A
település 80%-a kapott új csapadékvíz-elvezetést,
5785 méter csapadék csatornát építettek ki – így
ezentúl az utak állapotát is kímélni lehet –, valamint elkészült a befogadó tó, amely megszûri, befogadja a csapadékvizet, és alkalmas a szabadidõ
eltöltésére. Ehhez hasonló tó már a szigetbecsei és
a taksonyi, ehhez csatlakozott a makádi is.
Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete
mindenki számára ismert, ezért felmerül a kér-

dés, hogy honnan tudja elõteremteni egy ilyen kis
település a tervköltségekhez, pályázatokhoz szükséges elõfinanszírozást, fedezetet?
Erre Baski Gábor, Makád község polgármestere adja meg a választ:
„Már a pályázatok engedélyeztetése is sok
pénzbe kerül, a megírása pedig különösen. 2006ban, amikor polgármesterré választottak, még 2
évig másodállásként végeztem ezt a funkciót, és az
erre a feladatra szánt bérkeresetet – kb. 7 millió forint összeget – a település kasszájában hagytam.
Mivel a képviselõ-testület is társadalmi munkában látja el feladatát, így saját döntésük alapján
nem vesznek fel tiszteletdíjat, a község ezzel még
többet spórol. Az így megtakarított pénzt tervköltségekre és hatástanulmányok elkészítésére fordítottuk.
Ezenkívül 2008-ban egy decemberi testületi ülésen a képviselõ-testület elfogadta azt az ötletet,
hogy az iparûzési adót 1,5%-ról 0,5%-ra vegyük
le, hátha kecsegtetõbb lesz néhány környékbeli
vállalkozónak hozzánk helyezni székhelyét. Kockáztattunk, de sikerrel jártunk, mert 2009-ben három vállalkozás telepedett meg Makádon, és 2010ben újabb három vállalkozó jelezte ilyen irányú
igényét. Az elõzetes számítások szerint 2 millió forintot kockáztattunk a korábbi bevételekhez képest,
de a nyereség 2009-ben már 10-15 milliós plusz
iparûzési adóbevételt eredményezett.
Igaz, hogy Makád nem tartozik a fõváros agglomerációjába, hiszen 50 km-re vagyunk Budapesttõl, tehát ideköltözésre nagyon nem számíthatunk,
de azt viszont szeretnénk megakadályozni, hogy innen elvándoroljanak a makádiak. Célunk, hogy
akik itt születtek, azok itt is tervezzék a jövõjüket.
Aki pedig megnézi majd a településünket, az látja a
fejlõdést is, és talán úgy érzi, hogy nyugodt körülményeket tud biztosítani családjának, gyermekei
számára pedig az oktatás-nevelés alapvetõ feltételeit, intézményeit. Ezért volt szükség már erre az
óvodára, az iskola felújítására, a csapadékvíz elvezetésére, amely a feltétele volt a további terveinknek, hiszen a következõ feladat az utak rendbetétele, felújítása, a szilárd burkolatú utak megépítése.
A most átadásra került óvoda óriási beruházásnak számít, hiszen a 650 m2-es korszerû, teljesen
akadálymentesített intézmény már minden uniós és
magyar elõírásnak megfelel. Az óvoda pedagógiai

programjában meghatározott céloknak megfelelõen található benne két csoportszoba, egy jól felszerelt tornaszoba, fejlesztõszoba (logopédiai fejlesztõ részére), elkülönített orvosi szoba, és külön helyiségek az óvónõknek és a dadusoknak, illetve az
intézmény vezetõjének.
Ezenkívül melegítõ konyha, öltözõk, korszerû,
akadálymentesített mosdók segítik a pedagógusokat.
A járdától az udvarig teljes akadálymentesítést
végeztek az építõk, pl. csúszásmentesítették a járófelületeket, vakvezetõ csíkot építettek be. Az épülethez tartozó udvarra képességfejlesztõ mászókák és
játszóeszközök kerültek, illetve az udvart teljes füvesítéssel, illetve parkosítással (fa-, bokorültetéssel) teszik szebbé. Az udvarra beszerzett mozgáskészséget fejlesztõ, természetes alapanyagokból,
pl. fából készült játékokkal a gyerekek több képességüket próbálhatják ki, javul a szabadban játszás
feltételrendszere is.
A játékok, eszközök a gyermekek nyelvi készségeinek fejlesztését, kézügyességét, kreativitását, értelmi képességeinek fejlesztését segítik. Az épület
kivitelezése a budapesti Pozitív ’91 Kft. munkáját
dicséri.
Községünkben a további fejlesztéseket szintén
uniós pályázatokból szeretnénk megvalósítani, de
figyelünk a hazai forrásokra is, hiszen az iskola
felújítása például abból történt. Minden lehetõséget szeretnénk kihasználni, nem állunk meg.” –
hangsúlyozta Baski Gábor polgármester.
Az óvodát Hiller István oktatási és kulturális
miniszter adta át:
„Azért jöttem, hogy összefogásról beszéljek,
hogy az összefogást dicsérjem” – hangsúlyozta
Hiller István, s hozzáfûzte: „A Hóvirág óvoda
felújítása nem sikerült volna a makádi közösség,
a helyi és a területi vezetés együttmûködése nélkül, hiszen a felújításhoz több kell, mint kõ és festék, tégla vagy malter. Magyarországon olyan
gondolkodásra van szükség, amelynek következtében egy közösség hajlandó kezdeményezni, rizikót vállalni.”
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Hiller István kiemelte, hogy a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében 2010 elsõ felében országosan 63 intézmény újul meg 16,3 milliárd forint
értékben. Példaként említette egyebek mellett
Csaholcot, Balmazújvárost, valamint Derecskét.
A Nemzeti Iskolafelújítási Program összesen
103,6 milliárd forintot fordít 365 intézmény felújítására.
Az oktatási és kulturális miniszter átadó ünnepi
beszédében elmondta, hogy a pályázatok elbírálásakor rendkívül szigorú szempontokat vettek figyelembe. Egyik nagyon fontos kritérium volt az is,
hogy a leghátrányosabb térségektõl ne szívják el a
fejlettebbek a forrásokat. Ennek érdekében a hátrányos helyzetû pályázóknak csökkentett önrészt írtak elõ, ennek volt a kedvezményezettje Makád is,
hiszen a Csepel-sziget zugában lévõ községnek kevesebb lehetõsége van a kiemelkedésre, mint az ország frekventáltabb területein lévõ településeknek.
(A nyertes intézmények közül csaknem 100 hátrányos helyzetû kistérségi társulásban mûködik.) Külön megvizsgálták és figyelembe vették, hogy lesze elegendõ diák az elkövetkezendõ öt évben, érvényesül-e az esélyegyenlõség.
A projekt elõkészítéseként az intézmény a Családsegítõ Központ munkatársainak közremûködésével felmérte a szülõk, a lakosság és a gyermekek
véleményét, igényeit.
Az új óvoda teljes akadálymentesítéssel, korszerû energiatakarékos gépészeti berendezésekkel készült el. Cél az volt, hogy megteremtsék a feltételeit egy 21. századi nevelési módszerekkel mûködõ,
a fogyatékos gyerekek és lakosság számára elérhetõ intézménynek.
„Ez a nap egy születésnap, hiszen megnyitja kapuit egy új óvoda, ezért úgy illik, úgy tisztességes,
hogy az ember, amikor születésnapi ünnepségre
érkezik, ajándékot is hozzon. Én is hoztam a makádi óvodának 3 millió forintot, amelyet pedagógiai
célokra, fejlesztésre fordíthat.” – fejezte be ajándékozásával átadó beszédét Hiller István oktatási és
kulturális miniszter.
Raffai Béla, a Szigetbecse-Makád Közös
Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó
Társulás intézményvezetõje ünnepi beszédében
kiemelte, hogy valójában a szülõk és a pedagógusok mellett a gyermekek jártak a legjobban ezzel a
beruházással, hiszen a falu éltetõ erejét az óvodája
és iskolája adja.
Az intézmény igazgatója a Nobel-díjas Szent-
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Györgyi Albert gondolatát idézte, amely a 21.
század óvodáira és iskoláira ma is érvényes:
„Az, amit az óvodának és az iskolának el kell végeznie, elsõsorban, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy
megtanítson arra, hogy szeressük, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Raffai Béla hangsúlyozta: „Mûvelt, tanult, öntudatos emberekre van szükség. Nem félmûvelt nemzedékre, hanem kérdezni tudó, kritikus, de új javaslatokkal
elõálló generációra. Ezen emberek nevelésének elsõ,
s egyben meghatározó lépcsõfoka az óvoda.”
Az intézményvezetõ kiemelte a pedagógushivatás felelõsségét, hiszen egy tanító, tanár, a nevelõ
emberi tulajdonsága, jelleme egy életre szóló követendõ minta a gyermekek számára. Hogy milyen embereket nevelnek fel egy településen, hogy
milyen tudást szerezhetnek a gyermekek, arra a
környezet nagy befolyással bír, mert formálja a közösséget, ezért tartja óriási jelentõségûnek Raffai
Béla igazgató Makádon az új és korszerû óvoda
megépítését. Befejezésül köszönetet mondott a falu vezetésének, Baski Gábor polgármesternek,
Stáhly Zsideg István címzetes jegyzõnek, a képviselõ-testület tagjainak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, Schwaczenberger Jánosné tagintézmény-vezetõnek, a makádi pedagógusoknak, a
dajkáknak a közös munkáért, együttmûködésért,
amelyet a Hóvirág óvoda megvalósításáért tettek.
Schwaczenberger Jánosné tagintézmény-vezetõ meghatódva köszönte meg, hogy álmaik valóra válhattak, pedig nyilvánvaló mindenki számára a nehéz gazdasági helyzet Makádon is, de az önkormányzat a gyermekek sorsát a szívén viseli.
Az óvoda vezetõje kifejezte örömét, hogy bekapcsolódhattak a pályázat egyes részleteinek a kidolgozásába, hogy meghallgatták javaslataikat, véleményeiket, hiszen ezzel az együttmûködéssel válhatott az új óvoda valóban a legkorszerûbb és minden
elõírásnak megfelelõ pedagógiai intézménnyé.
„Mi óvodapedagógusok mindent megteszünk
azért, hogy az új falak között is megmaradjon a
meleg, családias légkör. Igyekszünk szeretettel, türelemmel, jó példamutatással nevelni a gyermeke-

11
ket. Mindig figyelembe vesszük az egyéni képességeket, sajátosságokat, és arra törekszünk, hogy
minden gyermek önmagához képest optimálisan
fejlõdjön, jól érezze magát, örömmel járjon óvodába és örömmel készüljön az iskolába, hogy kiegyensúlyozott, boldog felnõtté váljon. Ehhez elengedhetetlen az óvoda, az iskola és a szülõk jó kapcsolata, együttmûködése.”
Schwarczenberger Jánosné a köszöntõ beszédek
sorát azzal a reményteli gondolattal zárta, hogy az
új óvoda is segíti majd a jövõ generációt, hogy
megtalálja helyét és boldogságát a faluban, így a
lakosság száma talán növekszik majd az elkövetkezendõ években.
Az ünnepség a makádi kis óvodások szívet melengetõ, szemet gyönyörködtetõ, vidám és kedves
mûsorával zárult, amelynek színvonalas óvodapedagógiai felkészítését Hiller István külön méltatta,
majd a szalag elvágása és a magyar himnusz közös
eléneklése után a gyermekek birtokba vehették új
óvodájukat, a vendégek pedig megtekinthették a
vidám színekben pompázó, korszerû bútorokkal és
játékokkal felszerelt épületet.
Ez a beruházás is hozzájárul ahhoz, hogy
Makád község egyre inkább élhetõbb településsé váljon, hiszen egy új óvoda egy ekkora közösség életében mindenki számára pozitív és érezhetõ változást eredményez, megtartó és itt tartó
erõvel bír a fiatal családosok számára, a környezet is tovább szépül, a makádi emberek élete
gazdagodik.
Makád az utóbbi években óriási lendületet kapott és a térségben talán egyedülálló módon több
projektet is megvalósított, de nem állt meg, ezután
is folyamatosan pályázik, elõregondolkozik, a jövõnek él.
Az a megállapítás, amelyet Bél Mátyás, a 18.
századi magyar tudományos világ egyik kiemelkedõ egyénisége megfogalmazott, ma is érvényes
Makádra:
„…a szigeten csak fekvése szerint az utolsó,
nem pedig az állapota miatt…”
Jáki Réka
(fenti cikk a Mentor Magazin 2010. februári
számában megjelent cikk rövidített/átdolgozott
változata, melyet a szerzõ engedélyével közlünk)
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Megemlékezés március 15-érõl
Az idei évben is, mint ahogy mindig, a község központi ünnepséggel
emlékezett meg az 1848-49-es eseményekrõl. Az idén az iskola részérõl
Kissné Méri Erzsébet, a képviselõ-testület részérõl pedig Vidáné Wéber
Adrienn szervezte meg az ünnepséget. Az iskola 7. osztálya már január
óta lázasan készült mûsorával, és ahogy közeledett március idusa, egyre
izgatottabban várták, hogy elõadhassák, amit addig gyakoroltak. A
szokatlan március eleji havazás kissé átírta a programot, a koszorúzás
elõtti ünnepséget a Kossuth-szobor melletti térrõl át kellett helyezni az
iskolába. A hetedikesek mûsorukat az egész iskola elõtt bemutatták már

március 12-én délben,
és az ottani siker
bizonyára bátorítólag
hatott rájuk a vasárnapi fellépés elõtt.
Március 14-én a misét
követõen a meghívottak és az érdeklõdõk
az általános iskola
aulájában
gyûltek
össze, ahol 11 után
néhány perccel elkezdõdött az ünnepség. A
betegség miatt hiányzó polgármester helyett Stáhly-Zsideg
István címzetes jegyzõ
úr tartott egy beszédet,
ami után a 7. osztály
újra elõadta mûsorát.
Ezúttal azonban – színesítve a mûsort – néhány dalt Kozma Attila kísért
gitáron. A mûsor végén a megjelentek átvonultak a Kossuth-szoborhoz,
ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit.
-dmc-
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