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Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 

De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 

Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.
Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra.  

Megkezdődtek a vízáramlás javítását célzó beavatkozások a
Ráckevei (Soroksári-) Duna-ágon.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával zajló beruhá-
zás fő célja a Duna-ág vízgazdálkodási feltételeinek javítása.
Ez hatással lesz a környező településekre is. A projekt az
Európai Unió támogatásával, a KEOP Környezet- és Energia
Operatív program keretén belül valósul meg.
Projektgazda: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Ady Endre: Karácsony – Harang csendül... 

„RÁCKEVEI-SOROKSÁRI DUNAÁG –RSD ÉS MELLÉKÁGAI
KOTRÁSA, MUTÁRGYÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ”
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Szeressétek az öregeket 
Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat, 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretetet. 
Szenvedtek ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

Ne tegyétek őket szűk odúkba, 
Ne rakjátok őket otthonokba, 
Hallgassátok meg panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat, 
Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

Ők is sokat küzdöttek értetek, 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak ők is eleget, 
Hogy ti módosabbak legyetek. 
Ők is elfogadtak titeket, 
Amikor Isten közéjük éltetett. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

Ha majd az örök szeretet 
Elhívja őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
Óbecsei István 

Király Jánosné Zsófi néni
január 7-én ünnepelte 90. születésnapját

Balogh Jánosné Margit néni 
2013. október 1-jén töltötte a 90. évet

Bódis Józsefné Zsófi néni 
2013. augusztus 15-én ünnepelte 90. születésnapját

Horváth Laci bácsi 2013. február 25-én lett 90 éves

Köszöntöttük kis  falunk 90 éves lakóit

Isten éltesse Őket erőben,
egészségben! 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépett
84–86. és 146. §-ai alapján a 2000 fő alatti lakosságszámú községek
a polgármesteri hivatali feladatokat – járáson belül – közös önkor-
mányzati hivatal keretében kötelesek ellátni. Az erről szóló döntést
2013. március 1-ig kellett meghozni az önkor mányzatoknak. Makád
község Képviselő-testülete 2007 óta Lórév községgel közös körjegy-
zőségben látta el a hivatali feladatokat. A törvényi változások miatt –
hiszen a két település lakosságszáma nem érte el a 2000 főt – 2013.
január 1-jétől Makád, Lórév és Szigetbecse községek megállapodást
kötöttek és Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre szigetbecsei
székhellyel. Maká don Kirendeltség, Lóréven Ügyfélszolgálat műkö-
dik.

A Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével számos változás tör-
tént. A hivatali ügyfélfogadási napok száma az addigi heti 3 napról
két napra: keddre és szerdára csökkent. A hivatali összlétszám 11,5
fő, amelyből a Makádi Kirendeltségen állandó jelleggel 3 köztisztvi-
selő dolgozik. A hétfői napon a lórévi kirendeltségen dolgozó kolle-
ga segíti a munkát, a keddi ügyfélfogadási napokon további 2 kolle-
ga is tart ügyfélfogadást szociális és építési, műszaki ügyekben.

Kérjük a lakosság megértését, türelmét és lehetőség szerint az ügy-
félfogadási idő betartását, hiszen, mint már említettem nagyon ala-
csony létszámmal dolgozik a Makádi Kirendeltség, és csak az ügy-
félfogadási napokon egészül ki további két ügyintézővel a hivatal,
így sokszor érdemi ügyintézés is csak ezeken a napokon lehetséges.
A szoros adatszolgáltatási határidők, számtalan új feladat miatt hatal-
mas többletmunka hárul a hivatali dolgozókra, ezért már biztosan
tapasztalták, hogy a hivatalt ügyfélfogadási napokon kívül sokszor
zárva találják.

A 2013. évi munkánkról számokban:

A Hivatalban a jelenlegi iskolai végzettség: középfokú végzettségű 7
fő, felsőfokú végzettségű 4 fő teljes és 1 fő részmunkaidős. 
Az Önkormányzati Hivatal éves költségvetési előirányzata: 51.235 e
Ft, a feladatfinanszírozáson felüli – három településre jutó saját erő
rész: 7.099 e Ft, ebből Makád községnek 3.158 e Ft-ot kell átadnia
lakosságszám arányosan.
2013. évi Képviselő-testületi ülések száma: 17, az üléseken 74 hatá-
rozat született, 14 rendeletet alkotott a Képviselő-testület.

IGAZGATÁSI ÜGYEK

Szociális ügyek:

Lakásfenntartási támogatásban 43 család részesül, havi 189.600.- Ft
összegben
Átmeneti segély: 12 fő részesült kamatmentes szociális kölcsönben,
3 fő átmeneti segélyben
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 76 gyermek részesül
Méltányossági közgyógyellátási igazolványt 7 fő kapott
Temetési segélyben 11 fő részesült, 1 köztemetés volt.

Anyakönyvi igazgatás:

2013-ban 21-en hunytak el, 5 gyermek született. Helyben 2 alka-
lommal történt házasságkötés. Apai elismerő nyilatkozat felvéte-
lére 3 esetben került sor. 1 alkalommal került sor állampolgársá-
gi eskütételre.
Népesség-nyilvántartás: 2013. március 1-jétől a járási hivatal mel-
lett helyben is újból be lehet jelenteni a lakcímváltozást. A helyben
történt bejelentések száma: 26.

A kereskedelmi igazgatás keretében az üzletek működésének beje-
lentése jelentette a legtöbb feladatot, ezt egészítették ki a szálláshe-
lyek engedélyezései.

Hagyatéki ügyben leltár felvételére 21 alkalommal került sor

Adó és értékbizonyítványt 57 alkalommal készítettünk.

Pénzügy, adóügy:

Óriási többletmunkát jelent a gyermekétkeztetési feladat, amely
2013. szeptember 1-ig a térítési díj beszedésen (havi átlagos étkezők
száma: 80 fő) kívül, az élelmiszer be szerzést is jelentette. 
Időben elkészültek a mérlegjelentések, a 2012. évi zárszámadás, a
2013. féléves zárás és határidőre megküldésre kerültek a Kincstár
felé, illetve a statisztikák negyedévente a KSH felé. 
A normatívák felmérését elvégeztük, annak évközi három alkalom-
mal történő változását határidőben megküldtük a Kincstár felé.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások igénylése szintén
határidőben elkészültek. A munkaügyi 
feladatokat ellátó kolléganőnek a közcélú foglalkoztatás ez évben is
jelentős feladat többletet jelentett. 

Év közben ÁFA bevallások és a szükséges önellenőrzéseket végre-
hajtottuk. Az önellenőrzésekre 
A Járási Hivatal megalakulásával, az Általános Iskola államosításá-
val kapcsolatosan igen sok adatszolgáltatást kellett teljesítenünk,
melyet igyekeztünk határidőre elkészíteni.

Az adósságkonszolidációval szintén jelentős adminisztrációs feladat
jelentkezett. 
Pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzésekre történő előkészületek,
igénylések is hivatali feladatok.
Beiktatott számla: 700
Kiállított számlák: 400 (bérleti díjak, lakbérek, továbbszámlázott
rezsiköltségek)
Terminálon történő utalások éves száma a költségvetési számláról:
1000-1100
Pénztári forgalom: 11.243 eFt

Adó: 1320 db adó-kivetési irat készült ezen felül felszólítások, behaj-
tási cselekmények egész évben folyamatosak voltak.
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Beszámoló a 2013. november 29-én megtartott Közmeghallgatásról

Beszámoló Makád Község Önkormányzat és a Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségének  2013. évi munkájáról



Adóbevételek alakulása

ADÓHÁTRALÉK

Oktatási Intézmények helyzete:
2013. január 1-jétől a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormány-
zati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi
CLXXXVIII. törvény alapján a makádi Thúry József Általános
Iskola állami fenntartásba került. Az iskola épülete önkormányzati
tulajdon maradt, de a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak
ingyenes használatra adtuk át.  A pedagógusok bérét, az energia költ-
ségeket és az eszközbeszerzéseket is az állam finanszírozza. Az óvo-
dai nevelés és fenntartás külön vált az iskolai oktatástól, fenntartás-
tól. 2013. január elsejétől június 30-ig a makádi és a szigetbecsei
óvoda továbbra is társulásként működött tovább. 2013. július elsejé-
től a makádi és a szigetbecsei Képviselő-testületek döntése alapján az
óvodák közös fenntartása is megszűnt. A makádi intézmény ettől az
időponttól Makádi Hóvirág Óvoda néven működik tovább, önálló
intézményként Makád Község Önkormányzat fenntartásával.
A törvény szerint új vezetőt kellett választani pályáztatás útján. A
vezetői állásra kiírt pályázatot Borbély Ilona nyerte, és 2013. október
1-jétől vezető az óvodának.
Szintén jogszabályváltozás miatt konyhai kisegítő állással bővült az
óvodai létszám, Kocalik Ferencné személyében. A gyermekétkezte-
tés terén is változás történt. Az étel minősége és magas szállítási költ-
ségek miatt a Képviselő-testület pályázatot írt ki a gyermekétkezte-
tésre. A pályázat eredményeként szeptember 1-től az új szállító a szi-
getbecsei BreziFeri Kft. lett.

Védőnői szolgálat:
Változás történt a védőnő személyében is. Kacsó Melinda védőnő
áthelyezését kérte Albertisrára, így 2013. márciusától Vásárhelyi
Lajosné látja el magas szakmai színvonalon a helyettesítést a védőnői
állás betöltéséig. 

Felújítások, átalakítások 2013-ban:
1. Védőnői szolgálat épületének felújítása: 152.000.- Ft

Eszközbeszerzések: 116.000.- Ft
2. Új, korszerű, igényes ebédlő kialakítása 

a Hóvirág Óvoda épületében: 300.000.- Ft
3. Iskolai tanulók létszámának növekedése 

miatt az iskola épületének átalakítása: 
200.000.- Ft

4. Makád Honlapjának megújítása:
180.000.- Ft

Közmunka program:
A hagyományos közfoglalkoztatás keretein
belül 13 főt foglalkoztattunk. A nyári diák-
munkában 4 fő vett részt. A téli közmunka-
programban 14 fővel bővült a létszám, akik
közül decembertől 8 fő vesz részt oktatás-
ban. A téli programban az állami támogatás
100%-os.

2014. évi tervek:
Elsődleges célunk, hogy a 2014-es évben is

tartható, stabil költségvetést fogadjunk el. 
Fontos a hivatali létszám megtartása, továbbra is magas színvonalú
szakmai munkavégzés. 
Óvoda zökkenőmentes fenntartása, működtetése. 
Civil szervezetek támogatása.
Közterületek rendben tartása a lakosság bevonásával.
Benyújtott pályázatok elnyerése esetén a megvalósításuk:

1. Sportpálya fejlesztésére: 2 millió Ft
2. Strand területén pihenőpark kialakítása: 5 millió Ft
3. Művelődési Ház felújítása: 35 millió Ft

A 2014-es év legfontosabb feladata: Pályázati kiírás hiányában saját
beruházásként kell megvalósítani az egészségházat és az önkormány-
zati hivatalt. 
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Temető fenntartása, 
üzemeltetése

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június
11-én azonnali hatállyal megszüntette a makádi temető üzemelte-
tését a Gyertyaláng Kft.-vel. Döntésünket alapos, körültekintő
egyeztetés alapján hoztuk meg.

A szerződés megszűnése után pályázatot írtunk ki, amelyre egy
vállalkozás adta be időben, az előírásoknak megfelelően pályázati
anyagát. A rendelkezésünkre állt információk alapján, amely sze-
rint minden önkormányzat feladata ellátására állami forrásra is
számíthat temetőinek fenntartására, úgy döntöttunk, hogy az üze-
meltetést, fenntartást saját hatáskörben tartjuk meg. Ez azt jelenti,
hogy a fűnyírást, takarítást, a közüzemi költségek fizetését az 

Reméljük, hogy döntésünk helyes volt és ezzel is segíteni
tudunk az elhunyt hozzátartozóinak. önkormányzat vállalja. A ke -
gyeleti szolgáltatást végző vállalkozást ez által szabadon választ-
hatják meg a hozzátartozók. A sírhely megváltásának a ravatalozó
és a hűtő használatáért megállapított összeget az önkormányzat
számlájára kell befizetni. A módosított rendeletünkben úgy szabá-
lyoztuk az költségeket, hogy az ne terhelje meg túlságosan a hoz-
zátartozók anyagi helyzetét. Ezzel a döntéssel átláthatóvá, egyér-
telművé tettük a szükséges kiadásokat. A befizetett összeget teljes
egészében a temető további fejlesztésére tudjuk fordítani. 

Rendeletünk kifüggesztésre került a ravatalozó épületére és
hirdetőtáblájára.

Nov. 18.-ig befolyt Központi önkormányzatnál 
Adónem adó költségvetésnek önkormányzatnál 

elutalt 60% maradt 40%
gépjárműadó 14.631.031Ft 8.778.619Ft 5.852.412Ft
építményadó 7.013.681Ft - -
magánszemélyek 
kommunális adója 4.707.908Ft - -
helyi iparűzési adó 5.779.350Ft - -
talajterhelési díj 2.552.652Ft - -
idegenforgalmi adó 223.750Ft - -
késedelmi pótlék 570.259Ft - -
összesen: 32.925.979Ft - -

gépjárműadó 5 millió Ft
építményadó 3 millió Ft
magánszemélyek kommunális adója 2,2 millió Ft
helyi iparűzési adó 2,5 millió Ft
talajterhelési díj 3 millió Ft
összesen 15,7 millió Ft
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A n y a k ön y v i   h í rek
Meg s z ü letett:

Balogh Georgina és Drahos Zoltán kislánya
Dorina Dorka

Taligás Mónika és Kiss Sándor kislánya
Bernadett

Örök re el tá v oz ta k :
Nagy Imre (élt 88 évet)
Diószegi Lajosné szül: Hári Ilona (élt 58 évet)
Ács Bálint (élt 91 évet)
Almási Gyuláné szül: Méry Edit (élt 80 évet)
Kiss István (élt 63 évet)
Fábián András (élt 88 évet)
Maróti Lajos (élt 76 évet)
Kocsis József (élt 82 évet)
Szabó Vincéné szül: Vásárhelyi Nagy Julianna (élt 83 évet)
Kocsis András (élt 52 évet)

Makádi vadásztársaság
A 2012-13-as vadászati év a társaságunk

életében legnehezebb gazdasági évnek tekint-
hető. A vaddisznó állomány túlszaporodása

miatt társaságunk további léte forgott kockán.
Köszönhetően tagjaink áldozatos munkájának és anyagi segítsé-
gének, valamint azon gazdálkodóknak, akik segítséget nyújtottak
az eredményes kárelhárításban ezt az évet is sikerült túl élnünk.

A 2013-14-es gazdasági év tervezésekor már a megnövekedett
vadkárral próbáltunk tervezni. A társadalmi munkáink tervezésé-
nél idén is Makád falu és vadászterületünk tisztaságára koncent-
rálva kezdtük meg tevékenységünket. Az Augusztusi falunapon
a színvonalas programok mellett szokásunkhoz híven vad pör-
költtel kedveskedtünk a sátrunkat meglátogató vendégeknek.
Szaká csunk főzőtudományát elismerve a Tisztelt zsűri előkelő
helyre értékelte főztünket.

A vaddisznó állomány csökkentése érdekében november
végén vaddisznóhajtást szerveztünk, mely közepes eredménnyel
zárult.

Apróvad vadászataink jó hangulatban zajlanak, a vadászatok
jelentős része estebéddel fejeződik be.

Az év végéhez közeledve már a következő évad tervezése köti
le energiánkat. Megragadva az alkalmat ezúton szeretnék BOL-
DOG karácsonyt és eredményekben gazdag újévet kívánni min-
den kedves olvasónak.

A Makádi tagság nevében:               Bak László  V.T. elnök

KÖZLEMÉNY
Előzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos mó -
don megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta
riasztják a tűzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések
miatt. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő
odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

Pest megye kéménytűzzel kapcsolatos káresemények szempontjából
Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét követően a har-
madik helyen áll. Az igazgatóság idén negyvenhat kéménytűzzel
kapcsolatos eseményt regisztrált, legtöbbször – huszonegy alkalom-
mal – az érdi katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóit riasztották,
legkevesebbszer – öt esetben – a gödöllői tűzoltó egységeknek kel-
let vonulniuk. A ceglédi kirendeltség működési területén hétszer, a
monori kirendeltség működési területén kilencszer és váci kirendelt-
ség működési területén tizenháromszor volt szükség tűzoltói beavat-
kozásra kéménytűz miatt.
Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal riasztot-
ták a Pest megyei katasztrófavédelem tűzoltó egységeit.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb
berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a kar-
bantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő
szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége van
a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színte-
len és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelő beren -
dezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza
a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően
tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az
elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő,
fűtő berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és
javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű beren-
dezés esetén évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén fél-
évente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor)
is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzé-
kelő készülék használata, egy megfelelő eszköz életet menthet. Ezek
azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgála-
tot! 

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlá-
sa, kandalló és minimális légáteresztő képességű nyílászárók beépíté-
se esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakószobában lég beve -
zetőt, a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt,
így biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és minőségű
levegő.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a
kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a beren-
dezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csa-
pok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota
stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, bizto-
sítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető
anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat
távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műve let irá nyí -
tási központját a 105-ös segélyhívó számon!
Budapest, 2013. október 7.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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– szeptember 13. Nagy sportágválasztó Budapesten
Szervező nevelő: Mihály Gyula, Kissné Méri
Erzsébet

– szeptember 14. Meteor fellépés Ráckevén
Szervező nevelő : Mihály Gyula

– szeptember 19. Rendőrségi előadás a 7. és a 8. osztályo-
sok számára. Előadó: Molnár László, Lukács Ágnes

Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Takács
Tímea

– szeptember 25. A Csepel-Szigeti Fogyatékosok Sport -
egyesülete szervezésében hajókiránduláson vettek részt
idegenvezetőként: Piróth Krisztina, Huszár Ivett, Kozma
Luca

Szervező nevelő: Mihály Gyula

– október 2-3. Papírgyűjtés
Szervező nevelő: Mesterné Szabó Beáta

– október 4. Október 6-i megemlékezés, virágelhelyezés. 
Szervező nevelő: Bognár Gáborné

– október. 4. Háry János című opera megtekintése Buda -
pesten

Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Takács
Tímea

– október 17. Felvételi tájékoztató Tökölön
Kísérő nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Takács Tímea

– október 19. A Csepel-Szigeti Fogyatékosok Sport -
egyesülete szervezésében sportnapon vett részt iskolánk
meteor csoportja és a 6. osztályos tanulók.

Szervező nevelő: Mihály Gyula

– október 22. Október 23.-ai megemlékezés, koszorúzás
Szervező nevelő:Takács Tímea

– október 25. Weöres Sándor Körzeti Szavalóverseny 
Szervező nevelő: Piróthné Ács Tünde

– november 8. Márton napi vetélkedő alsó és felső tagoza-
tos tanulóink számára. 

Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet

– november 11. Márton nap Makádon az óvodások és az
iskolás tanulók részvételével

Szervező: Kissné Méri Erzsébet

– november 12. Színházlátogatás Budapesten (Opera – A
kékszakállú herceg vára)

Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Bognár
Gáborné

– november 12-14. Nyílt napok
Felelősök: Szaktanárok

– november 15., 22. Adventi kézműves foglalkozások
Szervező nevelő: Bognár Gáborné
Köszönjük Márkusné Csenki Ilona segítségét.

– november 16. Faültetés az iskola udvaron.
Szervezők: Szülői Szervezet, Mesterné Szabó Beáta

– november 19. Fogadóóra
Felelősök: Szaktanárok

– november 24. Operett színházi előadás; Menyasszony -
tánc

Szervező nevelők: Kissné Méri Erzsébet, Bognár
Gáborné, Takács Tímea, Mesterné Szabó Beáta

– november 29. A Dömsödi Művészeti napokon szerepelt
Stromájer Sára, Halassy Eszter, Huszár Ivett, Gaál
Bendegúz, Léber Erzsébet, Csicsó Klaudia.

Szervező nevelő: Bognár Gáborné

– december 2. I. Adventi gyertyagyújtás
Szervező nevelők: Gellai Zsanett, Forgács Veronika

– december 6. Mikulás
Szervező: Nyulné Bíró Ildikó

– december 6. Thúry próba a 4. osztályos tanulóknak.
Szervező nevelő: Mesterné Szabó Beáta

– december 6. Mikulás-buli
Szervező: Szülői Szervezet, Mesterné Szabó Beáta
Részvevő tanárok: Nyulné Bíró Ildikó, Gellai

Zsanett, Somogyi Éva, Takács
Tímea, Kissné Méri Erzsébet,
Bognár Gáborné

2013/2014. tanévben szervezett programok
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Szavalóverseny
2013. október 25-én rendeztük meg a Körzeti
Szavalóversenyünket Weöres Sándor születésének
100. évfordulója tiszteletére.

Az idén rekord létszámú, 150 gyermeket fogadhat-
tunk 10 településről.

A legtöbben a legkisebbek (1-2. évfolyam) voltak 35
fővel, a negyedik évfolyam 26 fővel és a legnagyob-
bak (7-8. évfolyam) 23 tanulóval szerepelt.

Tanulóink így is szép eredményeket tudtak elérni:

1. osztályból:
Brezina Kata különdíjas
Czinege Laura III. helyezett

2. osztályból:
Vásárhelyi-Nagy Luca különdíjas

5. osztályból:
Vásárhelyi-Nagy Anna I. helyezett

7. osztályból:
Balogh Lívia III. helyezett

8. osztályból:
Piróth Krisztina I. helyezett

Mindannyiukra, és iskolánk többi szavalójára is büsz-
kék lehetünk!

Meghívott vendégeink: Böcze Bernadett énektanár és
előadóművész Weöres Sándor megzenésített verseivel
oldotta a feszültséget, sőt a közönséget is megénekel-
tette.

Majercsik Jánosné, Ilcsi néni először fogadta el a meg-
hívásunkat, Ő egy szép verset mondott el a megnyitón.
Mindkét vendégünk részt vett a zsűri munkájában is.

Van néhány hűséges zsűritagunk, aki hosszú évek óta
nemcsak megtisztelt bennünket, de ajándék könyveket
is hoz: 

Szamosvári Istvánné a ráckevei könyvtárból, Szántó
Györgyné a Sophia Könyvesházból, és Janke Éva.

Köszönjük támogatásukat!
Reméljük a szép versekkel sikerült újra maradan-
dó élményt szerezni minden résztvevőnek!

Piróthné Ács Tünde
szervező nevelő

A Szülői Szervezet kezdemé-
nyezésére 2013. november 16-
án faültetést szervezetünk.

A fákat felajánlották: 
Szepesi Gáborné
Burkódi Zsolt
Zajzon Árpád

A fák elültetésében részt vet-
tek:
Halassy Ferenc János, Szepesi
Gáborné, Burkódi Zsolt,
Pahocsa Lajosné, Bobbné
Dosztál Dóra, Balogh
Sándorné, Kocsis Tiborné,

Kocsis Tibor, Zankóné Vajda Zsuzsanna, Zankó Zoltán.

Iskolánk tanulói közül segítettek:
Halassy Dániel, Burkódi Zsolt, Szepesi Gábor, Kocsis Zsófia, Mester
Bence, Zankó Zoltán (nagycsoportos).

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett iskolánk udvarának szépítésé-
ben, valamint Borosné Varó Beátának a felajánlott édességet.

Mesterné Szabó Beáta
szervező nevelő

A Makádi Református Egyházközség szeretettel
meghívja Önt és kedves családját 
ünnepi istentiszteleti alkalmaira

*



8 2013.  december

„Fölszállott a páva, vármegye-házára,
Sok szegény legénynek szabadulására.”

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap.

Másképpen lesz végre, másképpen lesz végre,
Új arcok, új szemek kacagnak az égre.

Újszelek nyögetik az Ős-magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.

Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek,
Vagy vagytok vagy ismét semmi ködbe mentek.

Vagy láng csap az ódon, vad vármegyeházra,
Vagy itt ül a lelkünk végleg leigázva.

Vagy lesz új értelmük a magyar Igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar élet.

„Fölszállott a páva a vármegye-házára,
A szegény raboknak szabadulására.”

„Fölszállott a páva a vármegye-házára,
De nem ám a rabok szabadulására!” 

Vagy lesz új értelmük a magyar Igéknek,
Vagy marad régiben, a bús, magyar élet. 

– Óh-óh! 

Idén június 5-én népdalkör alakult Makádon. Alapítótagok: Halassyné
Székely Orsolya, Halász Tibor, Matis Károlyné, Málnási Margit,
Schwarczenberger Jánosné, Stromayer Ildikó, Szilágyi Péter. Később csat-
lakozott Stromayer Éva és Nagy Attila, valamint Bognár Gergő. 

Célunk a társasági éneklés hagyományának ápolása. Erre nagyon alkal-
mas a magyar népdal. Soha el nem avul, mert a természetről és az ember-
ről szól, egyszerű, de mélyértelmű és mély érzésekre indító szavakkal, más-
kor humorral. Célunk, hogy jókedvű, nyitott őszinte baráti kör legyünk. Ez
a baráti légkör lehet az alapja annak, hogy egymást tisztelve és segítve, jó
hangulatban tudjunk tanulni.

Közösen alakítjuk ki azt, hogy mit éneklünk, és hogyan. Ötleteivel, tudá-
sával mindenki hozzájárulhat a közös élményhez. Csak egy korlát van, az
pedig a műfaj. A népdal igen tág határok között kínálja a lehetőségeket.
Van közötte vidám és szomorú, talp alá valóan friss és lassú. Egyik közös
éneklésre, másik egyéni előadásra való. A szöveg lehet vaskos és szóki-
mondó vagy jelképes és költői, a dallam egyszerű vagy díszített.  

A közös éneklés során, vagy a javaslatok között előkerülhetnek nóták,
slágerek és egyéb, a társaság által kedvelt dalok is. A mulatság kedvéért
ezeket is megtanulhatjuk, és alkalomadtán magántársaságban elénekelhet-
jük, de nem tűzzük műsorra őket. Eddig galgamenti, dél-alföldi és jászsá-
gi, valamint országosan ismert dalokat, köztük katonadalokat tanultunk.  

Mindenkit szeretettel várunk csütörtök esténként 6 órakor a kultúrház-
ban. Nem muszáj rögtön énekelni. A foglalkozásokon csendes érdeklődő-
ket is szívesen látunk.

Halász Tibor

A magyar népzenéről álta-
lában  

,,A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket
sokan és sokáig énekelnek. "    (Bartók Béla)  

Népdalgyűjtés

Ezeket a dallamokat és szövegeket szájhagyomán útján adta át egyik
nemzedék a másiknak, számtalan változatban, de lényeges vonásaikat
híven megõrizve.

A népi dallamvilág tudatos megismerése – gyûjtése, lejegyzése, rend-
szerbe foglalása – alig száz éve kezdõdött meg. 

Európában az elsõk között Vikár Béla honosította meg a gyûjtés tudo-
mányos módszerét: 1895-tõl kezdve fonográffal örökítette meg a dalokat.
Századunk közepe óta a hangfelvételek magnetofonnal készülnek. Bartók
Béla tizennégyezer magyar dallamot ismert, Kodály Zoltán közel
harmincezret. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Intézetében – a magyar népzenekutatás központjában – ma mintegy száz-
ötvenezer népdalt tartanak nyilván. 

Népdalkör Makádon
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Tisztelt Olvasók! 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket, a Honvéd Reflex
Egyesület Küzdő Szakosztály, Kyokushin karate csoport versenyzői-
nek, versenyen elért eredményeiről. 2013. november 16-n
Budapesten megrendezésre került Knockdown Utánpótlás Magyar
bajnokság XVI. Bushido Kupa Kyokushin Karate Bajnokság. A ver-
senyen az ország legjobbjai Mutatták meg tudásukat, különböző kor
és súlycsoportban. Az egyesületünk küzdő szakosztálya 5fővel kép-
viselte magát a versenyen.

Eredményeink:
Seregély Balázs Gyermek II. korcsoportban I. helyezett aranyérem

MAGYAR BAJNOK
Sallay Soma Junior korcsoportban I. helyezett aranyérem

MAGYAR BAJNOK
Nagy Rozália Gyermek II. korcsoport III. hely bronzérem  

Répás Emese Gyermek II. korcsoport        
Katona Marcell Gyermek I. korcsoportban 

Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekhez!

Tisztelt Olvasók! Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy az
eredmények mögött nagyon kemény felkészítő munka van. A ver-
senyzők január óta folyamatosan heti négy-öt edzéssel készültek a
bajnokságra.

Seregély Balázs 2013 évben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Balázs ebben az évben is keményen helyt állt és büszkén képviselte
kis faluja Makád hírnevét. Kétszeres aranyérmes- Súlycsoportos
Magyar bajnoki címet szerzett.    

Tisztelt Olvasók! A csapat pihenés nélkül folytatja a munkát,
készülnek a következő megmérettetésre, a karate vizsgára. A vizsgá-
hoz jó felkészülést és sok sikert kívánunk!

Sensei Mező Sándor 3. dan, Kyokushin Karate Mester

KNOCKDOWN UTÁNPÓTLÁS MAGYARBAJNOKSÁG

XVI. BUSHIDO KUPA

Tisztelt Makádi Lakosok!

Az előző lapszámban tett ígéretemnek
megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, az
Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub elmúlt
negyedévi eseményeiről.

Az edzéseket érintő időponti és helyi prob-
lémákat sikerült megnyugtatóan rendezni. 

A serdülő fiú csapat heti egy alkalommal,
péntekenként 16:00 és 18:00 óra között vesz
részt edzésen a ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola (Zöld Iskola) tornatermé-
ben. Az edzéseket Mihályi Gyula vezényle-
tével dolgozzák végig a fiatalok.

A serdülő lány csapat kedden és csütörtökön
17:15 és 19:00 között tartja edzését szintén a
„Zöld Iskola” tornatermében. A lány csapat
edzőjének személyében október 1-ét követően
változás történt Tóth Erika edzői munkáját
Sápi Kinga és Borbély István vette át.

Az edzések megkezdését követően gyor-
san, már október hónapban kezdetét vette a
bajnokság mindkét csapat számára.

Elsőként a fiúk mutatkoztak be a Megyei
Bajnokságban, ők a Csömörön rendezett
torna résztvevői voltak. 

A csapat a Kántor Anikó Sport Egyesület,
Csömör és Vecsés csapatai ellen léptek pá -
lyára. A torna nagy kihívás volt, mert mind-
három ellenfél csapat több éves múlttal ren-
delkezik, a mi „fiatal” csapatunkkal ellentét-
ben. A Bajnokság szabályai lehetőséget
adtak arra, hogy a csapat minden játékos
részt vehessen a meccsekben, így minden
„ifjú” sportoló pályára léphetett. 

A kézilabda sportágban frissen csatlako-
zott játékosok számára néha nehézséget
jelentett a közönség jelenléte illetve az ellen-
felek által időnként az edzéseken megszo-
kottnál erőteljesebb és agresszívebb végzett
védekezés.

A nap legnagyobb tapsát az utolsó mérkő-
zésen Gaál Bendegúz kapta – aki a Vecsés
nála kétszer nagyobb fizikumú játékosát
nagy igyekezetében hátulról lendületből
lerántotta. Igaz a bírók részéről sem maradt
el – nagy nevetés közben – a kiérdemelt két
perces „jutalom”.

A csapat nem vallott szégyent, tanulunk
hibáinkból és készülünk a következő bajnoki
fordulóra – amely 2013. december 8-án 9
órától 14 óráig – a Szigetszentmiklósi Sport -
csarnokban kerül megrendezésre, melyre
mindenkit szeretettel várunk.

A serdülő lány csapat 2013. november 9-
én kezdte meg a bajnokságot.

Az első bajnoki napon a lányok fel is avat-
ták a frissen elkészült mezeket. A november
második hétvégéjén megrendezésre került
meccseket a dabasi Kossuth Zsuzsa Szak -
középiskolában játszották Alsónémedi
Nagyközség és Bugyi város csapata ellen.

Az első meccsen ünnepelte a Ráckeve
VKSK csapat első női találatát, melyet Gaj-
dics Dóra lőtt. 

A második fordulót a következő hétvégén
a lányok hazai pályán, Dömsödön játszották.
A dömsödi csarnokban az Érd és a
Ferencvárosi Szabadidő Sport Egyesület csa-

pata volt a vendég. A lányok csapatából nem
szeretnék név szerint kiemelni senkit, min-
denki megtett mindent, ami tőle telt.

A lányoknál lejátszott két torna fő célja a
tapasztalatszerzés és a tanulás és némi ver-
senyrutin megszerzése volt, a szakmai veze-
tés szerint igen hasznos és sikeres volt.

A lányoknál a 2013-as bajnoki szezon
lezárult, a folytatás 2014-ben folytatódik.

A csapat elnökeként szeretném megkö-
szönni a lányok csapata körül segítséget
nyújtó szülők idejét és erőfeszítéseit. Külön
kiemelném Nagy Anett és Vank Viktória szü-
leinek kiemelkedő segítségét. 

Mind a fiú, mind a lány mérkőzések kap-
csán az elméletben megtanult szabályok és a
sportszerűség „élesben” történő megvalósí-
tás amellett a tisztes helytállás volt a cél. A
saját és az edzői munkát végzőkkel folytatott
értékelés alapján sikeres volt az elmúlt
negyedéves munka.

A legfontosabb jelenleg, hogy a játékosok
ne csüggedjenek a vesztett mérkőzések
miatt, tudniuk kell, hogy sokkal összeszokot-
tabb és rutinosabb csapatok ellen játszottak
eddig. Az eddig lejátszott mérkőzések ta -
pasztatait felhasználva kell az elkövetkezen-
dő tornákra készülni.

Ezúton kíván minden kedves Olvasónak
nagyon Kellemes Karácsonyi Ünnepeket a
Ráckevei VKSK Egyesület minden tagja. 

Kovács „Kokó” István 
Ráckeve VKSK elnöke

K É Z I L A B D AK É Z I L A B D A
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A Duna mentén ártéri erdők azokon a terü-
leteken alakultak ki, ahol az áradásoknak,
illetve a folyó által táplált magas talaj -
vízsszintnek köszönhetően jelentős többlet -
vízhatás állt rendelkezésre. A Dunától távo-
lodva fűz-nyár puhafás ligeterdők, tölgy-
kőris-szil keményfás ligeterdők követik egy-
mást. Ezek a erdők, köszönhetően a jelentős
mennyiségű többletvíznek, méretükben,
fafajösszetételükben jelentősen felülmúlják
az Alföldre jellemző, csak a csapadékvízből
táplálkozó erdőket. 

A makádi erdők múltjáról fontos informá-
cióforrás, a „franciskanus térkép”, amely az
1800-s évek elejének állapotát rögzíti. Már
ekkor is jól látható, az erdő térbeli rendjét
biztosító nyiladékrendszer, ami a két évszá-
zaddal ezelőtti erdőgazdálkodás precizitására
utal. 

Nem csoda ez, ha azt is tudjuk, hogy ezek

az erdők az első világháborúig az uralkodó
család birtokában álltak, mint arról egy 1915.
évi, az Erdészeti lapokból származó idézet is
tanúskodik:

„Savoyai Jenő herczeg halála után a birtok
Mária Terézia tulajdonába ment át, ki azt
később Christina leányának Albert szász-
tescheni herczeghez történt férjhezmenetele
alkalmával hozományul adományozta vejé-
nek azzal a kikötéssel, hogy abban az eset-
ben, ha házasságuk gyermektelen maradna, a
birtok a családalapitványi uradalmak vagyo-
nához csatolandó, ami Christina főherczeg -
nőnek 1822. évben történt elhalálozásával be
is következett.

A birtokot terhelő szolgálmányok az úrbé-
ri viszony 1862-ben végbement meg -
szüntetésével megváltattak és ez időtől kezd-
ve a birtok felszabadult a legeltetési – faizási
– és minden egyéb néven nevezendő terhes

kötelezettségek alól. A bir-
tok összes területe: 25 ezer
hektár. Ebből az erdészet
kezelésében 4180-04 hek-
tár van, és pedig: 4045-40
hektár erdő, 16-83 hektár
mezőgazdasági föld és
117-81 hektár terméketlen
terület. A birtok fele része
a Csepel-szigeten: Ráczke -
ve, Makád, Újfalu, Tököl-
Csép, Csepel, Szigetszent -
miklós és Szigetszentmár -
ton községek határában, –
másik fele 2180-64 hektár

a kis Duna-ágon túl: Peszér-Adacs községek
határában fekszik, mely utóbbi terület a
mezőgazdaságilag értéktelenné vált puszta-
ságból hasittatott ki és adatott át az erdészet-
nek erdőtelepítés czéljából.”

A világháborút követően ezek az uradalmi
erdőterületek állami tulajdonba kerültek, és a
makádi erdők kis kivételtől eltekintve ma is
az állami tulajdon részét képezik.

Az erdészet kezelésében lévő erdők két
csoportra oszthatók:

A gáton kívül jellemzően kőris főfafajjal
keményfás ligeterdők találhatóak, amelyek
jellegükben a természetes erdőkre hasonlíta-
nak, míg a gáton belül főleg nemesnyár állo-
mányok találhatóak. Ezek telepítése a husza-
dik század elején kezdődött, az első világhá-
borút követő faínség mielőbbi enyhítése cél-
jából. A soros telepítésű, intenzíven kezelt
nemesnyárasok inkább tekinthetőek faültet-

vénynek, mint valós erdőnek, de gyors növe-
kedésük és faanyagtermelésük okán jelentős
gazdasági szereppel bírnak.

A makádi erdők különleges természeti
értéke a hóvirág és a csillagvirág tömeges,
szőnyegszerű előfordulása, illetve olyan ritka
madárfajok megjelenése, mint a feketególya,
a parlagi sas, a barnakánya, vagy akár a
halastó melletti gémtelep. A felsorolt termé-
szeti értékek megóvása végett természetvé-
delmi oltalom alatt állnak.

Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészet
Rittling István 
erdészetvezető

Néhány tudnivaló a makádi erdőkről
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„Falumúzeum kialakítása Makádon”

November hónapban félidőhöz érkezett a
Falumúzeum kialakítása. Látványos munká-
val jutott el az építkezés ebbe a szakaszba. A
kivitelező ALGÉP BAU KFT szakszerűen és
megfelelő minőségben végzi a munkáját. A
Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány
kuratórium tagjainak jó döntés volt, hogy
környékbeli vállalkozót bízott meg a feladat-
ra. A vállalkozás közel egy tucat makádi férfit
alkalmaz, így több helyi családnak segít a
megélhetésben. 
A téli időjárás miatt a munkálatok leállnak. A
szerződésben foglalt 2014. május 14-i határ-
időre pedig az épület eredeti formájában el
fog készülni az utcafronton levő kerítéssel
együtt. A beruházás értéke 20.000.000.-,
amelyre az alapítvány 100%-os támogatást
kapott.
Terveket készítette: Kátai Péter okleveles épí-
tészmérnök

A helyiségekben „porfödém” 
szerkezet lesz

tornácon látszódni fognak a
gerendákból   

A „tornácos” épület az eredeti 
stílusban újul meg    

Az előírt ütemezésben már a tetőzet
is elkészült 

KNOCKDOWN UTÁNPÓTLÁS MAGYAR
BAJNOKSÁG XVI. BUSHIDO KUPA

A cikk a 9. oldalon
olvasható.

A fiúcsapat Csömörön

A lánycsapat 

A cikk a 9.
oldalon

olvasható.
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82 m2 Fedett színpad 

Díszburkolat és impozáns virágtartók a téren   

A gyönyörű fedett piactér a bővített sportöltözővel                   Európa szintű női- és férfimosdók

A „falu fája” őshonos Kocsányos tölgy

Íves elrendezésű nézőtér, amely 300 férőhelyes

2013. november 7-én megkezdődött az elkészült tér műszaki átadá-
sa. Ez a feladat azt jelenti, hogy az elkészült beruházást a kivitelező
átadja a megrendelőnek. 

Makád Község Közalapítvány elnöke, Dosztály László elnök úr
kézségesen ált a feladat elé, a műszaki ellenőrrel, Rung József úrral
együtt, mivel a megvalósult projekt a falu újabb büszkesége lesz. A
kivitelező cég a Laminár Bau Kft. munkatársai magas szinten építet-
ték, kivitelezték ezt az épületegyüttest. Sajátként tekintenek erre a

beruházásra, mivel több makádi alaklamazott szorgos kezeivel
végezte a mindennapi feladatokat.

A terület még lezárás alatt marad, amíg az ünnepélyes átadás meg-
történik. Az ünnepség tavasszal kerül megrendezésre, amikor a teljes
pénzügyi elszámolás megtörténik a Magyar Vidékfejlesztési
Hivatallal.

Tervező: Kátai Péter okleveles építészmérnök




