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Á R V Í Z V É D E L M I G Y A K O R L AT
MAKÁDON
2010. április 28-án a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckeve Székhelyű Polgári Védelmi
Kirendeltsége a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Ráckevei
Szakaszmérnökségével együttműködve árvíz-védekezési gyakorlatot szervezett a Makádi strand
melletti területen.
A gyakorlat célja az árvízvédelmi komplex csoportba
beosztott szervezetek felkészítése és gyakoroltatása
volt. A csoport 2009-ben alakult meg a Pest Megyei
Védelmi Bizottság határozata alapján. Rendeltetése,
hogy egy árvízi veszélyhelyzet esetén segítséget
nyújtson
a
védekezést
irányító
VÍZÜGY-i
szakembereknek,
valamint
a
bajbajutott
településeknek. Tagjait a lakóhely szerint illetékes település polgármestere
osztja be polgári védelmi szolgálatra, mozgósítását a Pest Megyei Védelmi
Bizottság Elnöke rendeli el. Alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a helyi erők
már nem elegendőek a veszély
elhárítására. A csoportba az
árvízi védekezésben tapasztalatot szerzett gazdálkodó egységek, cégek kerültek
beosztásra: Havária Kft. (szádolás), Szökőár Kft. (ipari búvárok), Vidra Kft. és
Tau-Bau Kft. (védmű megerősítése, egyéb védekezési munkálatok), Mobiltrans
Zrt. (védekezési anyagok szállítása). A gyakorlat ennek megfelelően lett
megszervezve, a résztvevők és meghívott vendégek láthattak komphajóval
történő teherautó szállítást, zsilipben elakadt akadály elhárítását búvárok
segítségével, buzgár elfogását kiegyenlítő medence építésével, töltés magasítását
nyúlgát építésével, töltés megerősítését bordás megtámasztással, valamint
vízfolyás megállítását szádolással.
A résztvevők a gyakorlat során bemutatták szakértelmüket, ezáltal bizonyították,
hogy árvízi veszélyhelyzetben számíthatunk rájuk.
Csordás László pv. alezredes kirendeltség-vezető

Fotópályázat
A Makádi újság 2010. februári számában meghirdetett fotópályázat lezárult. A pályázatra 5 makádi lakostól összesen 32 kép
érkezett be. A beérkezett fotók elbírálására Mózes Ildikó (Ildikó fotó), Ackermann Róbertné (Piroska fotó) és Szabó Béláné
(Sziget Csücske Természetjárók Egyesülete) lettek felkérve. A zsűri 2010. április 26.-án ült össze, és közel kétórás egyeztetés után
hozták meg a végeredményt. A győztes kép ifjabb Horváth András alkotása, a második és harmadik helyezést pedig Tóth Csilla
két fotója érte el. A beérkezett képek elbírálásakor a fő szempont az volt, hogy a téma minél inkább szóljon Makádról, a falu
jellegzetességeiről. A képek minősége és a kompozíció másodlagos volt. Több olyan kép is beérkezett, mely hihetetlenül szép volt
a maga nemében, de mivel a kép bárhol készülhetett volna, ezért a zsűri a kiírás miatt nem ezeket hozta ki győztesként, ellenben
méltatta ezen képeket.
A fényképeket látva, valamint a fotósokat és fényképezőgépeiket ismerve bátran szólítok fel mindenkit, hogy nyugodtan induljon
a következő versenyen, mert ez a mostani pályázat bizonyította, hogy egy 30.000 Ft-os géppel is lehet olyan képet csinálni, amitől
mindenkinek leesik az álla!
A beérkezett fotókból hamarosan kiállítás nyílik a Körjegyzőségi hivatal tanácstermében.
-dmc-

1. helyezett (ifj Horváth András)

2. helyezett (Tóth Csilla)

3. helyezett (Tóth Csilla)
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MAKÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzat és a Református Egyház lapja

Anyák Napja alkalmából köszöntünk minden kedves Édesanyát!
Makád község képviselőtestülete, polgármestere és a Körjegyzőségi hivatal dolgozói

Weöres Sándor: Anyámnak
Termő ékes ág,
te, jó anya,
életemnek első
asszonya,
nagy meleg virág-ágy,
párna-hely
hajnal harmatával
telt kehely,
benned kaptam
első fészkemet,
szivem a sziveddel
lüktetett,
én s nem-én közt
nem volt mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.
Álmom öbleidbe
újra visszatér álmom öbleidbe
újra visszatér!
Alabástrom bálvány,
jó anya,
életem hatalmas
asszonya,
szemed Isis smaragd-dísze,
tiszta, szép,
hajad Pallas bronz-sisakja,
színe ép,
csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vércse-szárny.
Első szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya,
a kamaszkor tőled
elkuszált,

szemem a szemedbe
nem talált.
Így tűnődtem:
“Mért szült, mért szeret,
ha örökre élni
nem lehet?
Énmiattam annyi mindent
öl, temet!
Mért nem tett a hóba
inkább engemet!”
A kamaszkor tőled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rádtalált,

férfi-szívem
a szívedre rátalált,
megköszön most
percet, évet és halált.
Álmom karjaidba
visszatér,
álmom karjaidba
visszatér…
Erős ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.
Majd ha cseppig átfolyt
rajtam mind e lét,
úgy halok az ős-egészbe,
mint beléd.
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Újra „kitakarítottuk” a falut!
2010. április 24.-én, immáron nyolcadik alkalommal, szemétszedést szervezett az
önkormányzat a lakossággal és a civil szervezetekkel összefogva. A találkozó reggel
8:45-kor volt a focipályán, ahol több mint 100 fő várta az eligazítást. A munkából
kivették részüket képviselők, vállalkozók, polgárőrök, vadászok, közmunkások,
önkéntes tűzoltók, pedagógusok, diákok és lakosok egyaránt. A megbeszélésen aztán
csapatokra osztották a megjelenteket, akik a falu különböző bel- és külterületeinek
megtisztítását kapták feladatul. A nagyon szennyezett helyek a falu elején lévő
gázelosztó környezete, a régi sóderbánya és a régi vadászház környéke volt. A nagy
munkában a három óra hamar eltelt, és a
sportöltözőnél várakozó öt konténer
púposra lett pakolva az összegyűjtött
szeméttel. A munkában megfáradt lakosokat ezután a vadásztársaság látta vendégül a
vadászházban egy bográcsos ebédre.
A falu lakossága hálával tartozhat mindazoknak, akik e napon sokat tettek a település
szennyezettsége ellen. Akik az év folyamán környezetüket tisztán tartják, és nem
szennyezik településünket, őket is megilleti a köszönet. Külön köszönjük a MélyvízBau Kft. vezetőjének, Bodor Lászlónak, a makádi vadásztársaságnak, Száraz Ferenc
vállalkozónak, a Bio-pannónia Kft.-nek és a Pilisi Parkerdőgazdaságnak a technikai
segítséget és a felajánlásokat.

Önkormányzati hírek:

A régi óvoda értékesítése

Makád község Önkormányzata pályázatot hirdetett a régi makádi óvoda épületének értékesítésére. A döntés hátterében az épület
további fenntartásának pénzügyi hiánya és az új óvoda beruházás saját erő megszerzése állt. Ezt a tervünket már az uniós pályázat
benyújtásakor véleményeztük, hogy az új épület átadása után az ingatlan értékesítésre kerüljön. A képviselő testület azt szeretné,
ha ez a központi helyen levő épület olyan kezekbe kerülne, amely néhány év alatt felújítaná, gondozná a területét, így a település
központja újabb szép épülettel bővülhetne. Jelenleg 2 fő pályázott az ingatlan megszerzésére, a döntés a május 3-i testületi ülésen
megszülethet.
Az önkormányzat az épületet fenntartani és üzemeltetni sem tudja. Szeretnénk azt a tévhitet is eloszlatni, hogy idősek otthonát
terveznénk itt létre hozni, mivel erre a feladatra nem alkalmas az épület, jogszabályi előírások miatt és gazdaságosság
szempontjából sem.

Útépítés
KMOP belterületi utak fejlesztése pályázaton településünk elnyert 110 millió forint Európai Uniós támogatást. Ezen utcák a
következők:
1). Diófa utca teljes hossza.
2). Dózsa György utca – a Rákóczi utcától a temető irányába a belterületi határig, azaz az utolsó ingatlan végéig.
3). Szabadság köz teljes hossza.
4). Thúry József utca teljes hossza- tehát nem csak a csapadékvíz kiépítésének a határáig, hanem összesen 950 m hosszan, az
utolsó lakó ingatlanig.
5). Jegenye sor- Kulcsi utcától 184 m, további útszakasz az Aranykalász Tsz nevén van nyilvántartva, legelő művelési ágként,
ezért erre a szakaszra nem pályázhattunk.
6). Petőfi köz teljes hossza
A beruházást az idén szeretnénk megvalósítani, jelenleg a saját erő pénzügyi fedezetét biztosító közbeszerzésének a kiírására kerül
először a sor.

Az új óvoda díszburkolatáról
2010. február 14-én ünnepélyes keretek között átadásra került az új 50 férőhelyes makádi hóvirág óvoda. A széphez és a jóhoz
hamar hozzászoktak a nevelők és a gyerekek egyaránt. A tavasz érkezével az épületen kivitelezési problémák merültek fel, mely
esztétikai szempontból nem egy előnyös látvány. Mivel az épület kivitelezője több éves garanciát vállalt a beruházásra, ezért
jeleztük a probléma felmerültét irányukba és megkezdték a hiba feltárását. Az építkezés ideje alatt az anyagok minősége és a
munka végzése is szigorú ellenőrzés alatt történt, nagyobb problémától az épület állagában nem kell tartani. A vakoló
anyag Ausztriából származik, a minősége miatt ezért ebben nincs probléma. A vakolat és a burkolókő között levő flexibilis
ragasztó az előírás szerinti minőségben került felhordásra. A burkolókő egy felsőkategóriás minőségű anyag. Megvizsgálva a hiba
keletkezési okát, a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a napsütés hatására a burkolókő hő tágulása a minőségi
bizonyítványban leírtaknál nagyobb, így távolabbra kell egymástól elhelyezni. A melegedés hatására a kő tágul, de mivel több
helyen összeér, a széleik megfeszülnek és elválnak a faltól. Felszólítottuk a kivitelező céget, hogy ezt a hibát május hónap
folyamán javítsa ki, és hozza rendbe, természetesen a saját költségükön. Ezáltal az épület esztétikailag újból hibátlan lesz.
FELHÍVÁS!
Községünkben, a felújított útszakaszon, és a település többi részén május hónaptól folyamatosan, a nap bármely
időszakában a Ráckevei Rendőrkapitányság munkatársai sebességmérést végezhetnek. Ez az ellenőrzés a lakosság
védelmének érdekében történik. Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!
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A Művészeti Iskola hírei
Április 19-én a dömsödi Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény két makádi növendéke, Urbán Viktória és Piróth Krisztina részt
vett a Szigetcsépen megrendezett körzeti furulyaversenyen, szóló
kategóriában. Korcsoportjukban nagyon erős volt a mezőny, és tizennyolc
gyerek versenyzett. Két kislányunk nagyon szépen szerepelt, nagyon
szépen helyt állt a versenyen. Viktória emléklapot kapott, Krisztina pedig
III. helyezéssel tért haza. Mindkét növendékünk felkészítő tanára Povázai
Gyula tanár úr. Gratulálok a résztvevőknek, s remélem, jövőre még több
makádi gyerekünket vihetjük versenyezni!
Április 20-án Piróth Krisztina szerepelt Dömsödön a második alkalommal
megrendezett Fúvós
szólisták
és
kamaraegyüttesek
találkozóján. Ez egy
olyan bemutatkozó koncert volt, ahol a kistérség fúvósai adtak műsort. Az
est háziasszonya Bognár Gáborné drámapedagógus, iskolánk tanára volt.
Sajnos, az iskolánk kamerája elromlott, így a makádi általános iskolától
kaptuk kölcsön az iskola kameráját, amelyet külön köszönök Szabó Istvánné
tagintézmény-vezető asszonynak. A felvétel elkészítésében Balogh Csaba
segített nekünk. Bognár Gábornénak és Csabának is szeretném megköszönni
a rendezvényen nyújtott segítségét.
Itt szeretnék köszönetet mondani Vásárhelyi-Nagy Antalnénak és a Makádi
Mezőgazdasági Kft-nek, hogy a Makád Község Közalapítványon keresztül
iskolánkat jelentős összeggel támogatták. Zsuzsa néninek külön köszönöm,
hogy meghallotta a segélykérő szót, hogy a művészeti iskolákat – köztük a miénket is – milyen problémák sújtják!
Köszönöm Makád Község Képviselő-testületének és Baski Gábor polgármester úrnak az iskolánknak nyújtott támogatást, amely
lehetővé tette azt, hogy iskolánk kiváló minősítést kapott.
Kedves Szülők!
Lehet, hogy sokan nem is tudják, milyen nagy lehetőséget nyújt a művészeti iskola arra, hogy a gyerekek kibontakoztathassák
képességeiket. Iskolánkban lehet zenét (furulya, klarinét), társastáncot, színjátékot tanulni. A művészeti iskola keretei között
lehetőség van arra is, hogy a tanulók művészeti középiskolára is felkészüljenek.
Kérem, hogy éljenek a lehetőséggel, és írassák be minél többen a gyerekeket a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézménybe. Higgyék el, csak nyernek vele. Nálunk olyan ismereteket, olyan tudást szerezhetnek meg, amelyet más képzés nem
biztosít.
Iskolánkba május 15-étől lehet beiratkozni. Minden gyereknek eljuttatunk egy beiratkozási lapot. Kérem, hogy azt kitöltve,
elérhetőséget megadva juttassák vissza az általános iskolába, Ida nénihez, az iskolatitkárhoz (akinek előre is köszönöm a
segítségét!). Bővebb felvilágosítást a 06-20/3696417 telefonszámon kérhetnek.
Azoknak a gyerekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, nem kell az oktatásért fizetni. Azok
számára, akiknek nincs ilyen kedvezményük, az állam térítési díj fizetését teszi kötelezővé. Újonnan beiratkozó tanulóknak
egységesen 2000 Ft egy hónapra. Lehet, hogy egyben soknak tűnik ez az összeg, de ha jól meggondoljuk, egy üveg sötétbarna
színű üdítőital (szándékosan nem írom le a márkáját!) majdnem 300 Ft-ba, egy doboz cigaretta kb. 500 Ft-ba kerül!
Kedves Szülők! Csak Önökön múlik, hogy a családi kiadások közül mit helyeznek előtérbe!
Szeretettel várjuk gyermekeiket!
Köntös Ágnes
igazgató

TÁJÉKOZTATÁS

Fekete János György
településőr
elérhetősége a következő:

06-70/334-99-72

A Makádi újság hirdetési tarifái:
A/4-es méretű hirdetés: - fekete-fehérben 5.000.- Ft + ÁFA
- színesben
10.000.- Ft + ÁFA
A/5-ös méretben:

- fekete-fehérben 3.000.- Ft + ÁFA
- színesben
6.000.- Ft + ÁFA

¼ oldal méretben

- fekete-fehérben 1.500.- Ft + ÁFA
- színesben
3.000.- Ft + ÁFA
- apróhirdetés 10.- Ft/szó + ÁFA

Az újságban politikai, választási hirdetés nem jelentethető meg.
A hirdetések szervezését, felvételét a Körjegyzőségi Hivatal végzi.
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