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A gabonavetés az acatoláson kívül nem sok gondozást kívánt, leg-
feljebb a madarakat kellett ijesztõkkel távol tartani, ha már sárgult a
gabona. A búza érésének szakaszait így határozzák meg: Szent
György-nap (április 24.) táján szárba indul a vetés, májusban kihány-
ja a fejét, Vid napján (június 15.) abbahagyja a növekedést, Péter-Pál-
kor (június 29.) megszakad a töve, ettõl kezdve már csak érik, és le-
het kezdeni az aratást.
Az aratás napját gondosan megválasztották. Újholdkor nem kezd-

tek hozzá, de Illés napját sem tartották szerencsésnek, nehogy a vil-
lám beléjük csapjon. Ha éppen péntekre esett volna az aratás elsõ nap-
ja, akkor már csütörtökön levágtak egy kévére valót, hogy a szeren-
csétlennek tartott napon ne kelljen a betakarítás legnagyobbmunkájá-
hoz hozzáfogniok.

Az aratás egyik szerszáma a sarló, mely a magyar nyelvnek még
honfoglalás elõtti török jövevényszava. Két alapvetõ formáját külön-
böztetjük meg: az egyik a fogas, a másik a sima élû, más néven ka-
szasarló. Az elõbbinek görbülete és a nyélhez történõ kapcsolódása
alapján két típusa ismeretes a Kárpát-medencében. Az egyik a horgas
forma, melynek pengéje a nyélbõl kiindulva jó darabig egyenesen
folytatódik, és csak a vége felé görbül el. Ügy látszik, hogy ez az ál-
talános európai típus, melynek megfelelõit õseink már itt találták. A
másik mindjárt a nyél fölött kiöblösödik, ívessé válik, majd csak azu-
tán folytatódik felfele. Ez általában erõteljesebb, sok esetben vasta-
gabb is a másiknál. Ezt az eddigi kutatások inkább keleti eredetûnek
tekintik, mert ilyeneket találtak a hun, avar és a honfoglalósírokban is,
ez mindinkább háttérbe szorította az elõbbi formát. Ezeket a szerszá-
mokat csak a gabona levágására használták, ezzel szemben a kasza-
sarlókkal korábban füvet vágtak, de késõbb, különösen amúlt század-
tól kezdve, sokfele arattak is velük, majd a kasza térhódításával ma-
rokszedésre szolgáltak.
A sarlóval történõ aratás többnyire asszonyi munka, férfiak ritkáb-

ban, inkább csak a legfiatalabbak és a legidõsebbek vettek benne
részt. Az arató egyik kezével a gabona szárából annyit fogott össze,
amennyi a markában elfért, majd ezt alulról felfele irányuló mozdu-
lattal levágta, és az elõre kiterített szalmakötelekbe helyezte. A kévé-
ket többnyire a férfiak kötötték be, és ugyancsak az õ feladatuk volt

azoknak különbözõ méretû csomókban történõ összerakása. A sarlós
aratás különösen a múlt század elejétõl kezdve egyre inkább háttérbe
szorult, századunkban pedig már csak a peremterületeken, a hegyvi-
déken fordult elõ szórványosan.
A gabonavágásra szolgáló másik szerszám a kasza. De míg a fogas

sarló kizárólag a gabona szerszáma, addig a kasza eredetileg a fû le-
vágásának munkaeszköze. A magyar kasza 70�110 cm hosszú, kissé
görbülõ acéllemez, melynek egyik oldalán az orma, a másikon az éle
fut végig. A nyele a vele dolgozó magasságának megfelelõen
170�200 cm. A hegyvidéken egy, a síkságon két fogója van. Az utób-
bi segítségével a kaszát a földre jobban leengedhetik, és alacsonyabb
tarlót vághatnak. A pengét karikával erõsítik a nyélhez, és a végzen-
dõ munkának megfelelõ szögben állítják be. Aratáskor, elsõsorban az
Alföldön, 2�3 vesszõbõl csapót erõsítenek rá, hogy ezzel a levágott
gabonát jobban le tudják teríteni. A palócok ezt vászonnal vonják be,
hogy a kipergést még jobban csökkentsék. A Dunántúl egyes részein,
a Felföldön gereblyét vagy villát kötnek rá, hasonló célból. A kasza
élét vasüllõn kalapáccsal kikalapálják, majd ha veszít élességébõl,
megfenik.
A kasza gabonaaratásra történõ alkalmazására csak a XVI�XVII.

századtól kezdve rendelkezünk adatokkal. Mint jobb és haladósabb
munkaeszközt aXVIII. század végi, XIX. századimezõgazdasági iro-
dalom ajánlja. Ez idõtõl kezdve egészen háttérbe szorította a sarlót. A
kaszával csak férfiak dolgoznak, míg a marokszedés az asszony fel-
adata. A kévék bekötése, összehordása ismét férfimunkának számít.
A kaszával korábban inkább rendre vágtak. AzAlföldön a rendeket

összehúzták, és belõlük kis boglyácskákat. vontatókat készítettek.
Ezek közepére, fejével felfele felállítottak két-három villányi búzát, és
e köré rakták torzsával kifele a többit. Mikor az embermagasságot el-
érték, akkor felhegyezték, és befedték. Egy vastag kötéllel, a földtõl
számítva félméterre, az alját körülvették. Lovat vagy ökröt fogtak elé-
je, és úgy vontatták a nyomtatás helyére: a szérûre. A múlt század el-
sõ felében négykerekû alacsony szekerek tûntek fel az Alföldön,
ezekkel sokkal kisebb szemveszteséggel lehetett a szálas gabonát
szállítani. A gabona ilyen szénaszerû kezelése legtovább a tavaszi ga-
bonanemûeknél maradt meg.

Az õszi gabonát többnyire rávágták, vagyis a szálak a még álló ga-
bonafalnak dûltek. Ez esetben egy asszony vagy lány háttalment a ka-
szás után, és fakampóval vagy sarlóval szedte fel a szálakat. Amikor
már elegendõ gyûlt össze, akkor azt az elõre kiterített szalmakötélre
fektette. Az összekötött kévéket, akárcsak a sarlós aratásnál, keresz-

Az aratás és szokásai

Folytatás a köv. oldalon.
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tekbe rakták. A keresztek négy lábába úgy helyezték a kévéket, hogy
a kalászuk belül egymáson feküdjék, míg a torzsok kifele nézzen. A
tetejére egy kévét húztak, melynek neve a nyelvterület nagyobb ré-
szén pap. A keresztben elhelyezett kévék száma ma tájanként válto-
zik. A középkorban azonban a legtöbb helyen hatvanas rendszerrel
számoltak, ilyenformán: a félkalangya 15, a kalangya 30, a kepe 60
kévébõl állt. A hatvanas számolási mód feltehetõen óeurópai eredetû,
és hozzánk valószínû a szlávok közvetítésével került. Az aratás befe-
jezése örömünnepnek számított, melyet a szokások és hiedelmek gaz-
dagon átitattak. Amagának arató család nem rendezett a munka befe-
jezésekor különösebb ünnepséget, erre a szegényebbeknél csak akkor
került sor, ha a munkát kölcsönös segítséggel végezték. Ilyenkor a
megvendégelés kötelessége a házigazdáé a munka közben éppen úgy,
mint annak befejezésekor.
A módosabb gazda már részes aratókkal dolgoztatott. Amikor elõ-

ször kiment megnézni a munkát, az asszonyok és lányok szalmakö-
téllel fonták körül a lábát, és csak akkor engedték szabadon, ha pénzt

adott, bort vagy ennivalót ígért. Azt tartották, hogy ennek elmulasztá-
sa esetén nem eresztene jól a búza. Az aratás befejezésekor néhány
szálat a földön hagytak, hogy a zivatar, vihar a következõ évben ne te-
gyen kárt a vetésben. Az arató részesek a végzés napján szándékosan
lábon hagytak egy kis gabonát, amit másnap reggel levágtak. A lá-
nyok kalászokat és mezei virágokat harang alakúra köröttek össze.
Néhol szalmából készült csigaszerû fonadékkal vagy táblákkal díszí-
tették, a helyi szokásnak megfelelõen. Ezt lányok vagy legények bot-
ra akasztva vitték hangos nótaszóval, esetleg cigányzenészek kísére-
tében a gazda udvarába. A gazdasszony néhány csepp vizet hintett rá,
hogy jövõ évben a termés ne legyen üszkös, közben az aratógazda
versben köszöntötte a ház gazdáját. A koszorút a mestergerendára, az
asztal fölé akasztották, és alatta megkezdõdött az ebéd vagy vacsora,
melyrõl a bor sem maradhatott el. Ezután következett az arató- vagy
kepebál, mely éjfélig, de sokszor hajnalig is eltartott. Az aratókoszo-
rút sok helyen karácsonyig õrizték, és akkor a madaraknak adták, míg
máshol a legszebbeket a templomban, kápolnában tartották, vagy út-
széli keresztre akasztották.

Folytatás az elõzõ oldalról.

Anyakönyvi hírek
Megszületett

Baski Sándor és Málnási Margit
kisfia Sándor Hunor

Vámossy László János és Lukács Csilla
kisfia Koppány Mihály

Házasságot kötöttek:
Kóti Gábor Tibor és Tálas Julianna

Kormos Róbert és Varga Ildikó

Örökre eltávoztak
Kárpátvölgyi Kristóf élt 81 évet
Nagy Sándorné (Tóth Éva) élt 66 évet
Dosztál Ferencné (Vank Julianna)élt 91 évet
Kreisz Ferenc élt 82 évet
Kiss László Endre élt 71 évet
Feigl Mihály élt 70 évet
Dudás Gyula élt 57 évet
Bódis Bálintné élt 86 évet

AMakádi Újság hirdetési tarifái:

A/4-es méretû hirdetés:
� fekete-fehérben 5.000 Ft
� színesben 10.000 Ft

A/5-ös méretben:
� fekete-fehérben 3.000 Ft
� színesben 6.000 Ft

1/4 oldal méretben
� fekete-fehérben 1.500 Ft
� színesben 3.000 Ft
� apróhirdetés 10 Ft/szó

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

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT TETT:
Costescu Erik

BartalisMargit
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Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetõ

vissza nem térítendõ támogatás

AMezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2011. június 03-án kelt levelében tájékoztatta Hivatalunkat, hogy támogatásra érdemesnek a talál-
ta a 2009. december 19-én benyújtott pályázatunkat. A támogatás mértéke 14.398.876 forint. A számunkra megítélt összeget játszótér kialakításá-
ra és a Református templom környezetének díszburkolattal való építésére használhatjuk fel. A beruházás összértéke 17.998.595 forint, melyhez
25%-os önerõre, 3.599.719 forintra lesz szükségünk. Ez az összeg jelenleg nem áll rendelkezésére az Önkormányzatnak. Kérjük azokat a szemé-
lyeket, akik rendelkeznek olyan kapcsolatokkal (vállalatokkal, cégekkel), akiknek lehetõségük van a közösséget anyagilag támogatni, jelentkezze-
nek a Körjegyzõségi Hivatalban. A terveket ugyanitt az ügyféltérben bárki megtekintheti. Körjegyzõségi Hivatal

Ú J KÖZT I SZTASÁG I RENDELET
Makád Község Képviselõ-testülete 2011. április 27-én 11/2011-es

számmal új köztisztasági rendeletet fogadott el, amely az eddig hatályban
lévõ rendelethez képest lényeges változásokat tartalmaz.
Az alábbiakban ismertetjük a lakosságot érintõ fontosabb változá-

sokat:
�8. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) Az ingatlan elõtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv,

illetõleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület)
továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozá-
sáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérõl.
b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásá-

ról, gyommentesítésérõl
c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos meg-

közelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolí-
tásáról.
d) Az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérõl.
e)A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok

megfelelõ nyesésérõl.
17. §

(1) A szolgáltatással ellátott területen lévõ ingatlan tulajdonosa
vagy használója köteles a szolgáltatóval szerzõdést kötni, a szolgálta-
tást igénybe venni és a szolgáltató részére a közszolgáltatás ellenértékét
(díját) megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerzõdés tar-

talmazza:
a) a közszolgáltatómegnevezését, székhelyét, telephelye címét, adószá-

mát, számlavezetõ pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédel-
mi azonosító adatait (KÜJ, KTJ),
b) a szolgáltatást igénybevevõ természetes személyazonosító adatait, il-

letve adószámát, levelezési címét,
c) a szolgáltatási hely címét,
d) a szolgáltatásban igénybe vett hulladéktároló edény ûrméretét, da-

rabszámát, típusát,
e) tájékoztatást arról, hogy a szolgáltatási díjak a mindenkori hatályos

önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra.
(3) A szolgáltatást igénybe vevõ a szolgáltatási szerzõdésben szereplõ

adatai változásáról a változásától számított 8 napon belül köteles a szol-
gáltatót értesíteni.
(4) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggõen birtokába került

személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevõ neve, lakcíme, szüle-
tési helye és ideje, anyja neve) csak a szolgáltatás nyújtása, illetve a szol-
gáltatási díj beszedése, hátralék behajtása körében jogosult nyilvántartani
és kezelni.

20. §
(3) Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a megadott szál-

lítási napon, havonta legalább két alkalommal köteles a hulladékgyûjtõ
edényét a szolgáltatónak elszállítás céljából rendelkezésre bocsátani. Ez a
szolgáltatás minden héten történõ rendelkezésre állását nem érinti.

A háztartási hulladék elszállítására, illetve elszállítására való elõkészítése:
a) szabványosított, azonosító chippel ellátott 120 literes hulladékgyûjtõ

edényt, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes ûrméretû hulla-
dékgyûjtõ zsákot,
b) szabványosított 1.1 m3, 3 m3 vagy 5 m3 ûrméretû konténert kell al-

kalmazni.
Amennyiben a szabványosított hulladékgyûjtõ edényt, konténert, a

szolgáltató bocsátja a lakosság rendelkezésére, annak használatáért az in-
gatlan tulajdonosa használati díjat fizet, amelyet bérleti szerzõdésben rög-
zítenek a felek.
Amíg az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási szerzõdést írásban nem

köti meg, úgy nála 1 db 120 literes hulladékgyûjtõ edény alkalmazása és
heti egy alkalommal történõ ürítése és elszállítása vélelmezett.
Az edényzetekhez tartozó azonosító chipet a szolgáltató térítésmente-

sen bocsátja az ingatlantulajdonos rendelkezésére.
A használatra, rendelkezésre bocsátott szabványosított hulladékgyûjtõ

edény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését vagy pót-
lását a szolgáltató végzi a hozzá beérkezett jelzés alapján. Ez a szolgálta-
tás díjmentes, ha a cserét a rendeltetésszerû használat során bekövetkezett
elhasználódás teszi szükségessé.

21. §
(1) Háztartási hulladék elszállítását végzõ jármû személyzete az adott

területen rendszeresített szabványos és azonosítóval ellátott hulladékgyûj-
tõ edényben, hulladékgyûjtõ zsákban, konténerben elhelyezett hulladékot
szállítja el.
(2) A hulladékgyûjtõ tartályban nem szabad mérgezõ, robbanó, folyé-

kony veszélyes hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy begyûj-
tése során a gépkocsi mûszaki berendezésével rongálódást idézhet elõ és
ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.
(3) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a hulladékgyûjtõ edény-

ben olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amelyek nemminõsülnek háztar-
tási hulladéknak, úgy azt nem szállítják el.
(4) Ha a hulladékgyûjtõ edény olyan nedves hulladékot tartalmaz,

amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tartályban
lévõ hulladékot úgy összepréselik, hogy emiatt a hulladékgyûjtõ edényt
az elõírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt
szemetet kiüríteni és a hulladékgyûjtõ edényt ismét használhatóvá tenni.
A háztartási hulladéknak nem minõsülõ hulladék (veszélyes hulladék,

állati hulla kivételével) a szolgáltató által meghatározott mennyiségben,
díjfizetés ellenében a hulladéklerakó helyre szállítható.
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(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyûjtõedény fedelének �
a közterület szennyezésének elkerülése érdekében � lecsukott állapotban
kell lennie. A hulladékot a gyûjtõedényben úgy kell elhelyezni, hogy az
edénymozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyûjtõedénybõl guberálni tilos. A kihelyezett
gyûjtõedény nem akadályozhatja a jármû és gyalogos forgalmat és elhe-
lyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elõidé-
zésével.

22. §
(1) A településen üdülõ ingatlannal rendelkezõ személyek az 1. számú

mellékletben meghatározott szolgáltatási díj ellenében vehetik igénybe a
köztisztasági szolgáltatást.
Az üdülõ ingatlanok tekintetében a köztisztasági közszolgáltatást

minden év március 15. napjától október 31. napjáig biztosítja az ön-
kormányzat oly módon, hogy az ingatlan tulajdonosai saját tulajdonú, ill.
a közszolgáltatást végzõ cégtõl bérelt 120 literes gyûjtõedényben, vagy a
közszolgáltató által biztosított 120 literes ûrméretû zsákban helyezik el a
kommunális hulladékot, amelyet a szolgáltató hetente a rendelet 2. számú
mellékletben meghatározott idõpontokban az ingatlanok elõl elszállít.
Azokon a területeken ahol a szolgáltatás ilyen módon nem biztosítható a
rendelet 3. számú mellékletében kijelölt hulladékgyûjtõ helyen a szolgál-
tató által kihelyezett 1,1 m3-es konténerekbe kell a hulladékot elhelyezni.

23. §
(1) Az új építésû épület tulajdonosa a használatbavételi engedély jog-

erõre emelkedését követõ hó 1. napjától köteles a szolgáltatást igénybe
venni és annak díját megfizetni.
(2) Épület elbontása esetén a bontási engedély jogerõre emelkedését

követõ hónap 1. napjától szûnik meg a szemétszállítási díj fizetési kötele-
zettség.
(3) Ha az ingatlanon álló felépítményt lakás és vállalkozás céljára is

használják, a szolgáltatást mindkét jogcím alapján igénybe kell venni és
megfizetni.
(4) Ha az épület életveszélyesnek minõsül, és emiatt üresen áll, úgy az

ingatlantulajdonos az életveszély megállapítását követõ hónap 1. napjától
az életveszély megszüntetéséig mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.
(5) Az ingatlan tulajdonos az ingatlana igénybe vételével kapcsolatos

változást ennek bekövetkezése elõtt a (4) bekezdésben meghatározott
esetben az életveszélyesnek minõsítéstõl számított 5 napon belül köteles
a közszolgáltatónak bejelenteni.

Kedvezmények,mentességek
25. §

(1)A polgármester a használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosát,
kérelmére mentesítheti a díjfizetési kötelezettség alól. Az ingatlan tu-
lajdonosa a mentesítés idõszaka alatt is köteles az alapdíj, mint ren-
delkezésre állási díj megfizetésére.
(2) A mentesítés idõtartama legfeljebb egy év. A mentesítés kezdete az

igazolás kiállítását követõ hónap 1. napja.
(3) A mentesítés iránt kérelmeket a Körjegyzõségi Hivatalban kell be-

nyújtani.
(4) A mentesítési idõszak lejártától számított 15 napon belül az ingat-

lan tulajdonosa az ingatlan használaton kívüliségének bizonyítása céljából
köteles valamennyi a mentesítési idõszakra szóló közüzemi számlájának
másolatát, vagy a közszolgáltató által kiállított igazolást a Körjegyzõségi
Hivatalban utólag bemutatni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy a számlák alapján az ingatlan használaton kívülisége nem igazolha-
tó, úgy a teljes mentesség visszavonásra kerül, és a meg nem fizetett ürí-
tési díjat az ingatlantulajdonos köteles utólag megfizetni.
(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Körjegyzõségi Hivatalban beje-

lenteni, ha az ingatlant ismét használatba veszi, a használatba vételt meg-
elõzõ 7 napon belül.

26. §
A Képviselõ-testület a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabá-

lyok megfelelõ alkalmazásával � olyan magánszemélyek esetében, akik
jövedelmük, vagyoni helyzetük miatt a szemétszállítási díjat megfizetni

nem tudják, a díjfizetési kötelezettséget környezettanulmány elvégzését
követõen átvállalhatja, illetve az átvállalásra irányuló kérelmet elutasíthat-
ja. Az errõl szóló határozatot meg kell küldeni az érintetteknek, és egyi-
dejûleg intézkedni kell a szemétszállítási díjnak a szolgáltató javára törté-
nõ átutalásáról.

28. §
Az ingatlan tulajdonosok havonta és ingatlanonként egy alkalommal 1

m3mennyiségig települési szilárd hulladékot a kijelölt hulladéklerakó he-
lyen ingyenesen elhelyezhetnek.

A levegõ védelmére vonatkozó szabályok
29. §

(1) A lakóházakban a megfelelõen karbantartott tüzelõberendezések-
ben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelõanyagot lehet égetni.
(2) A fûtõberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó

anyagot égetni tilos.
(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.
(4) A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója kö-

teles gondoskodni, a tûz helyszínén olyan eszközöket, illetõleg felszerelé-
seket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése megakadályoz-
ható, illetõleg a tûz eloltható.
Az égetést végzõnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésbõl visszamara-

dó parázs õrizetlenül nemaradjon, az égetést követõen errõlmeg kell gyõ-
zõdni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.

31. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposztálással

történhet. Az összegyûjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat
az önkormányzat évente legalább egy alkalommal, (õsszel) térítésmente-
sen elszállíttatja (ún. zöldjárat).
(2)Amennyiben a nemkomposztálható, illetve nemkomposztálan-

dó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést szep-
tembertõl november 15-ig terjedõ idõszakban, valamint februártól
április 15-ig terjedõ idõszakban minden szerdai és pénteki napon,
déltõl kell végrehajtani. Napnyugta után történõ avar és kerti hulla-
dék égetése céljából tûz nem gyújtható.
(3) A tûzgyújtás folyamán a tûzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell

tartani.�
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a www.makad.hu honlapon,

valamint a Körjegyzõségi Hivatalban.

MakádKözségÖnkormányzatKépviselõ-testületének
2011. I. félévében hozott döntései

Január 17.-i ülésen hozott döntések

1/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete az Önkormányzati törvényben, szá-

mára kötelezõ feladatként elõírt feladatokmaradéktalan ellátása érdekében
pályázatot nyújt be aBudapesti KormányhivatalMunkaügyiHivatalaRác-
keveiKirendeltségéhez.Apályázatban 15 fõ rövid idõtartamú és 6 fõ hosz-
szabb idõtartamú foglalkoztatására kell állami támogatást igényelni.
Az elnyert támogatáshoz a Képviselõ-testület a saját erõ fedezetét a

2011. évi költségvetésben tervezi, ott biztosítja.
Felhívja a körjegyzõt a pályázat elkészítésére és benyújtására.

2/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád községKépviselõ-testülete dr. Csipler Norbert õrnagy Ráckevei

Rendõrkapitányság vezetõjének történõ kinevezését támogatja.
3/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete 2011-ben a Makád és Lórév Köz-
ség Körjegyzõségi Hivatalánál rendel el belsõ ellenõrzést. E feladattal az
érvényes együttmûködési megállapodás alapjánmegbízza a Csepel-sziget
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást.

4/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a 2011. évben is csatlakozni kíván
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a kistérség szintû, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányza-
ti Társulás által tervezett szúnyoggyérítéshez. Makád község területére
vonatkozóan 100 ha légi kémiai és 100 ha földi kémiai gyérítést igényel.
Ennek fedezetét a 2011. évi költségvetésben tervezi. Felhívja a polgár-
mestert, hogy ezen határozatról, azt térképpel kiegészítve értesítse a Tár-
sulás Elnökét.

5/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete felhatalmazza a tisztségviselõket,

hogy a Makádi 50 férõhelyes óvoda kivitelezõjének, a Pozitiv� 91 Kft.
felszámolójával, a Bis Zrt. (1123 Bp. Ráth György utca 1/c) illetékes fel-
számoló biztosával folytassanak tárgyalásokat, esetlegesen kössenek
megállapodást a kivitelezõ által nem biztosított, 537.186 Ft értékû jótel-
jesítési garancia utólagos, 2012. december 9-ig szóló � pályázati végelszá-
moláshoz szükséges � biztosításáról. Ezzel kapcsolatosan � átmeneti, ma-
ximum a biztosíték lejárati idejéig szóló � anyagi kötelezettséget vállal-
hatnak, maximum a garancia összegéig.

6/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a 2011. február 19-én tartandó far-

sangi bálra a Thúry József Általános Iskola nyolcadik osztályának diákjai
részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. A nyolcadik osztályt csak
a rezsiköltség terheli.

7/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete nem kíván együttmûködni a

�Polgármester.net� weboldallal.
8/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének
Baski Mária képviselõt, tagjának Száraz Ferenc képviselõt, külsõs tagjá-
nak Matis Károlyt választja.

9/2011. (I. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bi-

zottság elnökének Vidáné Wéber Adrienn képviselõt, tagjának Márkus
László képviselõt, külsõs tagjának Matis Károlynét választja.

Február 2.-i rendkívüli ülésen hozott döntés

14/2011. (II. 02.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete egyetért a RSD Parti Sáv Önkor-

mányzati Társulási Tanácsa 3/2011. (I. 25.) TT határozatával, melyben a
víziközmû-társulat szervezésével a Réka � Ker Kft.-t bízta meg. A Kép-
viselõ-testület a Makádra esõ 709.274 Ft + ÁFA megbízási díjat � a
2011. évi költségvetés terhére �megelõlegezi a Társulás számára, melyet
a Társulat megalakulása után a Társulás és a Társulat között kötendõ
megállapodás alapján az egyes tagönkormányzatoknak a Társulat vissza-
térít. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásra felhatalmazza a pol-
gármestert.

Február 15.-i ülésen hozott döntések

15/2011. (II. 15.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szigetbecse-

Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás ré-
szére 2011. évre felmerült � Makád Község Önkormányzatát terhelõ �
31.607 eFt., azaz harmincegymillió-hatszázhétezer forint mûködési célú
pénzeszköz átadását jóváhagyja, s azt 12 havi egyenlõ részletben átutalja
Szigetbecse Önkormányzata számlájára. Ezen összeget a Képviselõ-tes-
tület a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A fenti, jóváhagyott összeg az alábbiak szerint számítódott:
Kiadási elõirányzat: 75.228 eFt
Bevételi elõirányzat: 35.189 eFt (Oktatási normatíva)

8.432 eFt (Kistérs. normatíva)
Különbözet: 31.607 eFt
Átutalandó: 31.607 eFt
A képviselõ-testület 3/2011. (II. 15.) számú rendelettel elfogadta

Makád község 2011. évi költségvetését.

314.450 e Ft bevételi és kiadási elõirányzattal, ezen kiadási fõössze-
gen belül:
� személyi juttatások elõirányzata: 15.710 eFt
� munkaadót terhelõ járulékok: 4.011 eFt
� dologi jellegû kiadások: 55.533 eFt
� támogatások,pénzeszköz átadások: 57.258 eFt
� beruházási és felújítási kiadások: 161.194 eFt
� általános tartalék: 1.000 eFt
� céltartalék: 6.000 eFt
� hitelek utáni kamatfizetési köt.: 2.044 eFt
� Makád Közlekedésének Fejl.
Ajánlati Biztosíték visszafiz. 6.000 eFt

� hiteltörlesztés 5.700 eFt

16/2011. (II. 15.) sz. képviselõ-testületi határozat
1. Makád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 28.000.000

Ft, azaz huszonnyolc-millió forint összegûÖKIF hitel OTPBankNyrt.-
tõl történõ felvételérõl döntött � minõsített többséggel � a Sikeres Ma-
gyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram ke-
retében.
A hitel futamidejét 20 évben határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat

költségvetési bevételeit, ezen belül elsõsorban a saját bevételeket ajánlja
fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.

3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a
tulajdonában lévõ Makád belterület 313 hrsz., 207 hrsz., 756/7 hrsz.,
38 hrsz., 968 hrsz., valamint 2126/5 helyrajzi számú forgalomképes in-
gatlanaira már korábban alapított 120.000.000 Ft összegû keretbiztosítéki
jelzálogjog, a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelen
ügylethez is fedezetet nyújtson.
A képviselõ-testület így tudomásul veszi, hogy a 2010. október 29-én

ÖB 8400 2010 0821/1 számú keretbiztosítéki jelzálogszerzõdés hatálya
jelen ÖKIF-hitel igénylésére is kiterjed.
A képviselõ-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forga-

lomképesek, felettük korlátlanul rendelkezik.
4. A képviselõ-testület kijelenti továbbá, hogy a fentieken túl a hitel biz-

tosítékául felajánlja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetõ kezességvál-
lalását. A képviselõ-testület vállalja, hogy a garancia díját a költségvetésé-
be betervezi és azt a hitel futamideje alatt szerzõdésszerûen megfizeti.
5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafize-

tés idõtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidõ éveiben - a felhal-
mozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésébe beter-
vezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat módosításai során fi-
gyelembe veszi.
6. A képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy a könyvvizsgálónak a hi-

telfelvételre vonatkozó szakmai véleményét megismerte, és errõl az OTP
BankNyrt.-t tájékoztatja, illetve nyilatkozik, hogy amármeglévõ hitelek-
bõl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezett-
ségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdé-
sében meghatározott korlátozás alá.
7. A képviselõtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzõt, hogy

a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet
egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerzõdést és egyidejûleg a hi-
vatkozott ingatlanokra a zálogszerzõdést aláírja az Önkormányzat képvi-
seletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
A képviselõ-testületmódosította a község közigazgatási területén vízi

állások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 6/1999.
(XII. 17.) számú rendeletét

17/2011. (II. 15.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a 115/2010. (X. 18.) számú határo-

zatát visszavonja. Felhívja a Körjegyzõt, hogy ezen határozatról értesítse
a Pest megyei Kormányhivatalt.

18/2011. (II. 15.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete Baski Gábor polgármester részére
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2010. október 3-tól havi bruttó 336.200 Ft illetményt és havi bruttó
70.000 Ft költségtérítést állapít meg. Felhívja a körjegyzõt a szükséges
okmányok elkészítésére, az illetmény és a költségtérítés rendszeres szám-
fejtésére, kifizetésére. Felhívja a Körjegyzõt, hogy ezen határozatról érte-
sítse a Pest megyei Kormányhivatalt.

19/2011. (II.15.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a tulajdonában álló, makádi 756/9

hrsz-on felvett, 3 ha 2669 m2 kiterjedésû ingatlant értékesíti Vásárhelyi
NagyAntal (sz:Makád, 1942. I. 5. anyja: Katona Julianna ) Makád, Sza-
badság utca 31. szám alatti lakos részére 1.500.000 Ft vételárért. Felhatal-
mazza a tisztségviselõket az adás-vételi szerzõdés aláírására.

2011. február 22.-i LórévKözségKépviselõ-testületével
közösenmegtartott ülés

Lórév és Makád Képviselõ-testületei elfogadták Makád és LórévKöz-
ségKörjegyzõségi Hivatalának 2011. évi költségvetését 33.562 eFt be-
vételi és kiadási fõösszeggel.
A kiadási fõösszegen belül
� személyi juttatások elõirányzata 21.215 eFt
� munkaadót terhelõ járulékok 5.472 eFt
� dologi jellegû kiadások 6.965 eFt

2011.március 17.-énmegtartott rendkívüli ülésen
született döntések

31/2011. (III. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete, mint ajánlatkérõ a
Makád közlekedésének fejlesztése projekthez kötõdõ KÉ-35436/2010

iktatószámú eljárást sikertelennek minõsíti és a Kbt. 92. § g) pontja
alapján lezárja. Felhívja a Bizottság elnökét, hogy ezen döntésrõl értesít-
se az ajánlattevõket.

32/2011. (III. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a Makád község közlekedésének fej-

lesztése címû beruházás kivitelezõjének kiválasztására irányuló közbeszer-
zési ajánlati felhívás szövegét a melléklet szerint jóváhagyja. Felhívja a
tisztségviselõket, a közbeszerzési bizottság tagjait gondoskodjanak a közbe-
szerzési eljárás lefolytatásáról, a javaslat képviselõ-testület elé terjesztésérõl.

33/2011. (III. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete megerõsíti a 48/2010 (IV. 27.) szá-

mú határozatát, melyben támogatja a Csepel Sziget és Környéke Többcé-
lú Önkormányzati Társulás által kezdeményezett Pedagógiai Szakszolgá-
latot biztosító intézmény � ráckevei székhellyel � létrehozását, azzal a ki-
tétellel, hogy az intézmény pontos fenntartási költségeinek ismeretében
lép be a Szakszolgálatba.

34/2011. (III. 17.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a melléklet szerinti 2011. évi Köz-

beszerzési tervét elfogadja.
35/2011. (III. 17.) sz. képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a Makád Közlekedésének Fejlesz-
tése beruházás kivitelezõjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljá-
rás lebonyolításával a beérkezett ajánlatok közül megbízza a legkedve-
zõbb ajánlatot tevõ M&F Szervezési Kft.-t (Dunaharaszti, Báthori
u. 1.). Az ajánlatban feltüntetett 1.250.000 Ft + ÁFA díjat elfogadja. Fel-
hatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására.

2011.március 30.-i rendkívüli ülésen hozott döntések

36/2011. (III. 30.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete az önkormányzati feladatellátást

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított elõirányzatból szár-
mazó támogatás igénybevételérõl szóló 7/2011. (III. 9.) számúBM rende-
ket alapján pályázatot kíván benyújtani a Thury József Általános Iskola
épülete felújításának támogatása iránt. A pályázat összértéke: 31.086.300

Ft, amely összegbõl 6.217.260 Ft az önerõ nagysága. A testület ezen ösz-
szeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja. Felhívja tisztségviselõket a
pályázat elõkészítésére. Felkéri Szigetbecse Önkormányzata képviselõ-
testületét a pályázat határidõre történõ benyújtására.

37/2011. (III. 30.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete az önkormányzati feladatellátást

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított elõirányzatból szár-
mazó támogatás igénybevételérõl szóló 7/2011. (III. 9.) számúBM rende-
ket alapján pályázatot nyújt be a makádi sportpálya bõvítése, felújítása tá-
mogatása iránt. A pályázat összértéke: 10.792.404 Ft, amely összegbõl
2.158.481 Ft az önerõ nagysága. A testület ezen összeget a 2012. évi költ-
ségvetésében biztosítja. Felhívja tisztségviselõket a pályázat elkészítésé-
re, benyújtására.

38/2011. (III. 30.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád, Posta köz 1. szám alatti

épület helyiségei bérbeadásával kapcsolatban hozott 155/2007.(X.29.)
számú határozata alapjánMárkusné Csenki Ilonával virág bolt üzemelte-
tésére kötött szerzõdést megszünteti. 2011. január 1. napjától Mayer
Györgyné egyéni vállalkozónak bérbeadja, a bérleti díj összegét fenti idõ-
ponttól változatlanul havi 10.000 Ft összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzõdés elkészítésére, annak

aláírására.
39/2011. (III. 30.) sz. képviselõ-testületi határozat

MakádKözségKépviselõ-testülete a 2011. évi fejlesztési hitelfelvétel-
lel és a 2010. évi zárszámadással kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok-
kal megbízzaMolnárné Fülöp Róza könyvvizsgálót. Felhívja a tisztségvi-
selõket, hogy az erre vonatkozó szerzõdést kössék meg,

2011. április 11.-i rendkívüli ülésen hozott döntések

40/2011. (IV. 11.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított elõ-

irányzatból származó támogatás igénybevételérõl szóló 7/2011. (III. 9.)
számú BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Makádi Sportpálya bõ-
vítése, felújítása támogatása iránt.
A pályázat összértéke: 10.792.404 Ft, amely összegbõl 2.158.481 Ft az

önerõ nagysága. A testület ezen összeget átvett pénzeszközbõl a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.

41/2011. (IV. 11.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a 2009-ben elfogadott Középtávú

Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepcióban meghatározott feladatok
végrehajtásához a 2011. évi költségvetésben a sporttelep fenntartásához
430 eFt-ot, míg közvetlen sporttámogatásra a helyi Sportegyesület célja-
inak eléréséhez 750 eFt-ot biztosít. Ezen összegek a 2011. évi költségve-
tés eredeti elõirányzatai között szerepelnek.

2011. április 27.-i, SzigetbecseKépviselõ-testületével
közösenmegtartott ülésen hozott döntések

42/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Thúry József Általános Iskola és

a Hóvirág Óvoda tagintézmények 2010. évi költségvetési beszámolóját
elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

43/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Szigetbecse-Makád Közös Igaz-

gatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 2010. évi költségveté-
si beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

44/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy az Thúry Jó-

zsef Általános Iskola, a Hóvirág Óvoda tagintézmények és a Társulás �
Makádra esõ részének � 2010. évi kötelezettséggel nem terhelt 1.369.540
Ft � pénzmaradványátMakádKözségÖnkormányzat költségvetési szám-
lájára utalják vissza.
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2011. április 27.-i testületi ülés döntései

A képviselõ-testület a 8/2011. számú rendelettel elfogadtaMakád Köz-
ség 2010. évi költségvetésének végrehajtását.
A testület 9/2011 számú rendelettel elfogadta Makád és Lórév Község

Körjegyzõségi Hivatalának 2010. évi zárszámadását.
A képviselõ-testület 10/2011. számú rendeletévelmódosította a Szerve-

zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (V. 21.) számú rendeletét.
A képviselõ-testület megalkotta a köztisztaságról és a szervezett köz-

tisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl 11/2011. (IV. 27.)
számú rendeletét

45/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Gyermekjóléti és Családsegítõ

Szolgálat 2010. évi beszámolóját elfogadja.
46/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a Ráckevei Kistérségben mûködõ
Közkincs Kerekasztal tagjai Által létrehozott 2011-2014. évekre szóló
Kistérségi Kulturális Stratégiát elfogadja.

47/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
MakádKözségKépviselõ-testülete támogatja, hogy azRSDprojekt ke-

retében valósuljon meg a Délpesti Szennyvíztisztító szennyvizének a
Nagy Dunába történõ átvezetése, valamint a Ráckevei-Soroksári Duna-
ágnak a mederkotrása.

48/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Swiss System Kft. szerzõdésmó-

dosítás iránti kérelmét � amely a Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött te-
lefon antenna bérleti szerzõdésrõl szól � nem fogadja el, a szerzõdést mó-
dosítani nem kívánja, az eredeti szerzõdést hagyja hatályban. Felhívja a
polgármestert, hogy a döntésrõl értesítse a szolgáltatót.

49/2011. (IV. 27.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a �Közösségi arculattal Makádért�

tárgyú Leader pályázat írásáért az M&FKft. (2330 Dunaharaszti, Báthori
u. 1.) részére 278.148 Ft + ÁFA, azaz bruttó 347.685 Ft pályázatírói díj
kifizetését engedélyezi.

50/2011. (IV. 27.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Közép-magyarországi Ipartestü-

letek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. (2220 Vecsés, Telepi út 58.)
6., 7., 8. osztályos gyermekek pályaorientációjával kapcsolatban végzett
tájékoztatási, felkészítési feladatokat fontosnak tartja. Az önkormányzat
nehéz anyagi helyzete miatt a feladatellátást támogatni nem tudja.

51/2011. (IV. 27.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete Bognár Gáborné bejelentését a

Könyvtár épületével kapcsolatban tudomásul vette. A veszélyes állapot
megszûntetéséhez szükséges munkák elvégzését, anyagvásárlást engedé-
lyezi. A tanév végéig a könyvtár elhelyezésére megoldást kell találni.

52/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Kossuth L. u. 52. szám alatti in-

gatlan (volt iskola, községháza) épületét nemkívánja értékesíteni. Az épü-
let állagmegóvását el kell kezdeni. Az épület felújításához az oda bejelen-
tett vállalkozások segítségét is kérni kell.

53/2011. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
MakádKözség Képviselõ-testülete aMakád, Rákóczi u. 42. szám alat-

ti üresen álló bérlakását határozatlan idõtartamra 2011. április ?-tõl bérbe
adja Kováts József részére 21.900 Ft/hó bérleti díj fejében. Felhatalmaz-
za a polgármestert a bérleti szerzõdés aláírására.

54/2011. (IV. 27.) sz. képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a tulajdonában álló, makádi 968

hrsz-on felvett (Kulcsi utca), 6049 m2 kiterjedésû, sportpálya megneve-
zésû, 756/7 hrsz-on felvett (Kulcsi utca), 1575 m2 kiterjedésû, sport öl-
tözõ megnevezésû, 38. hrsz-on felvett (Kossuth u. 52.) 1487 m2 kiterje-
désû volt iskola (községháza) megnevezésû törzsvagyoni körbe tartozó
ingatlanok korlátozottan forgalomképes jellegét megszünteti, ezzel tör-
li a törzsvagyoni körbõl. Felhívja a körjegyzõt, hogy e döntésnek meg-
felelõen módosítsa a törzsvagyoni nyilvántartást, az ingatlan kataszter
jegyzéket.

2011.május 5.-i rendkívüli ülés döntései:

68/2011. (V. 5.) számú képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád közlekedésének fejleszté-

se címû közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok bírálatáról
szóló javaslattal egyezõen a MÉLYKÖZÉP Kft. (1215 Bp. Vasa u. 14.)
ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, az eljárás további részé-
bõl kizárja.
A HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.),
Magyar Aszfalt Kft. (1135 Bp. Szegedi út 35-37.),
Signum Alfa Sped Kft. (1135 Bp. Szegedi út 35-37.),
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Bp. Irinyi J. u. 4.),
SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.),
VITÉP� 95 Kft. (23129 Szigetújfalu, Fõ u. 1/a),
GORDIUSZ Kft. (2373 Dabas, Kossuth L. u. 1.),
HBG-T Építõipari Kft. (2400 Dunaújváros, Lokomotív u. 21.),
COLAS ÚT Zrt. (1103 Bp. Sibrik Miklós út 30.)
ajánlattevõk ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

69/2011. (V. 5.) számú képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád közlekedésének fejleszté-

se címû közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok bírálatáról
szóló javaslattal egyezõen a HBG-T Építõipari Kft. (2400 Dunaújváros,
Lokomotív u. 21.), ajánlattevõt nyertes ajánlattevõnek nyilvánítja.
A Magyar Aszfalt Kft. (1135 Bp. Szegedi út 35-37.), ajánlatevõt má-

sodik helyezett ajánlattevõnek nyilvánítja.
Felhatalmazza a tisztségviselõket, hogy a jogorvoslati határidõ lejárta

után a nyertesnek nyilvánított ajánlattevõvel a szerzõdést írják alá.
70/2011. (V. 5.) számú képviselõ-testületi határozat:

Makád Község Képviselõ-testülete a Makád közlekedésének fejleszté-
se címû beruházás mûszaki ellenõrének Rung József 2335 Taksony,
Akácfa utca 34. szám alatti lakost bízza meg a mellékelt megbízási szer-
zõdésben foglalt feltételek alapján. Felhatalmazza a tisztségviselõket,
hogy a kivitelezõvel kötendõ szerzõdéssel egyidejûleg e szerzõdést is ír-
ják alá.

71/2011. (V. 5.) számú képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád közlekedésének fejleszté-

se címû beruházás projekt menedzsmenti feladatainak ellátásával az INIS
BUSINESSKft.-t (1078Bp.,Marek J. u. 22.) bízzameg amellékelt meg-
bízási szerzõdésben foglalt feltételekkel.
Felhatalmazza a tisztségviselõket, hogy a kivitelezõvel kötendõ szerzõ-

déssel egyidejûleg e szerzõdést is írják alá.

2011.május 12.-énmegtartott rendkívüli ülés:

72/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád község közlekedésének

fejlesztése címû beruházás pótmunkái kivitelezõjének kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési ajánlati felhívás szövegét a melléklet szerint jóvá-
hagyja. Felhívja a tisztségviselõket, a közbeszerzési bizottság tagjait gon-
doskodjanak a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, a javaslat képviselõ-
testület elé terjesztésérõl.

73/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád község közlekedésének

fejlesztése címû beruházás pótmunkái
szükségességével egyetért. Tekintettel a 2011-es költségvetés helyzeté-

re e munka költsége, saját erõ szükséglete nem haladhatja meg a 3 millió
forintot. E kérdésben a tervek pontos ismeretében, az ajánlatok beérkezte
után hozza meg végsõ döntését.

74/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád község közlekedésének

fejlesztése címû beruházás pótmunkái kivitelezõjének kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési eljárás lefolytatásával az M&F Kft.-t bízza, meg. A
díjat a projekt érték 1%-ában + ÁFA összegben fogadja el. Felhatalmaz-
za a polgármestert a szerzõdés aláírására.
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75/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete az Önkormányzati törvény

101.§ (1) bekezdés b./ pontjában biztosított hatásköre alapján ja-
vasolja a Belügyminiszternek, hogy az Önkormányzati törvény
koncepciójában szereplõ � járási közigazgatási szint visszaállítá-
sára irányuló � jogalkotói szándék eredményes megvalósulása
esetén Ráckeve város korábbi járási székhely szerepkörére, vala-
mint a még mindig meglevõ kistérségi szintû igazgatási és igaz-
ságügyi funkcióinak meglétére, az érintett települések és Ráckeve
közötti kedvezõ közlekedési viszonyokra tekintettel Ráckeve vá-
rost járási jogú hatáskõrrel megbízni, járási székhely településsé
nyilvánítani.

77/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete az 50 férõhelyes óvoda beruhá-

zás pályázati elszámolásával kapcsolatban, határozott idõre, 550.000
Ft-ot bankszámlán elhelyez a Fókusz Takaréknál.

78/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a makádi temetõ tulajdonjogának

rendezése céljából meg kívánja vásárolni Soós Sándorné (szül. név:
Beliczai Ágnes, szül.: 1963. 03. 28., an: Laczik Julianna) 2322 Makád,
Rákóczi utca 63. szám alatti lakos tulajdonában lévõ 11,29 AK értékû
földterületet 169.350 Ft vételárért. Az adásvételi szerzõdés aláírására fel-
hatalmazza a polgármestert és a jegyzõt.

79/2011. (V. 12.) számú képviselõ-testületi határozat
1.MakádKözségKépviselõ-testülete a kiegészítõ és kisegítõ tevékeny-

ségek felülvizsgálata, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény 2011. január 1-i hatállyal történõ, az egyes intézményvezetõket érin-
tõ módosítása alapján a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat Alapító
Okiratát 2011. február 1-jei hatállyal az elõterjesztés melléklete szerinti
tartalommal módosítja, s egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
2. Felhívja a körjegyzõt, hogy a módosításról értesítse Ráckeve Város

jegyzõjét.

ELISMERÉS
PEDAGÓGUSNAPON

MMAAJJOORR HHAAJJNNAALLKKÁÁNNAAKK
Mindig jó érzés elismerésben részesíteni valakinek a munkáját. Tud-

juk milyen nehéz megfelelni mindenki elvárásának. Szülõnek, gyerek-
nek, kollegának, vezetõnek. Minden év tanévzáró ünnepségén öröm-
mel adom át ezt az elismerést annak a Pedagógusnak, aki az elmúlt év-
ben kiemelkedõen teljesítette a munkáját. Az idén elismerésben része-
sült személy, úgy érzem erõn felül, embert próbálómunkát vállalt az is-
kola és a gyermekek érdekében. szakmáját magas színvonalon végzi
évek óta. A kezdetekben napközis nevelõként dolgozott, majd osztály-
fõnöklett. A fiatal pedagógus ezen idõszak alatt segítõtársból, vezetõ
személyiséggé vált. Az idegen nyelv oktatása, szakkörök, versenyek,
kirándulások, közösségi programok szervezése felsorolásnak tûnik, de
nem, mivel kemény munka áll mögötte. Nyugodtan állíthatjuk, hogy
nélküle a Makádi általános iskola sokkal szegényebb lenne, ezért hálá-
sak vagyunk, hogy nálunk oktatja a gyermekeinket.

Baski Gábor
polgármester
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A komondorról
Ázsiai eredetû õsi magyar pásztorkutyafajta, amely megjelenésében és

viselkedésében õrzi évezredes tulajdonságait. Eredeti változata valószínû-
leg a nomád életformájú õsmagyarokkal került a Kárpát-medencébe.
Egyedülálló külleme, méltóságteljes viselkedése a szemlélõben tiszte-

letet esetleg félelmet ébreszt. Feladata kezdetben az állatcsordák védelme
volt. Hatalmas termete, gyorsasága fáradhatatlan küzdõképessége és bá-
torsága tette alkalmassá, hogy felvegye a harcot akár nála nagyobb testû
ellenségével � emberrel vagy állattal egyaránt.
Az igénytelen szívós komondor jól tûrte

az életforma és az idõjárás viszontagságait.
A fajta kialakításához a szélsõséges vi-

szonyok mellet a pásztorok kemény és kí-
méletlen szelekciója is hozzájárult.
A komondorok testét nemezedésre hajla-

mos, gubancos, dús szõrzet fedi. A szõr szí-
ne a �napra kitett csont� fehérségéhez ha-
sonlítható. Bármilyen más szín nem meg-
engedett, a fajtából kizáró tényezõ.
Éjszaka, és gazdája távollétében önálló-

an cselekszik, értékítéletében nyugodtan
megbízhatunk. Ma már az állatok õrzésén
túl egyre inkább a ház, gazdasági udvarok,
tanyák védelmére szolgálnak. Modern világunkban egyre csökken az
igénybevételük, mind ritkábban használjuk arra, ami eredendõen a termé-
szetében van, és amire bármilyen hihetetlen, de egyetlen komondort sem
kell tanítani. Az általa védett területet sajátjának tekinti, oda idegent nem
enged be.

Bizalmatlan alaptermészetû. Nappal szívesen fekszik úgy, hogy a terü-
letét ellenõrizni tudja. Területét idõnként megszemléli, körbejárja. Régen
a kerítés nélküli tanyákon is ezt tette, ezért is hívták �mezsgye kutyának�.
Jellemzõ rá, hogy csak a legritkább esetben támad életveszélyesen, inkább
leteperi leüti a betolakodót és testsúlyával mozdulatlanságra bírja.
Környezetbõl kimozdítva megváltozik viselkedése, visszahúzódóvá

válik. Alapvetõen nyugodt természetû, kiegyensúlyozott fajta, ember, csa-
lád és gyermek centrikus. Felnõttként feleslegesen nem szaladgálnak, ok
nélkül nem ugatnak, de ha kell fellépésük határozott.
Kölyökként kedvesek és játékosak, késõbb kiszámíthatóak és megbíz-

hatóak, ezért jól beilleszkednek egy kertes házban lakó család életébe.
Magyarországon a Hungária Komondor

Klub a fajtagondozó szervezet. Alapvetõ
cél a veszélyeztetett pásztorkutyafajta meg-
õrzése, megismertetése, védelme.
Itt kell megemlíteni, hogy a hatékony

munka eredményeként a komondorról már
mint hungarikumról tudunk beszélni.
Néhány szót magunkról: 2006. augusztus

20-tól lakunk feleségemmel Darók Évával a
Petõfi utcában. Jelenleg portánkon három
Komondor él velünk. A rövid ismertetõben
leírtak teljes mértékben igazak rájuk. Ebben
az évben határoztuk el, hogy tenyészteni
fogjuk ezt a kiváló fajtát, ennek érdekében a

területüket is átalakítottuk a megfelelõ tartás érdekében. Gondoltunk szû-
kebb pátriánkra,Makádra, ezért a kennelünket is ennekmegfelelõen kíván-
juk elnevezni. A tervezett kennelnév:Kendereskerti � Köves Komondor
Kennel. Remélem ezzel a pár sorral sikerült néhányukban felkelteni az õsi
magyar pásztorkutya, a komondor iránti érdeklõdést. Darók László

Makádon az elmúlt
idõben történt közleke-
dési baleset�

Március 24-én reggel
07.00 óra körüli idõben egy tejszállító teher-
gépkocsi közlekedett Makád irányából Sziget-
becse felé, és visszapillantó tükre egy balra íve-
lõ útkanyarulatban nekiütközött a szembõl sza-
bályosan közlekedõ Volánbusz visszapillantó
tükrének. A tejszállító a helyszínt elhagyta, sze-
mélyi sérülés nem történt, anyagi kár keletke-
zett. Folyik a szabálysértési eljárás a tejszállító
tehergépkocsi vezetõje ellen jobbratartási köte-
lezettség elmulasztása miatt.

Április 09-re virradóra aMelánia Sörözõ elõt-
ti parkolóban egy tehergépkocsi üzemanyag tar-
tályát feszítették ki, és onnan gázolajat loptak el.
Április 30-án hajnali kettõ órakor a Gátõrházba
történt betörés ajtógfeszítésmódszerével, rézká-
belt, cserjeírtó fûrészt és fûkaszát tulajdonítottak
el. Május 10-re virradóra aMakád Gyála részen
egy hétvégi házba törtek be ajtófeszítésmódsze-
rével és onnan fûkasza és láncfûrész tûnt el.

Érdemi információ esetén keressék Kosánsz-
ky Sándor r. tzls. urat a Körzeti Megbízottat
vagy bármelyik rendõrt.

Május 18-án 17.00 óra körüli idõben a Ki-
rályréti Dunasoron horgászott a hétvégi ház tu-
lajdonos, mikor egy nagy puffanásra lett figyel-
mes. Az utca irányából jött a hang, odament és
sietve távozni látott egy egy férfit, aki aztán fel-
tehetõ, hogy az utcán nagy sebességgel elmene-
külõ autóba beugrott. Észrevette, hogy a hétvé-
gi ház ablakán a szúnyoghálót kivágták és az
ablaka alatt lévõ vasbakról akartak bejutni a
házba, de a vasbakról leeshetett a tolvaj és az
puffant akkorát, hogy a tulajdonos észlelte a be-
surranási szándékot. Bejutnia a tolvajnak nem
sikerült a hétvégi házba.

Kérjük az állandó lakosokat és az üdülõöve-
zetben pihenõket is, hogy figyeljenek egymásra,
figyeljék az idegeneket, szólítsák meg, hogy Jó
napot! Mit tetszik keresni? vagy valami hason-
ló, elég ha észreveszi a tilosban járó, hogy vala-
ki felfigyelt rá és máris meggondolja, hogy lop-
jon vagy sem. Kérem, ha ilyet észlelnek, akkor
értesítsék a Ráckevei Rendõrkapitányságot és
erõnkhöz mérten gyorsan a helyszínre érke-
zünk, igazolatjuk a gyanúsan viselkedõ alako-
kat. Gyanús lehet, ha benézeget a kertbe és óva-
toskodik és egyáltalán ha Önöknek gyanúsnak
tûnik. Vagyontárgyaikkal kapcsolatban legye-
nek figyelmesebbek és kerti munkák megkez-
désekor zárják be a családi ház ajtaját. Ne hagy-

ják nyitva az ablakot, mert a tolvajok csak lesik
az alkalmat, jár a szemük és nagyon figyelme-
sek és bizony ügyesek és látva a rendõrségi ak-
tákat nagyon kis energiabefektetéssel gyorsan
nagyobb készpénz összegre is szert tehetnek.
Tudják milyen nehéz bizonyítani a pénz ellopá-
sát, a pénznek nincs szaga, mondták elõdeink,
és mennyire igazuk volt.

Kérem figyeljenek, ügyeljenek és szokatlan
emberek, jelenségek észlelésekor kiabáljanak,
kérjenek segítséget, mert akkor megelõzhetõek
a besurranással elkövetett lopások. Az sem jó
megoldás, ha a lábtörlõ alá, az ablakpárkányra
vagy a villanyóra szekrénybe, esetleg a teraszon
egy cipõbe dugjuk el a lakáskulcsot, mert sok
évi rendõrtapasztalat mondatja velem, hogy a
legelsõ esetben ott keresik a csibészek a lakás
kulcsát� Kérem elõzzék meg a bûncselekmé-
nyek elkövetését !

Körözési hírek

Makádon nincs körözés hatálya alatt álló
makádi tartózkodási hellyel rendelkezõ sze-
mély.

Információ vagy egyéb adat esetén értesít-
hetik a körözési elõadót is vagy bármelyik
rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefon-

számai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-
20-444-1268.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy ezen
cikk megírására azért került most sor, mert a
Makádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület a tavalyi
tisztújító közgyûlés után új vezetõséggel vágott
neki a 2010-2011-es évnek. Immár egy évesek
lettünk, és úgy érzem, sõt bizton állíthatom,
mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött.
Sajnos még egy év sem volt elegendõ idõ
ahhoz, hogy teljes nyugodtsággal kijelenthes-
sem, kicsiny falunk, Makád tûzvédelmét és lét-
biztonságát önállóan fenntarthassuk, mert ezen
dolgozunk, ez a célunk, de a mai Magyarorszá-
gon rengeteg olyan akadállyal kellett, kell szem-
benéznünk, amelyek lelassítják a lendületünket.
Ugyan egyesületünk egy non profit szervezet,
mondhatni baráti kör, s mindannyian egy célért
dolgozunk önkéntesen, hogy a helyi lakosokat
meg tudjuk védeni a tûztõl és segítsünk az
egyéb természeti csapások okozta károk felszá-
molásában. Ez csak összefogással mûködhet,
amelyet azt hiszem meg tudtunk valósítani. De
mielõtt bármibe is belefogtunk volna, embere-
ket kellett toborozni és felszereléseket kellett és
kell a mai napig is beszereznünk. Elnökünk,
BaskiAndrás fáradságos, odaadómunkája szük-
ségeltetett ahhoz, hogy hivatalosan is bejegyez-
zék szervezetünket, mely korántsem ment zök-
kenõmentesen. A bírósági és ügyvédi bejegyzés,
az alapszabálymódosítása, elfogadtatása és a pa-
pírmunka rengeteg idõt vett el a tevékeny, hasz-
nos munkára szánt idõbõl. A küzdelem az
APEH-el a mai napig tart, mert sajnos bennün-
ket is ugyanúgy kezelnek jogilag, mint bármely
más hasznot és bevételt termelõ céget, ezért ránk
is szigorú és néha már bürokratikus jogszabály-
ok és törvények érvényesek. Ezúton köszönöm
meg András bácsinak ezt a munkát, mert amit
eddig tett, az megsüvegelendõ dolog volt.
Azért a falu mindennapi életében is igyekez-

tünk számottevõen részt venni, hisz a Kulcsi ut-
ca aszfaltozásakor locsolási feladatokat láttunk
el, melyet polgármesterünk, Baski Gábor Úr
felügyelt, az útminõségénekmegõrzése érdeké-
ben. Ehhez a munkához elengedhetetlen volt a
Mercedes típusú gépjármûfecskendõnk, mely-
nek megvételét Polgármester Úrnak és a Képvi-
selõ Testületnek köszönhetünk, akik 2011-ben
is a szûkös költségvetés ellenére támogatnak
bennünket. A jármû 35 éves ugyan,de a mi fel-
adataink ellátására megfelel, kis anyagi ráfordí-
tással, idõvel tökéletes állapotba hozhatjuk
majd. Hála elõdeinknek, nem kellett mindent a
nulláról kezdenünk a felszerelések terén, mert
sok minden megmaradt a régebben beszerzett
tömlõkbõl és egyéb kiegészítõkbõl, berendezé-
sekbõl.
Egyesületünk nevének feliratozását az autóra

Tápai Zoltánnak köszönhetjük, aki ingyen vál-
lalta ezt a feladatot, hogy így segítsen Nekünk.
Augusztusban a falunapokon is megmutattuk
magunkat, s elnökünk jóvoltából pazar birka-
pörköltet falatozgattunk az önkéntesek és csa-

ládtagjaik körében, még jobban összekovácsol-
va ezzel kis csapatunkat. Az alapanyagot Vásár-
helyi Nagy Antal és Kedves Felesége ingyen
biztosította számunkra, köszönet a felajánlásért.
Idõnként besegítettünk a közhasznú munká-

soknak az országzászló és a templom környéké-
nek locsolásában is.
Ezt követõen télen a rengeteg csapadék által

felduzzasztott és a mesterséges medrébõl kilép-
ni kívánkozó tavunkat is szükségessé vált szi-
vattyúzni, megakadályozva ezzel a nagyobb
károk bekövetkezését. Folyamatos, 24 órás
szolgálatban több mint egy hetes munkával le-
csökkentettük a tó víz szintjét a megfelelõ szint-
re.Minden résztvevõnek hála és köszönet fárad-
ságos és embert próbáló munkájáért.
Immár 2011-ben, pontosan március 5-én hat

egyesületi tag kezdte meg a Szigetújfaluban tar-
tott országos önkéntes tûzoltó tanfolyamot, me-
lyet szombatonként rendeztek és 40 órás volt.
Mind a 6 fõ Makádi Önkéntes Tûzoltónk sike-
res vizsgát tett a Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság vizsgabiztosai elõtt,az elmé-
leti és gyakorlati vizsgán kiemelkedõen teljesít-
ve. Külön kiemelném hogy mindegyikük bár-
milyen pénzügyi támogatás hiányában saját
pénzébõl finanszírozta a tanfolyam költségét.
Le a kalappal elõttük, minden dicséretet megér-
demelnek, hogy idõt és pénzt nem kímélve fej-
lesztették magukat a Köz érdekében. Sikeres
vizsgát tett Ács Tamás, Baski András,ifj. Bódis
László, Kiss Sándor, Szûcs Konrád és Szûcs
Sándor. Mindenkinek szívbõl gratulálok még
egyszer!
Köszönet Nagy István tûzoltó õrnagy úrnak a

színvonalas elméleti és gyakorlati képzésért,
Vásárhelyi Zoltán tûzoltó õrnagy úrnak hogy
szorgalmazta és segítette részvételünket, vala-
mint a Ráckevei Tûzoltóságnak és a Szigetúj-
falusi Önkéntes Tûzoltóknak a technikai felsze-
relések biztosításáért.
Aztánmájusban és júniusban ismét a faluban

lezajló útépítésekben tudtunk segédkezni, hi-
szen a munkálatok alatti egy hónapban a már
félkész és elkészült útszakaszokat locsoltuk
napjában többször, megakadályozva ezzel azt,
hogy a forróságban tönkre menjen az aszfalt.
Ezen munkálatokban tevékenyen részt vettek:
Baski Gábor polgármester, ifj. Bódis László,
Boros Attila és fia, Fábián Péter, Földházi Már-
ton, Mayer István és jómagam. Szép volt fiúk!
Szóval mozgalmas évet hagytunk magunk

mögött és felkészülve várjuk a következõ fel-
adatokat és azon dolgozunk, hogy tégláról tég-
lára felépítsük és fenntartsuk ezt az egyesületet
és megõrizzük hagyományainkat,melyet elõde-
ink megvalósítottak. Hûek legyünk eme csodá-
latos, áldozatkész tûzoltó hivatáshoz,mert az
összefogás és a hagyomány kötelez.

Bognár Gergely
Makádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

parancsnoka

CCssoonnttrriittkkuullááss,, aa nnéémmaa jjáárrvváánnyy
A csontritkulás megelõzésének döntõ sze-

repe van. Gyakran oda sem figyelünk az intõ
jelekre. Kezdeti tünetként a terhelésre fellé-
põ, pihenésre nem szûnõ hát és derékfájda-
lom. Ezek a tünetek annyira hétköznapi je-
lenségnek tûnnek, hogy oda sem figyelnek
rá. A korai felismerés és a megfelelõ kezelés
ad lehetõséget a súlyosabb esetek megelõzé-
sére. Fontos a rendszeres csöndsûrûség-mé-
rés. Sajnos itt vidéken nehéz feladatunk van
az egészségügy útvesztõi miatt.
1. Panasz esetén a beteg háziorvosánál je-
lentkezik.

2. Indokolt esetben a háziorvos reumatológi-
ai szakrendelésre küldi a beteget (több hó-
nap várakozás)

3. Reumatológiai vizsgálatot követõen, ha a
szakorvos indokoltnak tartja, a pácienst to-
vábbküldi csontsûrûség vizsgálatra.

4. A vizsgálat eredményétõl függõen, abban az
esetben, ha a csontsûrûség csökkent, a szak-
orvos gyógyszer javaslattal látja el a beteget.

5. Ezt követõen a beteg ismét a háziorvosnál
jelentkezik, aki a javaslat alapján felírja a
megfelelõ gyógyszert.
Mindezt a tortúrát a Richter cég, dr. Papp

Botond Eörs háziorvos és Márkusné Gyön-
gyi segítségével sikerült leegyszerûsíteni.
2011. június 09-10-én a Polgármesteri hi-

vatal tárgyalótermében ingyenes csontsûrû-
ség vizsgálatot tartottunk. A vizsgálatot kor-
látozott számban tudtuk elvégezni, de ebben
a két napban így is 150 embert szûrtünk le.
Dr. Papp Botond Eörs háziorvos és Márkus-
né Hollósi Gyöngyi körzeti nõvér munkájá-
nak köszönhetõ, hogy a megfelelõ betegcso-
port lett kiemelve és részt tudtak venni a vizs-
gálaton. A vizsgálatra történõ bejelentkezés
az orvosi rendelõben történt.
Azoknál a pácienseknél, akiknél csökkent

csontsûrûséget találtak, a Richter cég kollé-
gáinak a segítségével a leletek a Reumatoló-
giai szakorvoshoz kerültek, aki a megfelelõ
gyógyszer javaslattal látta el a betegeket.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szerve-

zésben résztvevõk munkáját. Reméljük tud-
tunk segíteni minden jelentkezõnek.
Mindenkinek jobbulást és jó egészséget kí-

vánunk! Makádi Háziorvos munkatársai

TÛZVONALBAN
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Befejezõdött a �Makád közlekedésének
fejlesztése� elnevezésû projekt. A kivitelezõ
2011. június 20-ra készre jelentette a munká-
latokat, mely nap után megkezdõdött a mû-
szaki átadás-átvétel. Az elõírás szerint kiér-
tesített szakhatóságok, szolgáltató cégek ki-
fogást nem emeltek és a megépült utcákat
forgalomra alkalmasnak találták. A követke-
zõ idõszak fontos feladata az önkormányzat-
nak, hogy a forgalomba helyezés megtörtén-
jen, a pénzügyi elszámolás a pályázatkezelõ-
vel rövid idõn belül lezárásra kerülhessen. A
ráckevei Rendõrkapitányság közlekedési
osztálya a megváltozott forgalom miatt és az
újonnan kiépített KRESZ-TÁBLÁK elhe-
lyezését ellenõrizte és rendben találta. Fon-
tos tudnivaló, hogy a Petõfi köz elsõ és a
Szabadság köz teljes szakasza egyirányú
forgalmú lett.

Az utcák megépítéséhez hosszú út veze-
tett a tervezéstõl a megvalósításig. Végigcsi-
náltuk a kemény munkát, nem adtuk fel, így
megvalósulhattak a szilárd burkolatú utcák.
Nagy elõrelépés ez a falu életében. Az el-
múlt évek fejlesztéseivel, a település átala-
kulásával további esély teremtõdött a község
fennmaradásához. Köszönjük minden la-
kosnak, aki türelemmel, megértéssel fo-

gadta az építkezéssel járó munkálatokat!
Frissítõkkel, néhány baráti szóval tette elvi-
selhetõvé a munkaterületen szorgoskodó
dolgozók napjait. Bízunk benne, hogy a la-
kosok meg vannak az eredménnyel elégedve
és biztonságban közlekednek ezeken a sza-
kaszokon is.

Az Ünnepélyes átadásra 2011. augusztus
12-én 11 órakor kerül sor.

BEFEJEZÕDÖTT AZ ÚTÉPÍTÉS
KKMMOOPP--22000099--22..11..11//BB BBeelltteerrüülleettii uuttaakk ffeejjlleesszzttééssee ttáámmooggaattáássaa

MMaakkáádd KKöözzlleekkeeddéésséénneekk FFeejjlleesszzttééssee

ADömsödi Dezsõ Lajos AlapfokúMûvészetoktatási Intézménymaká-
di kihelyezett tagozata eredményes tanévet zárt az idén is. Két tanszakra,
zenére és drámára iratkozhattak be az érdeklõdõ gyermekek, s a szabad-
idejük terhére, délutánonként gyarapíthatták tudásukat. Szinte minden is-
kolai, községi vagy egyházi rendezvényen szerepelt valamelyikük, a terü-
leti versenyeken szakterületükön összemérhették magukat kortársaikkal.
A furulya tanszakosok közül Piróth Krisztina 2. helyezést ért el a kör-

zeti versenyen, s meghívást kapott a dömsödi fúvóstalálkozóra. Zenésze-
ink a tanévzáró koncerten mutatták be az idei repertoárjukat. Szívet me-
lengetõ, amikor testvérek állnak a közönség elõtt, s képesek a közös pro-
dukcióra. Így hallhattuk a koncerten Vásárhelyi Nagy Réka és Vásárhelyi
Nagy Anna, majd Márk Dávid és testvére, Horváth Szebasztián közös
elõadását is.

A drámások népes létszámmal vettek részt az idei munkában, ami elsõ-
sorban személyiségfejlesztés, a készségek és képességek kibontakoztatá-
sa, a tolerancia gyakorlásának a színtere, s csak utána következhet a kö-
zönség számára létrehozott elõadás. Az értõvé és befogadóvá nevelés fon-
tosabb, mint bármi más. Babits Mihály szavai illenek legjobban erre a
helyzetre: ��és akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások éne-
két is szépnek.�
Természetesen volt az idén is megmutatkozásra számos lehetõségük.

Részt vettek az iskolai és községi ünnepségek mûsorában karácsonykor,
március 15-én, stb., versenyeztek a Makádon és a Ráckevén rendezett te-
rületi szavalóversenyen, voltak az Országos Drámaversenyen Budapes-
ten, bronz minõsítést kapott a Táltos Tanoncok színjátékos csoport a tö-
köli Weöres Sándor Színjátszó Találkozón, két csoporttal szerepeltek a

HÍREK A MÛVÉSZEHÍREK A MÛVÉSZETI ISKTI ISKOLÁRÓLOLÁRÓL
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22001111.. aauugguusszzttuuss 1133..
09.00 Fõzõverseny indulása
09.00 Sakkverseny � Iskola aulája
11.00 Gyermek horgászverseny
13.00 Utcabajnokság
15.00 Szalmabála gurító csapatverseny
15.30 11-es rúgó verseny
16.00 Ejtõernyõs ugrás � Vörös Meteor ejtõernyõs klub
17.00 Taksony fúvószenekar
18.00 Karate bemutató

Majorette bemutató
Meteor bemutató
Hip-hop bemutató (Hobby Dance Group Makád)
Komondorfajta bemutató (Hungaricum)
Szerb táncbemutató (gyermek-asszony)
Harmonikás bemutató
Versenytánc bemutató

21.00 Sztárvendég: Komár László

22.00 Tûzijáték
22.15-02.00 Utcabál

Napközben: Ráckevei Fekete Hollók MBK veterán motor bemutató
Kézmûves foglalkozás
Ugrálóvár
Céllövészet

ARENDEZVÉNYEDDIGI FÕTÁMOGATÓI

ÖÖRREEGGFFIIÚÚ LLAABBDDAARRÚÚGGÓÓ MMÉÉRRKKÕÕZZÉÉSS
MMAAKKÁÁDD SSPPOORRTTPPÁÁLLYYAA

22001111.. SSZZEEPPTTEEMMBBEERR 1177 ??ÓÓRRAA
FFERENCVÁROS JÁTÉKOSKEREERENCVÁROS JÁTÉKOSKERETTE:E:

KAPUSOK: Kollár József, Balogh Tamás, Kiss-Rigó László (szeged-
csanádi megyéspüspök).MEZÕNYJÁTÉKOSOK: Szûcs Mihály,

Telek András, Szekeres Tamás, Keller József, Dejan Milovanovics,
Albert Flórián, Lipcsei Péter, Vincze Ottó, Bubcsó Norbert, Zombori
Zalán, Deszatnik Péter, Wukovics László, Horváth Péter, Horváth Fe-
renc, Szkukalek Igor, Tóth Mihály, Koch Róbert, Pogány László, Rab
Tibor, Vincze Gábor, Kincses Sándor, Szeiler József, Balogh Gábor.

EDZÕ: Dzurják József
VEZETÕ: Bánki József

Makád Öregfiúk

Amérkõzésre a helyszínen lehet jegyet váltani, egységesen
500 forintért. Jöjjön el családjával! Szurkoljon a csapatoknak!

Találkozzon kedvenc játékosaival!

Szigetbecsén rendezett �Kis csillag születik� címû KiMit Tud?-on, ahon-
nan a �nagyok�, a Hobby Dance Group negyedik helyezést hoztak.
Gratulálokminden tanulónak, aki az elmúlt tanévben bármilyenmódon

is hozzájárult településünk és iskolánk hírnevének öregbítéséhez. Kívá-
nom, hogy a következõ években is legyen lehetõségük, akaratuk és kitar-
tásuk a mûvészeti oktatásban való részvételre.
Megköszönöm az önkormányzat, az általános iskola, a Vásárhelyi csa-

lád anyagi támogatását, Köntös Ágnes, Povázai Gyula, Szabó Istvánné,
Piróthné Ács Tünde, Kissné Méri Erzsébet, Matis Károlyné, Major Haj-
nalka, Monika Valenti, Vank Zoltánné, Dudás Gyuláné, Baski Ibolya,

Bognár Orsolya, Túróczi Sándorné, ifj. Horváth András, valamint a szü-
lõk és családok segítõ munkáját.
A mûvészeti képzés a jelenlegi gazdasági körülmények között még az

eddigieknél is kevésbé lesz államilag támogatott, s így az életben mara-
dáshoz további támogatásra lesz szükség. Kérem, akinekmódjában áll, az
önkormányzat által létrehozott alapítványon keresztül � Makád Község
Közalapítvány 2322 Makád, Kossuth L. u. 52. számlaszám: 11742070-
20024561 � anyagi támogatásával segítse, hogyMakádon a továbbiakban
is fennmaradhasson a mûvészeti képzés.

Bognár Gáborné

Táltos Tanoncok Tökölön Hobby Dance Club Szigetbecsén

Kiadja: Makád és Lórév Község Körjegyzõje.
A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.

www.makad.hu Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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