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Településünk orvosi és védőnői rendelőjének épülete meglehetősen
rossz állapotban van. Az önkormányzat egy pályázatot adott be az ingat-
lan felújítására, ám ehhez az elbírálás során nem sikerült plusz forrást sze -
rez nünk. Az épület állapota időközben tovább romlott, és jelenleg célsze -
rűbb lenne egy újat építeni. Az új orvosi rendelő épülete viszont már sze -
re pel egy újabb, Makád fejlődéséhez nagyban hozzájáruló tervben. Az el -
kép zelés tárgya egy, a képeken is látható faluközpont. A látványtervekből
jól látszik, hogy az épületegyüttes 3 részből áll, ezeket külön-külön 3
ütem ben is fel lehetne építeni az éppen aktuális anyagi helyzettől függően.
Az első, és legfontosabb ütem az orvosi és védőnői rendelő épülete lenne,

mely a mai kor EU-s követelményei szerint épülne meg. A második ütem
egy nagy közösségi épület lenne, mely az iskola közelsége miatt használ -
ha tó lenne tornateremként, de különböző rendezvényeknek is helyet ad -
hat na, kiváltva ezzel a település szélén álló és ugyancsak romló állapotú
mű velődési házat. A harmadik épület az Önkormányzati irodáknak adna
ott hont, több különálló irodát és egy konferenciatermet is magába foglal-
va. A jelenlegi látványtervek még csak elképzelések, melyek rugalmasan
vá l tozhatnak az éppen felmerülő igények és a község lakosságának
véleménye kapcsán.

Újabb álmunk: a faluközpont
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Tisztelt Makádiak!
Nem bemutatkozni szeretnék Önöknek,

hi szen ismerjük jól egymást, hanem az el -
múlt időszakról, polgármesteri te vé keny -
sé gemről, a közösen elért eredményekről
egy fajta számvetést készíteni, megvallani
gon dolataimat, terveimet.

Itt születtem Makádon, idén ősszel töl -
töm be a 40. életévemet. Felmenőim már
az ükapámig visszavezethetően Makádról
szár maznak, és számukra is mindig a
mun ka és a becsület volt az első. Úgy ala -
kult régen és ma is, hogy családunk min-
den tagja olyan munkakörben dolgozik,
ahol embereknek segítünk, ezt mindig na -
gyon fontosnak tartottuk. A másik fontos
jel lemző vonásunk az, hogy nem nyújtóz-
tunk túl soha a lehetőségeinken, nem vet-
tünk fel fölösleges nagy hiteleket, nem
koc káztattunk, inkább szépen, lassan és
apró donként építettük fel otthonainkat, te -
rem tettük meg családunk számára a biz -
ton ságos, nyugodt életet. 

Ezt a nagyon fontos életszemléletet a
te lepülés vezetésénél is igyekeztem alkal -
maz ni, amely azt hiszem eredményes is
volt az elmúlt 4 évben, volt értelme a köz -
ség ben végzett tevékenységemnek. Ha
nem lennének kézzelfogható és jól látható
si kereink, akkor azt mondanám, hogy én
már nem tudok ennek a településnek az
éle téhez hozzátenni, tehát nem vállalnám
to vább. 

Itt nőttem fel a makádi emberek között,
tu dom, hogy ez a falu honnan jött és hová
tar tott, hogy mennyire elmaradott volt,
ezért hiába dolgoztam máshol komoly, fe -
le  lősségteljes munkakörben, mindig is azt

érez tem, hogy szeretnék még tenni va la -
mit a szülőföldemért, hogy felzárkózhas-
son Makád is a környék települései mellé.
2002-ben még felkészületlennek tartottam
ma gam a polgármesteri posztra, 2006-ban
már viszont engedtem a felkérésnek, hogy
a település vezetője, polgármestere le -
gyek, akkorra már éreztem magamban
annyi tudást, erőt, hogy megmérettessem
ma gam a választáson, sőt olyan összefo -
gást, támogatást éreztem magam mögött,
amely erőt és lendületet adott.

Függetlennek jelöltettem magam min -
dig, és az is maradok, mert számomra
egyet len egy „párt” a fontos: a település,
ame lyet Makádnak neveznek. Azért sem
te hetném meg, hogy valahová közelebb
húz zak, mert akkor az itt élők másik felét
sér teném meg, és nekem nem az a célom,
hogy megosszak és uralkodjak, hanem
hogy egy irányba húzzuk a közös szeke -
ret.

A feladat, a felelősség és a kihívás óriá -
si volt, de nagyon sokat segített az elmúlt
4 év során a képviselő-testület. Szerencse,
hogy olyan képviselőkkel dolgozhattam
együtt, akik tényleg tudtak és akartak is
va lamit tenni a településért, egy cél ve zé -
relt minket: az hogy Makád fejlődjön és
egy élhetőbb településsé váljon. Ezek az
em berek mind kivétel nélkül határozott
sze mélyiségek, akik nem titkolták el soha
vé leményüket. Mindig csak azt tartották
szem előtt, hogy hogyan jobbíthatnának.
Elő fordult, hogy fékeztek, mert nagyobb
volt a lendületem, mint ahogy elviselték
vol na, de egy rendkívüli csapat alakult ki,
so kat dolgoztunk együtt, mindig érvekkel
győz tük meg egymást. Úgy gondolom –
és a visszajelzések is ezt mutatják – hogy
egy demokratikus légkör alakult ki,
amely ben mindenkinek lehetett szava,
job bító ötlete, megoldása, amelyben váll -
vet ve támogattuk egymást. Ez azt hiszem,
meg is látszik ma Makádon.

Véleményem szerint csak így lehet egy
te lepülést és egy országot is vezetni: nem
min dig egyet kell érteni a másikkal, ha -
nem az érveket egymás mellé rakni, üt -
köz tetni. Nem erőfölényből, hanem lo gi -
ku sabb és gazdaságosabb érveléssel kell
to vábbvinni a település ügyeit, minden -
nap jait. Fontos elvnek tartom, ha épp va -
la ki alulmarad a többivel szemben, akkor
is a társakkal együtt muszáj a közös sze -
ke ret húzni egy cél érdekében, mert nem a
szét húzás, hanem az összetartás visz min-

ket előre. Amit elérünk, azt vallom, hogy
együtt tudjuk elérni és a közösségért tesz -
szük. Polgármesteri munkám során azért
dol goztam, hogy az itt élők élet kö rül mé -
nyei javuljanak. Úgy tartottam minden jó
öt lethez meg kell keresni, meg lehet talál-
ni a szükséges forrást, azt vallottam, hogy
a térséget előmozdító fejlesztésekre van
szük ség.

Nagyon nagy fejlődésen ment Makád
ke resztül, hiszen óriási volt a lemaradása,
de  most bátran ki merem jelenteni, hogy
az elmúlt 4 évben annyira utolértük a kör -
nye ző településeket, hogy már mérlegelni
le het, van értelme itt maradni.

A 90-es évek rendszerváltásakor az ivó -
ví zen és a villanyon kívül más közmű
nem volt Makádon. A 90-es évek elején az
akkori vezetés kiépíttette a telefont, a gázt
és a csatornát, amelyek már jelentős fej -
lesztések voltak, állami támogatásból, la -
kossági hozzájárulásból valósultak meg.
A pályázati lehetőségek igazából 2002.
ele jétől kezdődtek.

Az Európai Uniós támogatásokkal
óriási esélyt kapott az ország, különösen
az ilyen jellegű települések, mint Makád,
ame lyekkel élni kellett, és nem elszalasz-
tani őket. Az is inspirált engem és a kép -
vi selő-testületet, hogy láttuk, a környező
te lepülések milyen nagy fejlődésen men-
nek keresztül, milyen jól használják ki a
pá lyázatokat, és úgy éreztem ezeket itt
Ma kádon is meg kell, meg lehet valósíta-
nunk. Sokat tanultam a környező köz sé -
gek polgármestereitől, és a rutinosoktól
nem is szégyellek a mai napig sem tapasz-
talatot szerezni. 

A 2006-2008-as évek apróbb eredmé -
nye ket hoztak, átütő siker csak 2008. má -
so dik felében következett be, amikor be -
érett a gyümölcse a munkánknak. 2006-
ban én nem ígértem azt, hogy lesz új óvo -
dánk, csak azt mondtam, hogy mindent el
kell követni annak érdekében, hogy le -
gyen!!!

Előre elkészítettünk olyan terveket,
amelyek előre vihetik a települést, így
ami kor megjelent egy, a céljainknak meg -
fe lelő pályázat, csak a fiókból kellett elő -
vennünk papíron megjelenített ötletein-
ket. 

Elsőre nem arattuk le a babérokat, hi -
szen a három kiemelt célunkból kettővel
rög tön a ciklus első felében elbotlottunk.
De a kedvem nem vesztettem el, pedig
min denhonnan azt kaptuk: minek nekünk

Polgármesteri számvetés
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óvo da, amikor csökken a gyerekszám, mi -
nek út, úgy is a városok kapják meg a la -
kos ság számarányait tekintve stb. 

Nagyon komoly, nagyon precíz pá lyá -
za to kat kellett készítenünk, hogy ütő ké -
pe sek legyenek és megállják a helyüket.
Az uniós pályázatainkat természetesen
pá lyázatíró cégek öntötték végső formá-
ba, de napi kapcsolatban voltunk velük,
több ször konzultáltunk. Globális csapa t -
mun ka volt a testülettel, a hivatallal, 
Stáhly István körjegyzővel, aki nagyon
nagy segítség Makád község számára pre -
cíz, komoly szaktudásával. Tudtuk, hogy
mit szeretnénk megvalósítani és e szerint
ha ladtunk előre. Nagyon sok egyeztetés,
na gyon kemény időszak, nagyon sok idő
és költség van egy-egy pályázat mögött. 

Amennyiben sikeres egy pályázat, az
utó munka is óriási precizitást igényel,
leg alább egy év, mire a település a pénzét
vissza kapja. Itt szeretnék két nagyon fon -
tos dolgot kihangsúlyozni, eloszlatni eset -
le ges tévhiteket: 

Először is, a legtöbb pályázat utófinan -
szí rozott, általában átmeneti hitelt kell fel -
ven ni a számlák kifizetéséhez, és amikor
me g kapja az önkormányzat a pályázati
pénzt, akkor lehet a kölcsönt vissza fi zet -
ni. Óriási kockázat és felelősség ez a te le -
pü lés vezetése számára, de Makád az
elnyert pályázatokból szinte már mindent
vissza fizetett. Itt nagyon fontos, hogy a
te lepülés vezetése, a képviselők, a la kos -
ság felé is működjön egy nyílt kommuni -
ká ció, mert ez az alapja a bizalomnak.

A másik, amelyet szintén fontosnak tar-
tok kihangsúlyozni, hogy a pályázatokat
nem osztogatják. Makád nem kapott aján -
dék ba semmit. Jó időben, jó helyen ered -
mé nyesen pályáztunk, és mindenért ke -
mé nyen megdolgoztunk, mert ha nincs
konk rét terv, elképzelés, akkor nem adják
a céltalannak, tehetségtelennek és ügyet -
len nek a pályázatokon elnyerhető össze -
ge ket. Persze ehhez kellett az utóbbi 4 év -
ben a településről egyre inkább elterjedt
pozitív kép, ritka kivételtől eltekintve
nem a negatív hírek között tűnt fel Makád
neve. 

Azzal is tisztában kell lenni, hogy az
uniós pénzekhez nem egyszerű hozzájutni.

A pályázatokhoz ajtókat kell nyitogatni,
lob bizni, ott kell lenni minden fórumon,
kép viselni kell minden szinten a falut. Fel
kell kutatni a pályázati lehetőségeket, vé -
gig kell vinni a projekteket.

A pályázatokból a kettő legnagyobb, az
50 férőhelyes EU-komfort óvoda és a csa -
pa dékvíz-elvezető és gyűjtőrendszer ki -

ala kítása már átadására is került, a 3. pá -
lyá zatot, az útépítést megnyertük, most
vár a megvalósításra. Ez 6 teljes utcának
az aszfaltozását foglalja magába. Ezeket a
mun kákat nem kapkodva készítettük elő,
ha nem tervszerűen. Tudtuk pl. hogy a csa -
pa dékvíz-elvezetés kiépítése meg kell,
hogy előzze az útépítést. Az utakat is ta -
vas szal akarjuk elkezdeni, nem sietve, a
fagy veszélynek kitéve.

Több más fejlesztésünk, létesítmé -
nyünk is van még az elmúlt 4 évből: lét -
rehoztunk egy helytörténeti galériát; fel -
húztuk a falu szívében az országzász lót,
erősítve ezzel a magyarságtuda tun kat;
felállítottuk Cséri Lajos szob rász mű vész
alkotását a Kossuth szobrot; az iskola
homlokzata megszépült, új nyí lás zá ró kat
is kapott; a polgármesteri hivatal is mél tó
körülmények között fogadhatja az ügy -
feleket; kialakítottunk egy parkot a
Galéria, egyet pedig a Kossuth-szobor kö -
rül. Ezekkel mind szebbé, esztétikusabbá,
él hetőbbé tettük Makádot, és aki hazatér,
az mind örömmel látja, hogy fejlődik szü -
lő faluja.

Aki ezekben a munkákban részt vett,
büsz kén emelheti fel a fejét, nem kell szé -
gyen keznie. Ami történt nem csoda, nem
a lehetetlent valósítottuk meg, hanem a
ke mény munka, a korrekt ígéretek
meghozták a gyümölcsüket.

Hiszem, hogy összefogással, az eddigi
szem lélet érvényesítésével, őszinte biza -
lom ban a választópolgárokkal, az általuk
meg választott képviselő-testülettel kö zö -
sen a kitűzött célok elérhetővé válnak. Le -
zá rult egy sok-sok munkával, feladattal
te li időszak és újra indul egy másik. A
foly tonosság lehetősége adott. Ismert
mind annyiunk előtt a múlt, ismert a fela-
dat, amit folytatni kell, és bővíteni szük-
séges az új célokat is. 

Új terveink között nagyon fontosnak
tar tom az oktatási intézmények további
fej lesztését. Az iskolát most belülről sze -
ret nénk modernizálni, felszerelni, hogy a
makádi gyerekek ne legyenek hátrányba
más településen élő gyerekekkel szem-
ben, hiszen a színvonalas működéséhez
el engedhetetlen a szükséges feltételek
biz tosítása, amely az önkormányzat kö te -
le ző alapfeladata is.

Évek óta visszatérő probléma, nem csak
Ma kádon, hanem az ország más kisebb
tele pülésein is, hogy a diplomás fiatalok
el költöznek a faluból, hiszen a városban,
nagy városban, a közeli Budapesten talál-
nak végzettségüknek megfelelő munkát.
Saj nos a közlekedési nehézségek sem

kön nyítik meg döntésüket, hogy esetleg
itt maradjanak és vállalják a napi ingázást,
ért hető hiszen 6-7 órát is veszítenek a
nap jaikból ezekkel az utazásokkal. Ezen
is gondolkozunk, hogyan lehetne fej lesz -
te ni a közlekedést, hogy a nyugalom és a
biz tonság számítson a fiatal családosok
szá mára és itthon, az élhetőbb vidéki kör -
nye zetben szándékozzanak inkább felne -
vel ni gyermekeiket. A község népesség -
meg tartó erejének fokozása érdekében
fon tosnak tartom a fiatal házasok lete le -
pe dési esélyeinek növelését és a köz sé -
günk ben letelepedni szándékozók problé -
má inak mielőbbi megoldását, fontos cél
az is, hogy gyermekeink olyan községben
nőhessenek fel, illetve a falu polgárai
olyan községben élhessenek, ahol sikerül
meg teremteni egy élhetőbb, biztonságo -
sabb, modernebb környezetet fiataloknak,
fel nőtteknek, időseknek, pihenőknek, dol -
go zóknak és közlekedőknek.

Halaszthatatlannak tartom az el kö vet -
ke zendőkben egy új orvosi rendelő,
egész ségügyi központ megépítését, hi -
szen az a több mint 200 éves épület,
amely ben jelenleg az orvosi rendelő és
vé dőnői szolgálat működik omlásnak,
pusz tulásnak indult, néhány éven belül
pe dig használhatatlanná válik. A lát vány -
ter vek már elkészültek. Ehhez kap -
csolódik egy új önkormányzati épülete-
gyüttes és egy többfunkciós épület, torna -
te remmel, színházteremmel, amely alkal -
mas lesz kulturális események, rendez vé -
nyek befogadására, ahol minden kor osz -
tály egyaránt kulturált módon tölthetné el
sza badidejét. Fontosnak tartom a kö zös -
sé gi élet újraélesztését, minél szélesebb
kör ben bevonni a civil csoportokat a falu
köz életébe. 

Ezeket az épületeket úgy terveztetjük
ki váló tervezőkkel, hogy a makádi épí té -
sze ti stílust ötvözzék a 21. század modern
stí lusjegyeivel. Óriási kihívás ennek a
meg valósítása, valószínű, hogy áthúzódik
még a következő ciklusra is. 

Szeretnénk még egy játszóteret és egy
kö zösségi teret is kialakítani, erre is be -
nyúj tottunk már pályázatot, várunk a dön -
tés re és a megvalósításra. Ezeknek a ki -
ala kításánál is igazodni szeretnénk a ma -
ká di épített és természeti környezethez, a
kul túránkhoz, hagyományainkhoz.

Köszönöm a képviselőknek az elmúlt 4
év munkáját, hogy partnerként dolgozhat-
tunk együtt, köszönöm a hivatalnak, a
jegy zőnek a jó együttműködést és a la kos -
ság bizalmát és türelmét.

Baski Gábor polgármester
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Településünk a KMOP-2.1.1/B-09-2009 számú útépítési beruházáson 110.592.461 Ft-ot nyert, melyhez 47.396.769 forintot sa -
ját erőként az önkormányzatnak biztosítani kell a költségvetéséből. Az útépítés érinti a Diófa, Turi József, Jegenye sor, Petőfi köz,
Szabadság köz és Dózsa György utcákat teljes hosszukban. Az érintett útszakaszok egy részén, a Diófa utca és a Petőfi köz tel jes
hosszúságában, az ivóvízrendszerben a vízbekötések rossz állapota miatt szükséges ezek felújítása. Mivel a főnyomócsövek az

úttest közepén helyezkednek el, így célszerű ezt a felújítást még az aszfal to -
zás előtt elvégezni, hogy az új útburkolatot a jövőben ilyen problémák miatt
ne kelljen megbontani. A vízrendszer karbantartási munkálatai még az ősszel
végbemennek, téli-tavaszi időszakban a földmunkák által okozott fel tá rások
visszatömörödnek, így biztos talajréteget teremtve a 2011 márciusának
közepén kezdődő munkálatokhoz.

Településünkön hiányoznak az általános tájékoztató információs eszközök. A LEADER csoport által kiírt pályázaton t e le pü -
lésünk is indult, és az elbírálás során nyertesként hirdették ki. Az önkormányzat azért pályázott, mert a meglévő utcatáblák erősen
hiá nyosak. Makád jelentős idegenforgalmat bonyolít, hiszen a Csepel-sziget déli csücske nagy kiterjedésű természetvédelmi te -
rülettel rendelkezik. A fejlesztés során kihelyezésre kerül többek között egy üd -
vözlőtábla, egy nagy térképes információs tábla és 34 db több irányba mutató
ut canév tábla. Az egyik táblán bemutatásra kerülne egy 1700-as évekből fenn -
ma radt térkép, amely tartalmazza az ősi dűlőneveket, helyi területi elne ve zé se -
ket, amit ma is használunk, de eredetüket nem mindenki ismeri. A projekt
összege 5,5 millió Ft.

Eddig még nem készült olyan kiadvány, mely a település létrejöttétől napjainkig összefoglalja Makád történelmét, néprajzi, kul -
tu rális, gazdasági helyzetét, emlékeit, természeti értékeit. A 172 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány 300 példányban
készül, ezzel is tovább hirdetve falunk jó hírét. A könyv elkészítési költsége 3 millió Ft.

A jövőre gondolva, további pályázatok kerültek benyújtásra, egy játszótér építésére, illetve a templom környezetének rendbe té -
te lére. Ezen pályázatok elbírálása áthúzódik a következő Önkormányzati Ciklusra, de a kedvező elbírálás után bárki is valósítsa
meg a terveket, az mindenféleképpen hozzájárul a falu fejlődéséhez.

Pályázatok

Tisztelt Polgármester Úr!
Özvegy Révész Andrásné bánrévei lakos köszönetemet

szeretném kifejezni a Makádon élő Ács Lajosnak és családjának,
akik tudomást szerezve a nagy jégvihar-kárt szenvedett faluban
történtekről, pénz adománnyal segítettek lakóházam tetőszer ke ze té -
ben keletkezett kár kijavítási költségeinek csökkentésében.

Kérem amennyiben van önöknek a községbe újságjuk, kérem ezt
is és Márkus István és társa Petrikné Évike adományozását is te -
gyék közzé. (Arról már kaptak értesítést, ha jól tudom.) Az Ő ado -
má nyuk Kunvári Károlynak lettek átadva.

Ők is tiszta szívvel köszönik a segítséget.
Üdvözlettel: Özvegy Révész Andrásné

Bánréve, Szabadság u 39. 3654

Ezúton értesítem és köszönetemet szeretném kifejezni Márkus
Istvánnak (erdőtelepítő és művelő) és párjának, Petrikné Évikének,
hogy a Bánrévén élő rokonaimat készpénz-átutalással segítették, a
nagy jégkárt szenvedett lakásuk helyreállításához.

Tisztelettel: Kiss Antal
Ráckeve, Tanács u 17. 2300

A Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány 
köszönetet mond mindazoknak, akik a 

2009. évi SZJA 1%-át alapítványuknak ajánlották.
Egyben tudatjuk, hogy az APEH által átutalt 

119 503 Ft összeget az alapítvány 
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően használja fel.

Makád, 2010. szeptember
Kuratórium

Fõzzön játszóteret!
Az idei évben is összefogtak a település lakói és lelkesen gyűjtötték a

„Delikát-os” vonalkódokat. Augusztusig 61 kg-nak megfelelő ételízesítős
zacs kó gyűlt össze, ami az eddigi legnagyobb beküldött mennyiség volt!

Sajnos az idei évben sem volt szerencsénk, nem nyertünk, de ne adjuk
fel, gyűjtsük továbbra is, hátha jövőre ránk mosolyog a szerencse!

Szeretném megköszönni mindazoknak a segítséget, akik segítenek a
gyűj tésben! Reméljük, hogy ezzel az összefogással előbb-utóbb sikerül
meg nyerni a játszóteret, ami annyira hiányzik Makádról!

A vonalkódokat továbbra is gyűjtjük, ezeket a Körjegyzőségi
Hivatalban lehet leadni. Jancsó
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Makád Község Képviselő-testülete a 2006. évi választás után kezdte
meg mun káját.

A képviselő-testület feladatai két fő területre terjednek ki. Elsősorban
ön kormányzati feladatokat lát el, de közigazgatási hatáskörök ellátása is
a feladata.

Az önkormányzati feladatok széleskörűek, kötelező és önként vállalt
feladatok jelentkeznek.

2009-től munkaterv alapján folyik a testületi munka, természetesen az
itt tervezett témák mindig kiegészülnek aktuális napirendekkel.

A testületi munka során kiemelkedő jelentőségű a költségvetéshez
kap cso lódó anyag, valamint a helyi rendeletek előkészítése. Ez utóbbi
ko moly szakmai előkészítést igényel, hiszen egy helyi önkormányzati
ren de let jogszabálynak minősül, és kötelező normát állapít meg állam-
polgá rok, szervezetek számára.

A testület által hozott határozatok ügyében törvényességi észrevétel
nem érkezett, bíróságon nem támadtak meg határozatot. 

Egyetlen rendeletünk ellen sem fordultak az Alkotmánybírósághoz
(ren de letet csak az Alkotmánybíróság helyezhet hatályon kívül). 

Makádon a Hivatal fejlesztése lehetővé tette, hogy az előterjesztések
túl nyomó többsége elektronikus úton kerül a települési képviselők elé,
ez zel nagy papírköltséget tudunk megtakarítani.

A testületi munka számokban, amelyekhez túlnyomó többségében írá-
sos előterjesztés és határozati javaslat, rendelettervezet készül:

Testületi rendeletek száma:
év testületi ülések száma határozatok száma 

2006: 19 227
2007: 12 190 
2008: 18 168
2009: 17 164

Az önkormányzat működési kereteit az éves költségvetésekben biz-
tosított összegek jelentik. 

Itt elsősorban a kötelező feladatokat kell biztosítani, pl. intézmény -
fenn tartás, közvilágítás stb.

A költségvetés összege az alábbiak szerint alakult.
Sajnálatosan jelenleg is az állami támogatások jelentik a bevételek

többségét, kevés a helyi adó, kevés a helyi vállalkozás, vagyon hozadék
szinte nincs (bérleti díj pár százezer forint).

Költségvetési főösszeg: 
2006: 105.093 eFt
2007: 127.256 eFt 
2008: 162.884 eFt 
2009: 434.652 eFt *
2010: 262.687 eFt *

* a nagy összegű ugrást a pályázati pénzek okozzák.

A működési költségvetésből kiemelkedik a társulásban fenntartott
óvo da és iskola állam által nem fedezett részének biztosítása. Ez sajnos a
gye reklétszám csökkenése miatt – a kiadáscsökkentő intézkedéseink
ellenére – egyre nagyobb arányt, egyre nagyobb összeget jelent.  

2006-ban 25.671 eFt, míg 2010-ben 27.257 eFt volt a pótolandó
összeg.

Az adóigazgatás fontos munkát jelent, hiszen a bevételek nagy része
eb ből származik, ennek fokozatos beszedése biztosíthatja a finanszírozás
zökkenőmentességét.

Az adótételek az alábbiak, amelyek azt jelentik, hogy ennyi adó ki ve -
té s sel, beszedéssel kell foglalkozni évi rendszerességgel. 

adónem (tételszám, db) kivetett adó VII. 31-ig befolyt 
adó

gépjárműadó 491 17.630.490 Ft 3.902.913 Ft
iparűzési adó 58 975.556 Ft 824.282 Ft
építményadó 192 5.077.440 Ft 2.567.675 Ft
kommunális adó 483 1.865.175 Ft 1.130.430 Ft

Összesen: 1.224

Meg kell említeni, hogy a képviselő-testület 2008-ban mérsékelte az
ipar űzési adó mértékét, így könnyítést kaptak a helyi vállalkozások, de
en nek is köszönhetően az elmúlt két évben több vállalkozás létesített a te -
le pü lésen székhelyet, amelyek növelik az iparűzési adó és a gépjárműadó
be vételt.

Az ide vándorlásnak indoka még az önkormányzat stabil helyzete és a
Körjegyzőségi Hivatal ügyfélbarát ügyintézési stílusa.

Ezek a plusz bevételek fontosak a pályázati saját erő biztosításához.
Komoly feladatot jelent a fejlesztési célok, egyéb elképzelések, ren -

dez  vé nyek sikeres lebonyolítása, amelyek ma már elképzelhetetlenek
pá lyá zat készítése és siker esetén eredményes, ellenőrizhető végrehaj -
tása nélkül.

Több és nagy jelentőségű feladatot kell végrehajtani addig is, míg egy-
egy projekt eljut odáig, hogy pályázat készülhet belőle. Itt is nagy feladat
hárul a hivatalra, akár az ötletek felszínre hozatalában, akár az önkor -
mány zati tisztségviselők, települési képviselők, helyi civil szervezetek
vagy a lakossági ötletek pályázati célokhoz formálásában, vagy éppen a
pá lyázatok felkutatásában.

Itt a helyismeret, a lehetőségek, adottságok ismerete, a végrehajtás rea -
li t ása, a teherbíró képesség bemutatása elsősorban a hivataltól várható el.

Egy-egy ilyen pályázat előkészítése nem csak szellemi előkészítő
mun kát jelent, hanem a pályázati elvárás műszaki tartalmától függően a
terve zett összköltség 5-8%-át saját erőből pénzügyileg is meg kell
előlegezni. Ennek egy része azután a pályázatban – nyertesség esetén –
elszámolható.

Több esetben elkészül a pályázat, sok munkát fektetünk bele, és a siker
el marad.

Különösen fontos a precíz végrehajtás az EU-s pályázatoknál, amelyre
sze rencsére van jó példa. Még akkor is sok feladat hárul a Hivatal appará -
tu sára, ha külső szakértő írja a pályázatot, vagy közbeszerzési szakértő
irá nyítja a közbeszerzési eljárásokat.

A nem EU-s pályázatokat, Leader pályázatokat több alkalommal a Hi -
vatal készítette el és szervezte a lebonyolítást. Több programhoz kapcso -
ló dó pályázat is készül évente a Hivatalban.

Ezek összefoglalóan az alábbiak:

Beruházási jellegű pályázatok:
Rákóczi út (áthúzódó, saját erő kifizetés) 9.500 eFt
Galéria kialakítása (áthúzódó előző ciklusból) 6.600 eFt
Körjegyzőségi Hivatal felújítása, korszerűsítése 9.600 eFt
Iskola külső felújítása 24.500 eFt
Ravatalozó felújítása 6.000 eFt
Óvoda építése 175.900 eFt *
Belvízelvezető csatorna építése 132.000 eFt
Útfelújítás (TEUT) 20.200 eFt
Útépítés (folyamatban, áthúzódik 2011-re) 155.000 eFt **
Országzászló és környezete 875 eFt
Rendezési terv felülvizsgálata 1.500 eFt

B E S Z Á M O L Ó
Makád Község Képviselõ-testülete 2006–2010 közötti munkájáról
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* a pályázatoknál az alapos műszaki előkészítés ellenére ilyenek is
előfordulnak, hogy a pályázatnál tervezett összeg 162 millió forint
volt, míg a teljes befejezés már 175,9 millió forintba került. Ennek
több oka van, pl. a szakhatóságok különféle szakértői feladatokat
írnak elő, pl. talajmechanika, utólagos terv ellenőri, rehabilitációs
szakértő stb. Ezek kifizetését nem lehet elkerülni, erre is fel kell
készülni, és közben biztosítani kell a folyamatos likviditást.

Ez még eddig minden alkalommal sikerült.

** Az útépítésre ez idáig 3,5 millió forintot költöttünk tervdokumen-
tációkra 

Program-támogatások, egyéb pályázatok:
Falunap (2009) 500 eFt
Iskola eszközbeszerzés (2 db) (570 + 480) 1.050 eFt 

Fejlesztés mindösszesen: 543.225 eFt

A fentiekhez 426 millió forint vissza nem térítendő állami támo-
gatást nyertünk. 

Az előzőekhez tartozik, hogy az útépítésnél a saját erőt (47 millió fo -
rint) csak jövőre kell fizetni, a hitelt 2011-től fizetjük évente, így a tény -
le gesen csak fejlesztésre, saját erőből kifizetett összeg 35,5 millió forint.

Sajnálatos módon több pályázat is készült, amelyek nem vezettek
ered mény re, de ezzel is dolgozott a Hivatal: pl. IKSZ pályázat, játszótér -
épí té si pályázat, iskola belső felújítás, 2010. évi falunap. 

Továbbá elbírálás alatt van 3 db Leader vidékfejlesztési pályázat, szó-
beli tájékoztatás szerint a döntés megszületett:

Közösségi értékek megőrzése, fejlesztése címmel a településen infor -
má ciós táblák, térképek, utcanévtáblák, valamint 170 oldalas színes
kiad vány Makád község történetéről, hagyományairól, kultúrájáról, a
falu keletkezésétől egészen napjainkig.

Ennek értéke 7.998 eFt, amelyből a saját erő 1.190 eFt.
A pályázatok túlnyomó többségében utófinanszírozottak, ami azt je -

lenti, hogy a pályázat nyertességéről megérkezik az értesítés. Meg kell
kez deni a végrehajtást (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés stb.), és mini -
má lis előleg folyósítása után az önkormányzatnak kell megelőlegezni az
összes költséget, majd a sikeres zárás, pályázati elszámolás után utólag,
ál talában 3-6 hónap alatt téríti meg az állam az önkormányzatnak a pá -
lyá zatnál elszámolható kiadásokat, amelyek nem minden esetben fedik
le a tényleges kiadásokat.

Az utófinanszírozás kezelésére a rendelkezésre álló saját bevételeken
túl menően kétfajta forrást vett, vesz igénybe az önkormányzat, ún. ru lí -
ro zó hitelt, a számla kifizetésétől az állami támogatás megérkeztéig
(ennek költ sége, kamata kb. évi 10%), jelenleg ennek összege a rövid
lejáratú hitel az óvodaépítés és csapadékvíz-elvezetés beruházásokhoz
járó ÁFA-kompenzáció megelőlegezésére 10.700 eFt (a saját erő hiány
fedezetéül).

Az óvoda építéséhez hosszú távú kedvezményes fejlesztési hitel
19.302.746 Ft.

A csapadékvíz-elvezetés, befogadó tó revitalizációja beruházáshoz
fejlesztési hitel 15.475.088 Ft.

Ennek költsége, kamata évi kb. 3,5%, lejárati idő 20 év, első törlesztés
2011. szeptember hónap.

A képviselő-testület feladatait a ciklus elején Lórév Község Kép vi se -
lő-testületével közösen alakított Körjegyzőségi Hivatal segíti.

A hivatal létszáma: 6 fő napi 8 órás, 1 fő napi 6 órás, 1 fő heti 6 órás
= 6,9 státusz.

A Körjegyzőségi Hivatalban dolgozó köztisztviselőknek komoly ké -
pe sítési követelményeknek kell eleget tenniük, minimum érettségivel
kell ren delkezni, de több esetben felsőfokú iskola vagy szakmai
képesítés az elő írás. Emellett közigazgatási alapvizsgával mindenkinek
rendelkeznie kell, de a felsőfokú végzettségűeknek szakvizsgázni is
szükséges. Az üres állásokat kizárólag pályázat útján lehet betölteni.

A hivatalban a jelenlegi iskolai végzettség:
középfokú végzettség: 3 fő
felsőfokú végzettség: 5 fő

A hivatal munkatársai a képesítési követelményeknek teljes
egészében megfelelnek.

A Körjegyzőségi Hivatalban a legkisebb havi bér bruttó 95.300 Ft, a
legmagasabb havi bruttó 210.000 Ft, az átlagbér (körjegyző nélkül) brut-
tó 143.725 Ft/hó.

2006 óta egy alkalommal emelkedett az illetményalap (2007-ben)
5%-kal, azóta a bér változatlan.

A Hivatal éves költségvetési előirányzatai az alábbiak:

2006: 27.331 eFt ebből saját erő: 27.331 eFt 
2009: 32.157 eFt ebből saját erő: 26.119 eFt
2010: 35.778 eFt ebből saját erő: 28.727 eFt

A szociális ügyintézés kiemelkedik a feladatok közül, ezek egy része
kö tődik a testülethez, egy része az állam által a Hivatalra rótt hatáskör.
Saj nos az általános gazdasági válság hatása egyre több családot ér el, és
ez különösen körültekintő segélyezési gyakorlatot igényel. Különösen
úgy, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források nem nőnek ehhez iga -
zo dóan, és a normatív alapon járó szociális juttatásokhoz egyre több
saját erőt kell biztosítani. 

Ebben a munkában nagy segítséget jelent a társulásban fenntartott
gyer mekjóléti és családsegítő szolgálat, ahol képzett szakemberek
segítik a makádi nehéz helyzetbe került családok életét. 

E tevékenység közé sorolható, mint segítség az „Út a munkához”
prog ram, amelyben a rendszeres szociális segélyre jogosultak bizonyos
fel tételekkel munkához juttathatók.

A 2009-ben indult program jól halad, Makádon 12-19 főt foglalkoz-
tatunk. 

A 19 fő közcélú státusz ennél több ember foglalkoztatását biztosítja,
hi szen a státusz 12 hónapra szól, egy-egy ember foglalkoztatása pedig
en nél rövidebb ideig tart. Igaz, törekszünk arra, hogy a foglalkoztatás fo -
lya ma tos legyen. Több ember már több mint egy éve dolgozik az önko-
r mány zatnál ezen lehetőség alapján. Akinél erre nincs mód, próbáljuk el -
ér ni, hogy a foglalkoztatás időtartama elérje a 200 napot, mivel így a
köz célú foglalkoztatási kőrből kikerülő személy álláskeresési támo-
gatásban ré szesülhet.

A közfoglalkoztatás teljes költsége (bér, közteher, dologi költségek)
2009-ben 9.109.302 Ft, ebből állami támogatás révén 7.219.125 Ft

megtérült.
2010-ben (június 30-ig) 10.704.127 Ft, ebből állami támogatás révén

eddig 9.159.525 Ft megtérült.

Közcélú foglalkoztatásban 2009-ben 16 fő, 2010-ben ez idáig 22 fő
részesült.

Megállapítható, hogy a közcélú foglalkoztatással sajnálatosan az
Önkor mányzat vált a legnagyobb foglalkoztatóvá a településen.

Ide kapcsolódik a településüzemeltetés feladata is, mivel e munkában
nagy szerepet kapnak a közmunkások. 

A településen az önkormányzat biztosítja a községi vízmű üze mel te -
té sét, ezzel tudjuk elérni, hogy a vízdíj elviselhető legyen a településen
élők részére.

A közigazgatási hatósági munkában az ellátott munka körültekintő
vég zését jelenti, hogy fellebbezés nem érkezett a határozatok ellen, vagy
kö z igazgatási per az elmúlt 4 évben nem indult. Egy közigazgatási per
hú zódott át a korábbi ciklusból, de ezt a pert 2009-ben jogerősen meg -
nyer tük.

A vízművekkel kapcsolatban jelenleg egy polgári per, illetve a Mű ve -
lő dési Házzal kapcsolatos tulajdonközösség megszüntetése érdekében
in dított per van folyamatban.
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Természetesen már kész terveket alakítottunk ki az elkövetkező 4 évre,
2011-re már pénzügyi fedezettel is rendelkezünk az alábbi témakörökben
a megvalósításhoz:

– belterületi útépítés 155 millió Ft értékben
– információs rendszer kialakítása
(térképek, utcanévtáblák) 5,5 millió Ft értékben
– 170 oldalas színes kiadvány Makád község 

történetéről, hagyo má nyairól, kultúrájáról, 
a falu keletkezésétől egészen napjainkig 3 millió Ft értékben

– játszótér építése a faluban 5 millió Ft értékben
– templom körüli díszburkolat kialakítása 12,2 millió Ft értékben

A következő önkormányzati ciklusra is készülnek elképzelések, tervek.
A legfontosabb elképzelés, terv, célkitűzés a település teljes arculatára

kihat.
A látványterveket a falunapon bemutattuk a nagyközönségnek.
Ez az elképzelés csak pályázati támogatással valósítható meg, még a

sa ját erő biztosítása is nagy összefogást igényel.
A jelenlegi önkormányzati ciklusban jelentek meg ilyen céllal pályáza-

ti kiírások, de ezek kis és közepes városokra vonatkoztak csak.
Várható, hogy 2011-2014 között ilyen célra lesz EU-s pályázat, lesz

majd állami támogatás.
A volumen miatt nagy esélye van a több ütemben történő megva ló sí -

tás nak, akár úgy is, hogy 2014 utánra is átnyúlik ebből beruházás.
A szakaszolás I. ütemében az orvosi rendelőnek, a védőnői szolgálat-

nak he lyet adó épület kerülne kialakításra. 
Ennek oka, hogy Makádon az egészségügyi szolgáltatásnak a legrosz -

szabb a tárgyi feltétele a településünkön. Az ilyen céllal benyújtott
IKSZT pá lyázatunk sajnos nem járt sikerrel. A jelenlegi épület állaga

nagyon rossz, felújítása sem műszakilag, sem gazdaságilag nem rentá-
bilis.

A következő, terv szerinti két ütem nevesítése a pályázat kiírásához
iga zo dik majd.

Elkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk a Ráckevei Duna-parti üdülőte rü -
le teinkkel is.

Ebből kiemelkedik a Ráckevei-Duna rehabilitációjához kapcsolódó
parti szennyvízelvezetés ügye is. E témakörben a kistérségi összefo gás a
meghatározó, úgy anyagi tekintetben, mint a munka szervezésében.

A strandunk helyzetének a javítása is célként szerepel, ehhez várhatóan
Leader pályázati lehetőség teremti meg majdan a fedezetet.

A településüzemeltetés jelenleg óriási élő munka igénnyel jelentkezik.
Ez még kezelhető a közcélú munka keretén belül, amennyiben ebben
alap ve tő változás következik be, nevezetesen az állami vagy a foglalkoz-
tatási rend szer átalakítása, akkor megfelelő gépparkkal és képzett
emberekkel le het a közterületek rendjét fenntartani. Erre tervszerűen és
fokozatosan ké s zülünk.

Ennek keretében kell 2011. II. félévétől a település több mint felében
meg levő szilárd burkolatú út állagát megóvni, karbantartani. Ennek a fe -
de zetét is meg kell teremteni.

Kisebb volumenű pénzügyi feladat, de annál nagyobb szervezési mun -
kát igényel az elkövetkezendő 4 év alatt a bel- és üdülőterületen egyaránt
a házszámozás, házszámjelölés megoldása. Ebben számítunk a lakosság
segítségére is. 

Makád, 2010. szeptember 6.
Baski Gábor

Jwówí{sfoet{fs!gfmúkíuátb
Az elmúlt hónapban kicserélésre kerültek a Kovács közben található vízbekötések, mivel azok állapota erősen leromlott. Emellett a közben található

töb bi ingatlanra is bevezetésre került az ivóvíz. A vízhálózat azonban nem csak itt van rossz állapotban. Településünkön szeptember 20-ával több ut -
cában is hozzáláttunk a vízbekötések cseréjéhez, jellemzően azokon az útszakaszokon, melyeket tavasszal szilárd útburkolattal látunk el. A munkála-
to kat a Makádi Ivóvízellátó Intézmény szakemberei vezetésével Makád Község Önkormányzatának alkalmazottai végzik. A munkálatokat az önkor -
mány zat teljes egészében saját forrásból finanszírozza. Az érintett útszakaszok: a
Petőfi köz, a Diófa utca és a Szabadság köz. A munkálatok előreláthatólag egy hó -
napig tartanak. Erre az időre kérjük az érintett útszakaszokon lakók megértését és tü -
rel mét!

-dmc-
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T H Ú R Y   S U L I   H Í R E KT H Ú R Y   S U L I   H Í R E K
Lovas tábor 

Héregen
Az idei nyáron egyik tanárunk, Major Hajni néni külön-

leges tábort szervezett számunkra, ami nem más, mint egy
lovas tábor Héregen.

El kell hogy mondjam, a mi osztályunkban nagyon sokan
rajongunk a lovakért, ezért majdnem teljes létszámmal je -
lent keztünk, sőt másik osztályokból is csatlakoztak hozzánk.
Iz gatottan vártuk az indulást mi gyerekek és szüleink is, mert
so kan most táboroztunk először. Nagy szeretettel várt min-
ket Géza bácsi és Nusi néni, akik irányítják a lovas tanyát.
Öt gyönyörű ló állt rendelkezésünkre, amin megtanulhat-
tunk lovagolni, de ezenkívül besegítettünk a lovászoknak a
lo vakat csutakolni. Nusi néni mindennap kívánságunkra fő -
zött finomabbnál finomabb ebédet. Sétakocsikázás alkalmá-
val megismerhettük Héreg nevezetességeit. A délelőtti prog -
ram a lovaglás volt, de jutott idő délután számháborúzni,
este tábortűz mellett szalonnát sütni.

A harmadik nap végén fájó szívvel hagytuk ott a szép és
okos lovakat. Nagy élmény volt mindenkinek ez a pár nap, bízunk benne, hogy Hajni néni jövőre is szervez lovas tábort.

Balogh Lívia 
4. osztályos tanuló

„UNIVER – Nyerjen a mi iskolánk”
pályázat

Iskolánk továbbra is részt vesz az „UNIVER – Nyerjen
a mi iskolánk” elnevezésű pá lyázaton, melynek lényege,
hogy az UNIVER termékeken található „sulipont” mat ri -
cák ból minél többet gyűjtsenek össze és küldjenek vissza. A
matricákat leadhatják az iskolában, ahol összegyűjtik, és
egyben küldik tovább az UNIVER-nek. A pályázat fődíja 3
millió Ft, melyet az iskolák felújításra, fejlesztésre fordíthat-
nak.

Az elsősök balról: Füki Fanny, Pahocsa Petra, Seregély
Balázs, Gyüre Rajmund, Kocsis Zsófia, Bobb Bianka,
Dosztály Sándor, Baski Anna

A 2010/2011. tanév rendje

• Szorgalmi idő első napja: 2010. 09. 01. szerda

• Szorgalmi idő utolsó napja: 2011. 06. 15. szerda

• Félév vége: 2011. 01. 14. péntek

• Félévi értesítő kiadása: 2011. 01. 21. péntek

• Tanítási napok száma: 183

SZÜNETEK

• Őszi szünet: 2010. 11. 02-05. 
• A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010. 10. 29. (péntek)
• A szünet utáni első tanítási nap: 2010. 11. 08. (hétfő)
• Téli szünet: 2010. 12. 22.–2011. 01. 02.
• A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010. 12. 21. (kedd)
• A szünet utáni első tanítási nap: 2011. 01. 03. (hétfő) 
• Tavaszi szünet: 2011. 04. 21.–04. 26.
• A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2011. 04. 20. (szerda)
• A szünet utáni első tanítási nap: 2011. 04. 27. (szerda)
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polgármesterjelöltként
nyilvántartásba vette:

Baski Gábor független
Rab Krisztina független

egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba vette:

Baski Mária független
Borbély Ilona független
Csizmazia Attila független 
Dosztály László független 
Drahos Magdolna független 
Lakatos Enikő független 
Márkus László független  
Oláh András független  
Oláh Andrásné független
dr. Papp Botond Eörs független  
Rab Krisztina független  
Soós Sándor FIDESZ
Staub Erzsébet független
Száraz Ferenc független  
Szűcs Sándor FIDESZ
Szűcs Sándorné független  
Vidáné Wéber Adrienn független 

Makád, 2010. szeptember 3.
Makád Község

Helyi Választási Iroda

Felhívjuk a tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a 2010. évi Önkormányzati Választás 2010. október 3-án 06:00-tól 19:00-ig tart,
a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermében (Szabadság utca 27.) kerül lebonyolításra. Szavazásra csakis az jogosult, aki megfelelően iga-
zolja személyazonosságát és lakcímét! Ennek érdekében kérjük feltétlenül hozza magával lakcímét tartalmazó, régi típusú, érvényes
személy igazolványát, vagy lakcímkártyáját és új típusú személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. január 1-je után kiadott kártya for-
mátumú vezetői engedélyét. 

K Ö Z L E M É N Y
A helyi  önkormányzati  képviselők és  polgármesterek 2010.

október 3- i  választására Makád község választási  bizottsága

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

1/4 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.

Anyakönyvi hírek
Megszületett

Szijártó Szilárd és Ács Renáta kislánya
Hanna

Kapitány Zoltán és Podruzsik Erika kislánya
Réka

Örökre eltávozott
Csenki Bálintné, élt 82 évet
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A Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány a közhasznú szer ve -
ze  tek ről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./pontjában foglalt te vé -
keny sége alap ján közhasznú szervezetnek minősül 1998. január 1.
nap jától kez dő dő hatállyal.

Alapítója: Makád Község Önkormányzata
Székhelye: 2322 Makád, Szabadság  utca 22.
Bírósági végzés száma: 1.Pk. 60.432/1997/4.
A Ksztv. 19. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közhasznú szer -

ve  zet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köz -
hasz  nú sá gi jelentést készíteni, melynek elfogadása a legfőbb szerv
ha  tás kö ré be tartozik. 

Az egyesület feladata és célja:
Az alapítvány Makád község Thúry József Általános Iskola ta -

nu lóit tá mogatja, olyan kezdeményezésekben, amelyek az állami,
il letve ön kor mányzati feladatokon túl többletet adnak a szakmai
fe ladatok meg ol  dásához vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Le hetőség szerint ki emelten támogatja a számítástechnika és az
óvo dai és iskolai nyelv ok tatás fejlesztését célzó kez de mé nye zé se -
ket. Támogatja a Thúry József Diákkör munkáját. Segíti a diákélet
és az iskolai demokrácia ki ala kítását és fejlődését.

Az Alapítvány feladatai:
– képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, tá -

mo gatása,
– rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támoga -

tása,
– más szervezetek és személyek (alapítványok, egyesületek, ku -

ta tók, közoktatási intézmények, gyermek- és ifjúsági intézmények
stb.) te vékenységének, programjainak támogatása.

Az alapítvány céljaira rendelt vagyon felhasználási módjai:
– ösztöndíj
– költségtérítés
– költségviselés másokkal közös programban
– támogatás, juttatás
– segély
– az alapítvány működési költségei
– egyéb az alapító okiratba foglalt célokat szolgáló kifizetések,

telje sí tések, vagyonfelhasználások.
Közhasznúsági jelentés
A szervezet a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerint

vég zi tevékenységét.
Könyvelése: kettős könyvvitel
Beszámolója: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Mérlege: Közhasznú egyéb szervezetek egyszerűsített éves

beszá mo ló mérlege.
A beszámolót a 224/2000. (XII. 19.), valamint az azt módosító

289/2002. (XII. 23.) Kormány rendeletnek megfelelően készítet-
tük.

Beszámoló részei:
– Mérleg
– Eredmény-kimutatás
A beszámoló fordulónapja: 2009. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2010. május 4.

A mérleg alapja:
– Főkönyvi kivonat
– Eredmény-kimutatás
Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
Induló tőke 211 eFt
Tárgyévi eredmény alakulása:
Éves bevétel összesen: 143 eFt
Éves kiadás összesen: 186 eFt
EREDMÉNY: 168 eFt
Kimutatás a kapott támogatásokról:

Ö S S Z E S E N : 142 eFt
Kamattérítés: 1 eFt
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
APEH SZJA 1% 142 eFt
Az alapítványnál nem volt költségvetési támogatás.
Az alapítvány magánszemélyt nem részesített pénzbeli tá -

mo ga tás ban, ill. juttatásban.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A 2009. évben számlánkra érkezett SZJA 1% felhasználása

is  ko lai kirándulás (személyszállítás) céljára lett felhasználva.
Az 1997. évi CLVI. törvényből adódó módosítások (4. § (1)

be  kez dés)
Közhasznú tevékenységek:
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés se -

gítése
– kulturális tevékenység
– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdek kép vi -

selet
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú cél-

jainak meg valósítása érdekben, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja

fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
Az alapítvány szakmai feladatát a községi önkormányzattal szo ro -

san együttműködve, a mindenkor érvényes jogszabályok keretein be -
lül végzi a helyi adottságok, elvárások lehetőségek figyelembevétele
mel lett.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magánszemélyek és jogi személyek
egy  aránt csatlakozhatnak bármilyen módon, beleértve a termé szet -
ben nyúj tott szolgáltatásokat és jogokat, társadalmi munkát vagy
szel lemi te vékenységet is.

A feltételhez kötött támogatások elfogadásáról – így a feltételhez
va ló alkalmazkodásról – a kuratórium jogosult dönteni.

A csatlakozás módja: a felajánlott anyagi hozzájárulás az ala pít -
vány szám lájára történő befizetése, illetve egyéb tárgyi vagy szel -
lemi ado mány rendelkezésre bocsátása. 

Az alapítvány működése nyilvános, amely azt jelenti, hogy a ku -
ra  tó rium az általa hozott döntéseket a faliújságon közzé teszi. A ku -
ratórium évente egyszer az iskola diákjai részére tájékoztatást ad
éves mun ká járól, a következő évi terveiről, az alapítvány által tá -
mogatott ese mé nyekről, személyekről az alapítvány anyagi hely -
ze téről.

Makád, 2010. május 4.
Baski Gábor, a kuratórium elnöke

Makád Gyermekeiért Alapítvány – egyszerűsített beszámoló
2009. év
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44440000    éééévvvveeee    aaaa    ppppáááállllyyyyáááánnnn!!!!
Ez a cikk egy különleges alkalomból íródott meg. Makád és Lórév

Köz ségek Körjegyzője, Stáhly-Zsideg István idén augusztus 22-én ju -
bi lált: 40 munkával töltött évet tudhat maga mögött. 1974 óta dolgo-
zik a közigazgatásban, már édesapja is tanácsi dolgozó volt. Pályáját
Ló réven kezdte, majd mikor 1979-ben Lórév közös tanácsú község
lett Ráckevével, átkerült a városba. 1983-ban elvégezte az Államigaz -

ga tási Főiskolát, 1984-től van vezetői megbízatása, 1990-2006 között
Ráckeve-Lórév, majd 2007-től Makád-Lórév körjegyzője.

Az elsők között nyerte el 2002-ben a legmagasabb szakmai elisme -
rést, a címzetes főjegyzői címet. Címzetes főjegyző csak olyan jegyző
le het, aki tartósan kiemelkedő szakmai munkát végez, és aki a cím

ado mányozását megelőzően folyamatosan 5 éve körzetközponti jegy -
zői tisztséget tölt be, valamint „kiválóan alkalmas” minősítésű és a
köz igazgatási hivatal támogató véleményével rendelkezik.

A média – többnyire – a negatívumokat emeli ki a közigazgatás
kap csán – így egy-egy akadozó ügyintézésről, rossz napot kifogott
iro distáról vagy az egy-egy állampolgárt esetenként tévesen érintő ha -
tá rozatokról azonnal híradás születik. A képhez azonban hozzátarto -
zik, hogy Magyarországon évente 30 millió közigazgatási ügy zajlik
le eredményesen. Ebből 15 millió a lakosságot érintő, regisztrációs
jel legű ügy, melynek mindössze 1 százalékát teszik ki azok a nem túl
gör dülékeny ügyek, amelyeket a médiában általában tálalnak. Nem
egy s zerű ez a pálya, elhivatottság, szakértelem, kitartás és nem utolsó
sor ban emberszeretet kell hozzá.

Még két ilyen kis településen is, mint Makád és Lórév, számos ügy
„intéződik”. Sokan nem tudják, hogy milyen sokrétű egy jegyző fela-
data: a kóbor kutyák tulajdonosainak felszólításától az önkormányzat
tör vényes működésének felügyeletével bezárólag számos fe le lős ség -
teljes feladat hárul rá.

Az elmúlt negyven évben nem csak közszolgaként dolgozott, ha -
nem több társadalmi megbízatást is elvállalt és végzett: több mint
nyolc évig volt a Jegyzők Pest Megyei Szövetségének elnöke, aktív
sze repet vállalt a Többcélú Kistérségi Társulásban, ezenkívül számta-
lan civil szervezet alapító vagy aktív tagja. Szabadidejében a bo rá szat -
nak és a focinak hódol. A jövőre vonatkozó elképzelései között sze -
repel, hogy tovább folytatja szakmai ismereteit, közigazgatási ta -
pasztalatainak átadását munkatársai részére. Egyre fontosabbá válik
azon törekvése is, hogy jól felkészült utánpótlást neveljen ki a hivatal
szá mára. Ezen céljaihoz kívánunk jó egészséget és sok sikert az el kö -
vetkezendő időre!

Jancsó Emőke

Makád község képviselő-testülete 2010.
au gusztus 10-én 93/2010. (VIII. 10.) számú
ha tározata alapján Díszpolgári cím elismerést
ado mányozza posztumusz NÉMETH JENŐ
ze nepedagógus részére.

Németh Jenő Alsózsukon, Erdélyben szü -
le tett. Édesapja állomásfőnök volt, emiatt a
csa lád a környékben összesen 17 helyen la -
kott. Volt olyan év, hogy 3 helyen végzett el
egy osztályt, de mindez tanulmányaiban nem
hát ráltatta. Rendkívül művelt volt, több nyel-
ven beszélt, és több hangszeren is játszott. A
’40-es évek elején aztán áttelepítették őket
Ma gyarországra, Nyíregyháza környékére. Itt
is több településen megfordult a család, töb -
bek között Konyáron is; itt ismerkedett meg
ké sőbbi feleségével Eta nénivel. A második
vi lágháborúban egy ideig katonaként is szol-
gált. Hazatérése után előbb lakóhelye kör nyé -
kén dolgozott, mellette tanult, végül már taní-
tott is, majd Pesten kapott munkát, ami miatt
a fővárosba is költözött. Felesége közben már
Makádon kapott munkát, majd 1976-ban a
Rác kevei Aranykalász MGTSZ-ben vállalt
mun kát, így több időt tölthetett a családjával.
Jenő bácsira jellemző volt, hogy mindenhol a
ze nével foglalkozott, és ahol csak megvetette

a lábát, ott zenekart alapított. Nem volt ez
más ként Makádon sem, így, ahogy egyre
több időt töltött a faluban, először csak a csa -
lád jával, később azonban egyre szélesebb kö -
rök kel szerettette meg a muzsikát és is mer tet -
te meg az egyes hangszereket. Kedvence a
he gedű és a piszton (a trombita egy fajtája)
volt, de rengeteg más hangszeren is tudott ját-
szani. A TSZ-nél az irodagépész feladatok
mel lé félállásban bekerültek a kulturális fe la -
da tok is, majd a végén ez utóbbi lett Jenő bá -
csi főállása. Tevékenysége nyomán a kör nye -
ző községek közötti kapcsolatok szorosabbá
fo nódtak. Több zenekart is szervezett már ek -
kor, főleg korosztályok szerint, és ezekben a
ze nekarokban számos környékbeli település-
ről is jártak fiatalabbak és idősebbek is.
Ugyan csak segítette a kapcsolatok erő sö dé -
sét, hogy a helyi és környékbeli tánccsopor-
tok fellépéseit is ezek a zenekarok kísérték. A
ze nekarokkal, majd később az énekkarral is
be járták az országot, sőt eljutottak külföldre
is. Tanítványai közül többen mind a mai na -
pig aktívan zenélnek. Tevékenységével, ön -
zet len munkájával nemcsak a községen be lül,
de a környék települései között is egy sé get,
összefogást teremtett, ami sajnos napja ink ban

nem jellemző, ugyanúgy, ahogy ma nap ság a
zenei oktatást is méltánytalanul el ha -
nyagolják. Településünkön sajnos azóta sincs
más, aki szerepét betöltené, és egységet ko -
vácsolna, ezzel is segítené az előrelépést és
köz ségünk még élhetőbbé válását.
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Makád község képviselő-testülete 2010.
au gusztus 10-én 95/2010. (VIII. 10.) számú
ha tározata alapján Díszpolgári cím elismerést
ado mányozza Németh Jenőné (Ádány
Etelka) részére.

Eta néni Hencidán született, majd néhány
év múlva átköltöztek Konyárra. Itt nőtt fel két
test vérével és itt végezte az általános iskolát
is, majd tanulmányait Debrecenben a gimná -
zi umban folytatta. Gyermekkora nem volt
min dig könnyű, a családi munkákból mind -
annyian kivették részüket, de a vidámság
min dig jelen volt náluk. Az, hogy óvónő lett,
fé lig-meddig a véletlennek is köszönhető,
ugyanis Eta néni a tanítóképzőbe jelentkezett,
és miután ide felvételt nyert, Kecskemétről
ka pott egy táviratot, hogy az óvónőképzőben
is szívesen látnák. Végül is az utóbbit válasz -
tot ta, majd miután megszerezte képesítését,
Bu dakalászra helyezték, ahol albérletben lak-
tak. Egy év múlva jutott el az információ Eta
né nihez, hogy Pest megyében egy kis fa lu -
ban, Makádon keresnek egy frissen végzett
óvó nőt. Mivel az álláshoz szolgálati lakás is
járt, egy nyári nap Eta néni elindult, hogy
meg nézze ezt a kis falut és az első benyomás,
va lamint a szívélyes fogadtatás eredmé nye -
kép pen itt dolgozott tovább. Az óvónő félve
jött ide, nem tudta, hogyan fogadják majd eb -
ben a közösségben, de Makádon kedves, sz e -
re tő emberekre és otthonra talált. Ekkor már
férj nél volt, de mivel Jenő bácsi Pesten dolgo -
zott, így ő csak hétvégén járt haza. Akkori ban

két csoport volt, de a másik óvónő betegsége
miatt Eta nénire gyakran több feladat hárult.
Sze rencsére az óvoda dolgozói mindig se gí -
tet ték egymást, a munka családi hangulatban
folyt, gyermekei neveléséből is kivették ré -
szü ket az intézmény alkalmazottai. Miután

meg születtek az ikrek, Eta néninek egyre
több és több dolga lett. Az óvodában ő lett az
élel mezésvezető is és a képesítés nélküli al -
kal mazottak oktatásában is nagy szerepet vál-

lalt. A környező településeken alig van óvo -
da, ahol ne lenne legalább egy óvónő, aki ne
kö zülük került volna ki. A GYES bevezetése
miatt megugrott a gyermeklétszám a faluban,
és a két csoport kevésnek bizonyult. Eta né -
niék átkerültek az éppen megüresedő szom -
szé dos szolgálati lakásba, és az addig általuk
la kott óvodarészből egy harmadik csoport -
szo bát alakítottak ki. Itt megmutatkozott az
összefogásban rejlő erő, ugyanis a munkála -
tok ban részt vett mindenki, beleértve a papot,
a tanácselnököt és a párttitkárt is. Ekkoriban
az óvodába beíratott gyerekek száma elérte a
90-et.

31 év munka után 1993-ban vonult nyug -
díjba Eta néni, de a családias légkör miatt
még ma is bejár az egykori kollégákhoz. Csa -
lád ja összetartását bizonyítja, hogy bár a föld -
rajzi távolságok esetenként nagyok, a kapcso-
lat mégsem szakadt meg, sőt a gyakori tele -
fon hívások mellett többükkel személyesen is
ta lálkozik legalább évente egyszer.

Eta néni elmondta, hogy hálás a falunak,
hogy itt otthonra lelhetett, neki ugyanis már
Ma kád jelenti az otthont. Lett volna lehe tő sé -
ge az évek során elköltözni, de családjával
együtt mégis maradt. Bárhová is utazzon, ro -
ko nokhoz, ismerősökhöz, ő Makádra jön
haza. Elmondása szerint élete nem volt min -
dig egyszerű, de ha az emberek segítik egy -
mást, akkor minden könnyebben megy.
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Makád község képviselő-testülete 2010.
augusz tus 10-én a 94/2010. (VIII. 10.) számú
ha tározata alapján Díszpolgári cím elismerést
ado mányozott Balogh Sándorné (Kovács
Eszter), a Makádi Református Egyházközség
gon dnoka részére.

Eszti néni Makádon született, itt is nőtt fel,
és ezt minden pillanatban büszkén fel is vál lal -
ja. Fiatal kora óta szívesen vesz részt kö zös -
ségi munkákban. Több szervezetben vállalt és

vállal a mai napig feladatot. Nagyon sok eset-
ben az ő tevékenységének és ki tar tá sá  nak
köszönhető, hogy ezek a szervezetek el  értek,
megkaptak valamit, amit lehet, hogy Eszti
néni nélkül nélkülözniük kellett volna. Annak
idején, mikor a falu lelkész nélkül ma radt, és
anyagi megfontolásból össze akarták von  ni a
makádi gyülekezetet a ráckeveivel, ő szem  -
beszállt a püspökséggel, és nem en ged te, hogy
az itteni gyülekezet beolvadjon más ho  vá,

mert tudta, hogy ha ez
megtörténik, a jö vő ben
szinte lehetetlen len ne
újra önállósodni. Az egy  -
ház kevés pénzéhez sok
lelkesedést adva ol dot  ta
meg a felmerülő prob  -
lémákat, a legnehe zebb
helyzetben sem adta fel
soha. Kitartásával el ér te,
hogy Makádon, mely a
Csepel-szigeten Sz i get -
szent miklós mellett a má -
sik református te  lepülés,

az egyház kö zös ség önállóan meg ma radjon.
Balogh Sándorné immár 30 éve vesz részt

szív vel-lélekkel a Makádi Református Egy -
ház község életében, teszi mindezt társadalmi
mun kában, fizetés nélkül. Presbiterként és
gond nokként is méltón képviseli a gyülekezet
ér dekeit a faluban és Makád község határain
túl is. Nagy részben az Ő érdeme, hogy a „II.
vi lágháborúban elesett szeretteink emlékére”
fel iratú Makád emléktáblája elkészült. Aktív
tag ja a Nőszövetségnek, valamint a Makád
Köz ségért Közalapítvány kuratóriumának.
Nem könnyű annak, aki ilyen sok szerepet
vál lal a közéletben, de Eszti néni mögött áll a
csa ládja, akik elfogadják, megértik és segítik,
ami ben csak lehet. Támogatja a tenni akaró,
lel kes fiatalokat. Véleményével, tapasztalatá-
val segíti a döntések meghozatalát. Személyi -
sé ge, emberszeretete, kitartása és se gí tő kész -
sé ge példamutató, követésre méltó. Eddigi
éle te és munkássága bizonyítja, hogy kellő
ki tartással és munkával az ember megva ló sít -
hat ja álmait, elérheti a céljait.
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2010. augusztus 29-én 17:00-kor ismét felharsant a síp a makádi fo ci -
pá lya zöld gyepén, és ezzel megkezdődött a 2010/2011-es bajnokság,
me lyen a hazai csapat 3-0 arányban alulmaradt Kunpeszér csapatával
szemben. Az utolsó, nyár eleji mérkőzéshez képest a csapat összeszedet-
tebb volt, sőt a második félidő elején 0-1-nél olyan nyomást gyakorolt
az ellen fél re, mellyel megfordíthatta volna a meccset, de a sorban
kihagyott he ly ze tek, egy elhibázott büntető és egy kiállítás a hazaiaknál
végleg eldöntöt te a mérkőzést. A következő hétvégén a csapat idegenbe
utazott, ahol Újhar tyán csapata fogadta a Makád SE-t. A csapat játéka
semmiben nem ha sonlított az előző héten bemutatotthoz. A támadások
szervezettebbek vol tak, és a helyzetkihasználás is sikeresebb volt, mint
egy héttel korábban. Ennek köszönhetően Márkus Zsolt két góljával
nyugodtan vonulhatott a csapat az öltözőbe. A fordulás után a hazaiak
mindent egy lapra fel téve rárontottak a makádi csapatra, de a védelem
helyt állt, és a kontratá ma dásokat értékesítve 0-4-re módosították az
eredményt. Ekkor a ven dég látók már nem éreztek esélyt a győzelemre,
és visszább vettek az előt te diktált erős iramból. A hátralevő időben a két
csapat beállította az 1-5-ös végeredményt. A Makád által mutatott játék
sokkal szebb volt az előző he tinél, reményeink szerint ezt a következő
hazai mérkőzésen az itthoni kö zönségnek is bemutathatjuk.

A Makádi Sportegyesület felnőtt labdarúgó csapata a nyáron néhány
je len tősebb változáson esett át. A 2009-2010-es szezon sikertelensége
nyo mán a csapat edzője, Márkus László, aki 1996 óta látja el az
egyesület ve ze tésének oroszlánrészét, lemondott az edzői posztról és
úgy döntött, hogy egy kicsit háttérbe vonul, és onnan segíti tovább az
egyesület mű kö dé sét. A több mint 15 év aktív szerepvállalás nem volt
könnyű feladat. Ez ma gában foglalja a heti többszöri edzést, a
mérkőzéseket, a személyes ügy intézéseket Ráckevén és Budapesten,
telefonhívások tömkelegét, és még számtalan feladatot, mindezt tár-
sadalmi munkában, mindenféle fi ze tés nélkül, a család és a pihenésre
fordítható szabadidő rovására. Megért he tő tehát a döntés, és csak any -
nyit fűzhetünk hozzá: „Köszönjük az eddigieket, Laci!”

Az így megüresedett posztokat a jelenlegi csapat játékosai töltik be.
Az edzői posztot Kalapács Károly és Schwarczenberger József látja el,
de a mér kőzések előkészületeit, a csapat pénzügyeinek kezelését és az

idegen be utazásokat is játékosok szervezik. Ebből is látszik, hogy a
csapat irá nyí tása mennyire összetett feladat, és az hogy eddig egy ember
végezte azt, amit most négyen csinálnak, csak még inkább elismerésre
méltatja Laci eddigi munkáját.

A csapatban nem ez volt az egyetlen személyi változás. A nyári
bizony ta lan időszakot kihasználva a Szigetbecse SE elcsábította az addi-
gi csa pat kapitányt, Márkus Lajost, akivel így egy alapembert veszítet-
tünk el. Vi szont szerencsére nem csak távoztak emberek, hanem néhány
új igazo lás sal sikerült erősítenünk a csapatot, néhány idősebb, rutino -
sabb játékos és néhány nagy visszatérő személyében.

Az idei évben a Makád SE egy új bajnokságba nevezett. Az eddig
egyed uralkodó MLSZ mellett idén megjelent Pest megyében egy új
szer ve zet által indított bajnokság, a Legenda Kupa. A Csongrád
megyében már több éve működő szervezet idén a nagy érdeklődésre
való tekintettel Pest megyében is beindította bajnokságát, melyre 10
csapat nevezett. A csa patok számára könnyebbséget jelent ez a bajnok-
ság, mert a nevezési és egyéb díjak éves szinten az eddigiek töredékébe
kerülnek. De nem ez az egyetlen különbség. A mérkőzéseken 2
játékvezető együtt vezeti a mér kőzést, és nincs partjelző. A bírók a két
térfélen, egymásnak átlósan he lyezkednek el, így belátják az oldalvona -
lakat és a leshatárra is rá tudnak he lyezkedni. Egy másik fontos különb-
ség, hogy a mérkőzés végén minden esetben van győztes, ugyanis ha a
találkozó döntetlennel ér véget, ak kor mindkét csapat megkapja az 1-1
pontot, de ezután tizenegyesrúgások kö vetkeznek, és aki ezt követően
nyer, az plusz egy ponttal lesz gaz da gabb. 

A csapat pénzügyeinek finanszírozására igyekszünk minél több helyi
vál lalkozót bevonni, valamint a csapat játékosai havi szinten tagdíj for-
má já ban is hozzájárulnak a költségekhez. Mindezek ellenére is, a csap-
at fő tá mogatója az Önkormányzat, amely a korábbi évekhez hasonlóan
idén is le hetővé tette, hogy nevezni tudjon a csapat, valamint a pálya és
az öltöző rendben tartásával is segíti az egyesület működését és fenn-
maradását.

A Makád SE Támogatói: Makád Község Önkormányzat, Préri
Söröző, Dobos ABC.
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OSU! Indul a Kyokushin Karate tanítása!
Tisztelt olvasók!  Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket!
Sensei Mező Sándor 3 danos Kyokushin Karate mester vagyok.
Röviden szeretném ismertetni azt a nagyszerű harcművészeti küzdő sportot, amellyel 26. éve

fog lalkozom.  A Kyokushin Karate stílus megalapító nagy mestere, Sosai Masutatsu Oyama, aki
a világ egyik legnagyobb legendája.

Magyarországon 30 évvel ezelőtt, Furkó Kálmán és Adámy István mesterek kezdték el oktat-
ni és tanítani a Kyokushin Karatét. 

Több mint 10 éve foglalkozom ennek a karate stílusnak a tanításával, mesterfokon.
A tanítványaim között megtalálható, az 5-6 éves gyermek és az 50 éves felnőtt is, aki ugyan -

olyan szívvel-lélekkel edz, mint a fiatal. 
Az edzői pályafutásom alatt kineveltem olyan versenyzőket, akik többszörös országos, ma -

gyar bajnokok, diákolimpiai, illetve nemzetközi bajnoki címet szereztek. 
Tisztelt olvasók! A Kyokushin Karate oktatását és tanítását, 2010. szeptember 20-tól indítom

Makádon, az általános iskolában hétfőnként 16.00-tól. 
Nagy szeretettel várok mindenkit, aki szeretne megismerkedni ezzel a stílussal, és tanulni a

mestertől.
(Táborozás, vizsga és versenyzési lehetőség.)
Tisztelt szülők!
Szeretném tájékoztatni önöket, hogy ez a fajta küzdősport a kemény edzésmunka mellett a

fegyelmezettségre, az egymás iránti tiszteletre, és az alázatosságra neveli a gyerekeket és azokat,
akik tanulni szeretnék ezt a karatét.

Sensei Mező Sándor 3 dan vezetőedző
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A z idei évben 2010. augusztus 14-én
ke rült megrendezésre az immár ha -
gyo mányosnak számító falunap.

Bár az időjárás az előző napokban elég szeszé-
lyes volt, az égiek ránk mosolyogtak, és a
szom bati nap verőfényes napsütéssel indult.
Az érdeklődők dél-egy óra körül kezdtek el
gyü lekezni a focipálya melletti területen, ami a
falunap állandó helyszínévé vált. Ekkor a szer -
vezők már nagy munkában voltak, épültek a
sátrak, kikerültek a sörpadok és összeállt a
tech nika, hogy a programok az előre megadott
sor rendben, zavartalanul folyhassanak le.
Mind eközben a bográcsok alatt is szorgalma -
san lobogtak a tüzek, hogy a finomabbnál fi -
no mabb falatok elkészülhessenek a délutáni
ér tékelésre. A tervezett időpontban, délután
egy órakor el is kezdődtek az első programok,
a gyerekek számára a horgászverseny, a na -
gyob bak részére pedig az utcabajnokság.
Amíg az első versenyek folytak, a jelenlévők
szá ma is nőtt, és mire délután négykor a szín -
pa don elkezdődtek a műsorok, már közel 1100
em ber volt kíváncsi a további programokra.
Ek kor a gyerekek nagy része már túl volt az
arc festésen, a kerékpárversenyen, és a megan y-
nyi nekik szervezett programon. A felnőttek
eköz ben ingyenes szűrővizsgálaton vehettek
részt, és megtekinthették az idei fotópályázat
ké peit, a faluközpont látványterveit, valamint
Márkusné Csenki Ilona kézműves munkáit.
Mayer Györgyné több mint 2000 szál rózsából
ké szült csodálatos munkájával lepte meg a
ren dezvényre látogatókat, melyet a színpad
elő terében helyeztünk el.

A porondot elsőként az óvodások fog -
lal ták el, és verses-énekes mű so ruk -
kal mutatták meg, hogy mit is tanul-

tak az elmúlt fél évben az új óvodában. Tették
mind ezt magyarul és németül is. Őket a Lórévi
Tánc csoport követte, melyben a kisebbek kö -
zött több makádi gyereket is láthattak az ér -
dek lődők. A táncbemutatót a makádi dráma ta -
go zatosok előadása követte; a zenékkel tarkí-
tott Sulikomédia című darabot a csoport kö zö -
sen írta, a történet saját életüket mutatja be az
ál talános iskolában. Ezután egy kis hivatalos
rész, az eredményhirdetés következett, melyet
nagy izgalommal vártak a napközbeni ver se -
nyek résztvevői. A színpad ezután egy mind  ez
idáig új vetélkedő, a palacsintaevő verseny
hely színévé vált. Itt egy feladat volt, annyi pa -
la csintát enni, amennyit csak bírtak a jelent ke -
zők. Az első öt helyezett ezután egy döntőben
mér hette össze maradék étvágyát, kialakítva
ez zel a végeredményt. A főszerep ezután me -
gint a zenéé és a táncé lett. A közönség előbb
Darók Daniella modern táncbemutatóját, majd
Puskás Imre és Puskás Melánia előadását te -
kint hette meg. A vérpezsdítő dallamok ezután
is maradtak, előbb a nyáron alakult majorette
együttes, majd a meteorosok mutatták be a kö -
zön ségnek tudásukat. A mozgás ezután ment,
de a zene maradt. A színpadon a Taksonyi Fú -
vós zenekar műsorát láthatták és hallhatták, és
az együttes jelenlétének egy különleges ap ro -
pó ja is volt. A zenekar fellépése után ugyanis
Baski Gábor polgármester három díszpolgári
cí met adott át. Közülük posztumusz elismerést
ka pott Németh Jenő, aki a zenekar ve ze tő jé -
nek, Taksony polgármesterének zenetanára
volt, és az együttes az ő tiszteletére 2 hét alatt
ta nulta meg a Székely himnuszt, ami ennek el -

le nére az előadáson egyáltalán nem volt érez -
he tő. A másik két díszpolgári címet Németh
Jenőné és Balogh Sándorné kapták. (Erről rés-
z letesebben is olvashatnak ebben a szá munk -
ban.) Ezután következett Szűcs Judith fel -
lépése, melyre már több mint 1500-an vol tak
kíváncsiak Makádról és a környékről egy -
aránt. Az énekesnőnek felcsendültek régi slá -
ge rei, de hallhattunk tőle új szerzeményt, sőt,
még egy feldolgozást is. A fellépést a tűzijáték
kö vette, melyet a helyi vállalkozók ado má -
nyai ból finanszíroztunk. Az este további ré -
szén a színes fényekbe öltözött Kulcsi utcán
tartott utcabálon mulathatott a falu apraja-
nagyja.

Az idei változatos, érdekes programokkal
tar kított falunap a visszajelzések alapján jól si -
ke rült, reméljük mindenki jól érezte magát, és
ta lált magának megfelelő elfoglaltságot.

-dmc-

A 2010. évi Makádi Falunap támogatói:
Makád Község Önkormányzat, OTP Bank
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Mayer Györgyné, Farm ahol élünk Kft., Duna-
Logisztik Kft., id. Vásárhelyi Nagy Antal, ifj.
Vásárhelyi Nagy Antal, Baski ABC, Diószegi
Lajos, Büge Kft., Makádi Vadásztársaság,
Nasi Büfé, Szakáll Csaba, Kis-Duna fuvar Bt.,
Bódis Rózsa, Préri Söröző, Melánia Söröző,
Vén diófa Cukrászda, Lődi László és felesége,
Bio-Pannónia,  Ráckevei Duna-ági Horgász
Szövetség, Pál István vállalkozó, Makád
községért közalapítvány, Nagy József, Mély -
víz- Bau Kft., Király László, Száraz Ferenc,
Lórév község önkormányzata, Szigetbecse
község önkormányzata
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