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Akik rendszeresen böngészik a www.makad.hu oldalt, már észreve-
hették, hogy néhány hete egy teljesen új felület fogadja a látogatókat. A
változás nem csak a külsõségekben jelentkezik, célunk ugyanis, hogy az
eddiginél több közérdekû információt bocsássunk a lakosság és az ér-
deklõdõk számára. Az internet egyre inkább betör a mindennapjainkba,
és ez a leggyorsabb módja annak, hogy információkat osszunk meg má-
sokkal. Az internet nagy hibája, hogy rengeteg dolog felkerülhet ellen-
õrzés nélkül, ezért is fontos, hogy megbízható helyekrõl szerezzük be az

információkat. A www.makad.hu egyik fõ célja, hogy megbízható in-
formációkat gyûjtsön össze és tegye azt egyszerûen hozzáférhetõvé.
Már elérhetõek a régi honlapon is szereplõ képviselõ-testületi jegyzõ-
könyvek, valamint a Makádi Újság korábbi számai, de ezenkívül egyre
több nyomtatványt is elhelyeztünk az oldalon, hogy ne kelljen értük kü-
lön bejönni, hanem azokat otthon kinyomtatva és kitöltve lehessen be-
hozni. Ezenkívül több intézmény elérhetõsége és ügyfélfogadási vagy
rendelési ideje is megtalálható. A Ráckevei Szakorvosi Rendelõintézet

internetes rendelési tájé-
koztatója jelenleg karban-
tartás miatt nem elérhetõ,
de amint elkészülnek vele
az ottani kollégák, azt is
egy kattintással elérhetõvé
tesszük. Emellett készül a
weblapra egy rövidfilm is,
mely Makádot mutatja be.
Ez a film inkább azoknak
szól, akik még nem isme-
rik településünket, de az itt
lakók számára is szolgál-
hat újdonságokkal. Ezen
film fogatása két idõpont-
ban zajlik, az elsõ forgatá-
si nap május közepén volt,
a következõ pedig július
közepén várható.
Kérjük, kísérjék figye-

lemmel új oldalunk alaku-
lását, és észrevételeikkel,
javaslataikkal járuljanak
hozzá, hogy egy olyan
webhely jöhessen létre,
amely a látogatók igényei-
nek megfelel.

-dmc-
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Makád község Képviselõ-testülete újabb döntést hozott a településünk
további biztonsága érdekében.
A közlekedés szempontjából veszélyesnek ítélt helyeken a Ráckevei

Rendõrkapitányság ajánlása alapján kerültek kihelyezésre a sebesség- és
súlykorlátozó, valamint a gyermekközlekedésre felhívó táblák. Ezek a
szabályozások sajnos indokoltak a mai rohanó világban, mivel a gépjár-
mûvezetõk egyik része a vezetõi engedély megszerzése után elfelejti,
hogy a közlekedésben csak a szabályok betartásával vehet részt. A dön-
tés meghozatalakor figyelembe vettük, hogy a szabályosan közlekedõ tár-
sainkat ne büntessük, ezért elsõ lépésben a �fekvõrendõr� helyett figye-
lemfelhívó táblákat helyeztünk ki. A Rákóczi utcában levõ Hóvirág óvo-
da, a Szabadság utcában levõ Thúry József Általános Iskola és a Kulcsi
utcában levõ sportpálya közelében szabályoztuk a sebességet 30 km/órá-
ra. AMakád község táblánál már évtizedek óta a 40 km/óra sebességkor-
látozó tábla van, ezáltal az egész településre vonatkozik ez a korlátozás.
A Kulcsi utcánál indokolt volt a maximum 10 t súlykorlátozó táblát kihe-
lyezni a nagyobb gépjármûvek forgalmának csökkentése érdekében, így
a felújított szakasz hosszabb ideig lehet jó minõségû. A Duna parti utat is
elláttuk súlykorlátozó, illetve a parkerdõtõl a pihenõövezetet jelzõ táblá-
val. Nagy szükség lenne a Rákóczi utca�Táncsics utca és a Rákóczi ut-
ca�Dózsa György utca keresztezõdésében már többször kihelyezett és
tönkretett közlekedési tükör újbóli pótlására. Mivel darabonként több
százezer forintot is eléri a beszerzési ára, és jelen pillanatban nem látunk

garanciát arra, hogy rövid idõn belül nem teszik használhatatlanná, így a
kiépítése várat magára.
Ne felejtsük el, a tragédia bármikor megtörténhet, ha nem tartjuk be a

szabályokat, melynek elszenvedõ alanya általában a vétlen fél. Utána pe-
dig kevés, ha annyit mondunk, �bocsánat�! Baski Gábor

KRESZ-táblák kihelyezése a nyugalom és biztonság érdekében

M EGÚ J U L T W E B O L DA LU NK !
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2010. március 8-i ülés
A Képviselõ-testület Szigetbecse � Makád

Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi
Fenntartó Társulás munkájáról szóló beszámo-
lót elfogadta.
A testület megköszönte a Makádi Mezõgaz-

dasági Kft.-nek (székhely: 2322 Makád, Sza-
badság utca 31.) a Dezsõ Lajos Alapfokú Mû-
vészeti Iskola makádi telephelyének felajánlott
220.000 Ft-os támogatását.
A Képviselõ-testület átvállalta a Makádi Re-

formátus Egyházközség Makád, Kulcsi utca
952 hrsz-ú ingatlan egyház részére jutó 5.812 Ft
csatorna közmûfejlesztési hozzájárulást a pót-
hagyatéki eljárás lefolytatását követõen.
A testület döntött a Mûvelõdési Ház helyisé-

geinek bérleti díjára vonatkozóan:
2010. évi országgyûlési választási kampány-

nyal kapcsolatos gyûlések: 10.000 Ft/alkalom
2010. évi önkormányzati választási kam-

pánnyal kapcsolatos gyûlések: 5.000 Ft/alkalom
2010. évben kereskedõknek, árusításra:

10.000 Ft/ alkalom /2 óra
Makád Község Képviselõ-testülete döntött

arról, hogy a Makádi Polgárõrség alapító okira-
tának módosításához szükséges ügyvédi költsé-
get átvállalja.

2010. április 7-i ülés
Makád Község Képviselõ-testülete a 2/2009.

(II. 18.) számú rendeletével elfogadott 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról, valamint a
Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivata-
la 4/2009. (II. 25.) számú rendeletével elfoga-
dott 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendeleteket elfogadta.
A testület elfogadta a 2009. évi Gyermekvé-

delmi beszámolót.
Makád Község Képviselõ-testülete az 50 fé-

rõhelyes óvoda pótmunkáival, az ahhoz kapcso-
lódó játszótérépítésre vonatkozómûszaki ellen-
õri feladatok ellátásáért Böröcz István mûszaki
ellenõrnek 320.000 Ft +ÁFA díjazást állapított
meg.
Makád Község Képviselõ-testülete a csapa-

dékvíz-elvezetõ rendszer kiépítése és a befoga-
dó tó revitalizációjával kapcsolatos vízjogi léte-
sítési engedélyhez szükséges tó alapállapot
vizsgálatának szakértõi díjazására 300.000 Ft
bruttó szakértõi díjat állapított meg.
A képviselõ-testület a 2010. évi Közbeszer-

zési tervet elfogadta.
MakádKözségKépviselõ-testülete támogatja

a makádi Rókás-szigeti mellékág rehabilitációs
elképzeléseit a 2009 júniusában készült vízjogi
engedélyezési tervdokumentáció alapján annak
érdekében, hogy a holtág megfelelõ mélységû
kialakításával, így a vízi ökoszisztéma kiegyen-
súlyozottabbá válásával jobb környezeti feltéte-
lek alakuljanak ki a területen. Felhívta a polgár-
mestert, hogy a végleges koncepció kialakítása-
kor kössön megállapodást a majdani beruházó-

val a makádi érdekek érvényesülése érdekében.

2010. április 27-i ülés
Makád község Képviselõ-testülete a régi

óvoda értékesítésére kiírt pályázat gyõztesének
kiválasztását a 2010. május 03-i testületi ülésre
napolta.
Makád Község Képviselõ-testülete a késõbbi

forgalmazásra és a további példányszámokra
vonatkozó költségek tisztázása után a település-
rõl készítendõ bemutatkozó anyag készítési
ajánlattal egyetértett, a film készítésének költsé-
gét � nettó 380 ezer forintot � halasztott fizetés-
sel, adóbevételek befolyásakor � elõreláthatólag
szeptemberben � teljesíti.
Makád Község Képviselõ-testülete a Falu-

központ tanulmányterveinek elkészítésével el-
viekben egyetért. A költségvetés I. féléves zárá-
sa után, a szükséges anyagi forrás rendelkezés-
re állásakor visszatér az ajánlatra.

2010. május 3-i ülés
Makád Község Képviselõ-testülete a �2322

Makád, Kossuth Lajos utca 39. szám (108 hrsz.)
alatti óvoda ingatlan értékesítésére, vagy hasz-
nosításra� meghirdetett pályázatot a beérkezett
ajánlatokban szereplõ, a kiírásban meghirdetett
8 millió forintos eladási árnál alacsonyabb aján-
latok miatt érvénytelennek nyilvánította.
Makád község Képviselõ-testülete a tulajdo-

nában lévõ 2322Makád, Kossuth Lajos utca 39.
szám (108 hrsz.) alatti óvoda ingatlanát értéke-
sítésre, vagy hasznosításra 2010. május 4-étõl
10 napos ajánlattételi idõvel újból meghirdette.
Az ingatlan eladási árát bruttó 6millió forintban
határoztameg. Az ajánlatok bontási ideje: 2010.
május 14., 9 óra. Az ajánlattevõnek a vételár
10%-át elõlegként be kell fizetnie Makád köz-
ség Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára.
Makád Község Képviselõ-testülete felhívta

Makád község Ivóvízellátó Intézményének ve-
zetõjét, hogy a jövõben az intézmény díjbesze-
déssel foglalkozó munkatársának bevonásával
hatékonyabb, rendszeresebb behajtási tevé-
kenységgel érdemben csökkentsék a hátraléko-
sok számát, a hátralék összegét.
Makád Község Képviselõ-testülete közleke-

dési táblák vásárlását határozta el. Az ERGOL
Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság út
11., Adószám: 13038160-2-13) bruttó 381.000
Ft értékû számlájának kifizetését engedélyezi.

2010. május 3-i közös testületi ülés Lórév
községgel:
Makád és Lórév Község Képviselõ-testülete

a Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hiva-
tal szakmai munkájáról szóló beszámolót elfo-
gadta. Megállapította, hogy a körjegyzõség lét-
rehozásával kapcsolatos 2006-os döntések be-
váltották a hozzáfûzött reményeket és a Kör-
jegyzõségi Hivatal jó színvonalon látja el úgy a

közigazgatási, mint az önkormányzati feladato-
kat egyaránt. Felhívta a körjegyzõt, hogy a jö-
võben is folyamatosan vizsgálja a költségtaka-
rékos mûködés feltételeit, úgy a személyi, mint
a tárgyi feltételek vonatkozásában. A 2008-as
belsõ ellenõrzés tapasztalatait hasznosítsa és az
ellenõrzéssel kapcsolatos, még végre nem haj-
tott feladatokat a feltételekmegteremtésével pó-
tolja. Záros határidõn belül biztosítsa a pénz-
ügyi státusz megfelelõ képesítéssel rendelkezõ
személlyel történõ betöltését. Folyamatosan kí-
sérje figyelemmel a két településre vonatkoztat-
ható pályázatokat, erre vonatkozó elõterjeszté-
sekkel tegyen javaslatot az aktuális pályáztatok
elõkészítésére, benyújtására, különös figyelem-
mel a saját erõ biztosításának vizsgálatára.

2010. május 17-i rendkívüli ülés
Makád Község Képviselõ-testülete a �2322

Makád, Kossuth Lajos utca 39. szám (108 hrsz.)
alatti óvoda ingatlan értékesítésére, vagy hasz-
nosításra� meghirdetett pályázatot vételi ajánlat
hiánya miatt eredménytelennek nyilvánította.
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-

testülete a tulajdonában lévõ 2322Makád, Kos-
suth Lajos utca 39. szám (108 hrsz.) alatti óvo-
da ingatlanát értékesítésre, vagy hasznosításra,
2010. május 18-ától, 10 napos ajánlattételi idõ-
vel meghirdette. Az ingatlan eladási árát mini-
mum bruttó 5 millió forintban határozza meg.
Az ajánlattételek bontási ideje: 2010. május 28.
9 óra. Az ajánlattevõnek a vételár 10%-át árve-
rési elõlegként be kell fizetnie Makád Község
Önkormányzat költségvetési elszámolási szám-
lájára. Felhatalmazta a polgármestert, körjegy-
zõt a hirdetéssel kapcsolatos intézkedések meg-
tételére.
Makád Község Képviselõ-testülete a belterü-

leti csapadékvizet befogadó, tulajdonában levõ
tónál engedélyezi a horgászatot 1 bottal, legfel-
jebb 14. éven aluliak részére. Az erre utaló táb-
la vásárlásával, kihelyezésével egyetért. Áraján-
lat kérésre, és a tábla megrendelésére felhatal-
mazta a polgármestert. Felhívja a településõrt,
hogy gondoskodjék a korlátozás ellenõrzésérõl.

2010. május 31-i rendkívüli ülés
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-

testülete a tulajdonában álló, korábban köte-
lezõ önkormányzati feladat ellátására szolgá-
ló óvodai ingatlan óvodai jellegét megszün-
teti, ezzel az ingatlan funkciója általános he-
lyiséggé változik, így kikerül a törzsvagyoni
körbõl.
Makád község Önkormányzat Képviselõ-tes-

tülete a beérkezett pályázat alapján a tulajdoná-
ban lévõ 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 39.
szám (108 hrsz.) alatti ingatlanát értékesíti brut-
tó 5 millió forintért Kékessy Ede 1138 Buda-
pest, Bodor utca 6. sz. alatti lakos részére. Fel-
hatalmazza a polgármestert az adásvételi szer-
zõdés aláírására.

Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k
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2010. május 7-én a Makádi Tûz-
oltó egyesület tisztújító közgyûlést
tartott, melynek során az elkövetke-
zendõ 5 évre választott tisztségviselõ-
ket.
A Makádi Tûzoltó egyesület elnöke
Baski András, míg elnökhelyettese
Baski Gábor lett.
Ezt követõen választották meg az elnök-
ség és az ellenõrzõ bizottság tagjait.
Az egyesület parancsnoka Bognár Ger-
gely lett, gazdasági vezetõnek Tóth
Csillát, míg titkárnak Boros Attilát vá-
lasztották.
Az ellenõrzõ Bizottság tagjai: Bódis
László, Szûcs Sándor, valamint

Szûcs Dénes. -dmc-

Jótanácsok vízparton lévõknek
A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb a hûsítõ habokban való megmár-
tózásnál, azonban a fürdõzés meggondolatlan és felelõtlen magatartással veszé-
lyessé is válhat. Pest megye szabadvizekben � folyók, tavak � igen gazdag, ez-
által számtalan lehetõséget biztosít a fürdõzésre, a sportra, a horgászatra és a sza-

badidõ egyéb hasznos és szórakoztató módon történõ eltöltésére. Annak érdeké-
ben azonban, hogy szabadságuk valóban kellemesen teljen és gondtalanul végzõd-
jön, kérjük, szívleljék meg tanácsainkat és tartsák be a fürdõzés alapvetõ szabá-

lyait.
A szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdõhelyen történõ fürdõzés. Ezeket a

helyeket � elõzetes mederfenék vizsgálat, valamint a parton és a vízben történõ kitûzés és vízmi-
nõség ellenõrzés után � szakemberek választják és jelölik ki. Itt jelen vannak azok a feltételek,
amelyek lehetõvé teszik � szükség esetén � a gyors mentést.
6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek csak felnõtt kíséretében füröd-

hetnek a szabadvizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak
is célszerû a mentõmellény vagy a mentõgallér használata.
Minden vízijármûnek, így a csónaknak is felelõs vezetõje, kapitánya van, akit megválasztanak,

vagy a mindenkori kormányevezõs, aki a csónak végén ül. Az õ felelõssége, ha valaki a csónak-
ból a vízbe ugrik, s belefullad. Fontos, hogy menetben lévõ csónakot csak a vezetõ engedélyével
lehet elhagyni. A vízijármûvet elhagyó fürdõzõt mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biz-
tonságban. A menetben lévõ csónakban tartózkodóknak tilos állni, továbbá az úszni nem tudó
személymentõmellényt köteles viselni. A csónak vezetõje a beszállás elõtt köteles tisztázni, hogy
a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni.
Meg kell említeni a másik veszélyforrást, amelyet a számunkra ismeretlen vízterület és annak

tulajdonságaiból fakadó váratlan helyzetek okozhatnak (erõs sodrás, örvénylés, a mederfenék
egyenetlenségei, gödrök, ahol nem ér le a láb). Váratlan veszélyhelyzetben pánik lesz úrrá a für-
dõzõkön, nem hoznak helyes döntést, megrémülnek, kapkodnak, a végtagjaik �lebénulnak� és
elmerülnek.
További tanácsként javasoljuk, hogy közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, felhevült testtel,

szeszesital és gyógyszer hatása alatt ne fürödjünk. Kerüljük a sekély, valamint az ismeretlen víz-
területen a vízbeugrást, valamint a szív- és keringési betegségben szenvedõknél az egyedül tör-
ténõ fürdõzést. Fentiekkel nem a vizektõl való elijesztés a cél, hanem amegfontoltabb, józanabb
gondolkodásra késztetés, magunk és társaink megóvása.
Rendõrkapitányságok tájékoztatása alapján: Feiglné Fekete Anita

r. fhdgy. Ráckeve Rk. sajtóreferense

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Házasságot kötöttek

Kachelin Günther és Sági Erzsébet

Örökre eltávozott
Ács Sándor, élt 59 évet

Dudás Lajosné, élt 71 évet
Szabó Ferenc, élt 77 évet

A parlagfû elleni védekezés alapvetõen a földhasználó kötelezettsége.
A hatóságok feladata a közérdekû védekezés elrendelésére terjed ki, vala-
mint a szankciók alkalmazására.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl

szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv). alapján a
földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és azt követõen ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntarta-
ni. Ennek értelmében a parlagfû virágzásánakmeg-
akadályozása a teljes vegetációs idõszakban a terü-
let tulajdonosának feladata.
A kormányrendelet alapján a kötelezettség telje-

sítése helyszíni ellenõrzéssel történik, amit külterü-
leten a földhivatal végez. Vizsgálat hivatalból elsõ-
sorban a veszélyeztetett területeken indul, de beje-
lentések alapján is kezdeményezhetõ.
Fertõzöttség esetén a Mezõgazdasági Szakigaz-

gatási Hivatal rendeli el fõszabály szerint a közér-
dekû védekezést, valamint a növényvédelmi bírság
kiszabását. A helyszíni ellenõrzésrõl a földhaszná-
lót elõzetesen nem kell értesíteni.
Belterületen a helyszíni ellenõrzést hivatalból

vagy bejelentés alapján a jegyzõ végzi. A helyszíni ellenõrzésrõl a föld-
használót ez esetben sem kell elõzetesen értesíteni. Amennyibenmegálla-

pítást nyer a parlagfûvel való fertõzöttség, a jegyzõ
a közérdekû védekezést elrendeli a földhasználó
költségére, továbbá az egyes szabálysértésekrõl
szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelete alap-
ján növényvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót.
A parlagfû elleni hatósági védekezés hatályos

jogszabályi alapját a Termõföld védelmérõl szóló
törvénynek a hasznosítási kötelezettségre vonatko-
zó rendelkezése, valamint az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény (Éltv.), továbbá a parlagfû elleni közérdekû
védekezés végrehajtásának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló 211/2008. (VIII. 30.) Korm.
rendelet képezi.
Összefoglalva: július 1-je utáni idõpontban, ahol

parlagfû fertõzöttséget tapasztal a jegyzõ vagy a
földhivatal, azon felül, hogy a szabálysértõt kötele-
zik a parlagfû levágására, szabálysértési eljárásra és
növényvédelmi pénzbírságra is számíthat.

Stáhly-Zsideg István
címzetes fõjegyzõ, körjegyzõ

A Parlagfû-mentesítési kötelezettségrõl és annak ellenõrzésérõl
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A közcélú foglalkoztatás az országosan meghirdetett �Út a
munkához� program keretében zajlik, ami elsõsorban a szociális
ellátással kapcsolatos, hiszen a rendszeres szociális juttatás he-
lyett lehet a közcélú munkát felajánlani, amelynek szigorú feltéte-
lei vannak. Ennek � különösen 2009-ben � több makádi lakos
nem felelt meg. Idénre � ismerve a jogszabályi feltételeket � a tá-
jékoztatási munkánknak köszönhetõen sokkal többen tudják eze-
ket biztosítani, pl. együttmûködés a munkaügyi hivatalokkal stb.
Természetesen a szociális körülményeket továbbra szükséges is
vizsgálni.
Ez a foglalkoztatási forma teljes jogú munkaviszonynak számít,

így nyugellátásra szolgálati idõt, egészségügyi ellátásra teljes kö-
rû biztosítást jelent. A jogosultságot összességében a Körjegyzõ-
ségi Hivatal hatósági munkája során határozatban állapítja meg.
Ezenkívül a hivatal nagymértékben közremûködik a munka

szervezésében, a pénzügyi és egyéb feltételek biztosításában. Vé-
gezzük a munkaügyi és egyéb feladatokat (szerzõdéskötés, fel-
bontás, bérfizetés, egyéb költségek biztosítása, az állami támoga-
tás igénylése, munkaeszközök biztosítása, koordinálás, munka
biztosítása stb.)
Az Önkormányzat Közcélú Foglalkoztatási Tervének megfele-

lõen 2010-ben 19 közcélú státuszt igényeltünk a Munkaügyi Köz-
ponttól. Ennek tervezett (bér és járuléka) költsége éves szinten 26
millió forint, amelybõl 1,3 millió Ft a saját erõ (5%), amit Makád
Község Önkormányzatának az éves költségvetésében kell biztosí-
tani. A megelõlegezés az önkormányzat feladata, az állami támo-
gatást a Magyar Államkincstár utólag folyósítja.
A jelzett összegben csupán a személyi jellegû kiadások szere-

pelnek a fizetendõ közteherrel együtt, de a foglalkoztatás dologi
jellegû kiadásai ezen felül jelentkeznek, amit az önkormányzat-
nak kell állnia teljes egészében.
A 19 fõ közcélú státusz ennél több ember foglalkoztatását biz-

tosítja, hiszen a státusz 12 hónapra szól, egy-egy ember foglal-
koztatása pedig ennél rövidebb ideig is tarthat. Igaz törekszünk
arra, hogy a foglalkoztatás folyamatos legyen.
Több ember már több mint egy éve dolgozik az önkormányzat-

nál ezen lehetõség alapján. Akinél erre nincs mód, próbáljuk elér-
ni, hogy a foglalkoztatás idõtartama elérje a 200 napot, mivel így
a közcélú foglalkoztatási körbõl kikerülõ személy álláskeresési
támogatásban részesülhet.
Közcélú foglalkoztatásban 2009-ben 16 fõ, 2010-ben ez idáig

(júniusig) 22 fõ részesült, 6 fõ 12 hónapon túl, 14 fõ 6 hónapon
túl, 4 fõ ennél rövidebb ideig dolgozott az önkormányzatnál. 3 fõ
részére ezzel a foglalkoztatási formával tudtuk biztosítani a teljes
jogú nyugdíjat. A foglalkoztatottak a bruttó 73.500 Ft havi mini-
málbért kapják, egyéb juttatásban nem részesülnek.

A közfoglalkoztatás költsége 2009-ben 9,1 millió Ft, ebbõl ál-
lami támogatás révén 7,2 millió Ft, 2010-ben (május 31-ig) 9.2
millió Ft, ebbõl állami támogatás révén eddig 7,6 millió Ft térült
meg.
Dologi kiadásunk 2009-ben 1,5 millió Ft, 2010-ben (május 31-

ig) 504 ezer Ft volt.
A kiadások között munka- és védõruha, kézi szerszámok,

üzemanyag, alkatrészek a fûnyírókhoz, motoros fûrészekhez,
szállítási költség, egyéb anyagok.
Az általuk végzett tevékenység széles körû: közterület takarítá-

sa, közpark gondozása, csapadékelvezetõ árkok karbantartása,
hóeltakarítás (buszmegállók, járdák, középületek elõtti részek),
közterületeken fûnyírás, gépi és kézi kaszálás, parlagfû irtása, sö-
vénynyírás, gallyazás, köztisztaság és településtisztaság biztosítá-

sa, óvodai étkeztetésben közremûködés, ételkiosztás, sportpálya
karbantartás, óvoda-, iskolatakarítás, fûtés, ehhez fûtõanyag biz-
tosításában közremûködés, óvodában dajka helyettesítése, helyi
újság szerkesztése, önkormányzati honlap kezelése, önkormány-
zat küldemények kézbesítése, magánterületek elõtti részek kaszá-
lása szociális okok miatt, önkormányzati rendezvények elõkészí-
tésében közremûködés, önkormányzati beruházásokban közremû-
ködés (pénzdíjas munkák kiváltása).
Sajnálatos, hogy a közcélú foglalkoztatással az önkormányzat

vált a legnagyobb foglalkoztatóvá a településen. Mindemellett
mégis fontos, hogy e foglalkoztatási forma felvállalásával több
mint 20 család megélhetésének biztosításában tudunk közremû-
ködni.
A közcélú foglalkoztatottak által végzett munka mennyisége és

minõsége javulást mutat, de még bõven van javítanivaló, mint
például a munkamorál és az elvégzett munka színvonala.
Azt feltétlenül meg kell említeni, hogy az iskola, óvoda intéz-

ményekben a takarítói, fûtõi közalkalmazotti státuszokat meg-
szüntettük korábban, az általuk elvégzett feladatokat közcélú
munkások vették át, ez 4-5 fõt jelent. Itt a költségmegtakarítás
éves szinten 6-8 millió forint.
A közterületek rendbetétele és rendben tartása szolgáltatás

igénybevételével, vagy saját finanszírozású fõállású emberekkel
jóval drágább lenne, ilyen formában ezt a feladatot nem is tud-
nánk biztosítani.

Stáhly-Zsideg István
címzetes fõjegyzõ, körjegyzõ

Tá j éko z t a t ó a kö z c é l ú munká r ó l

K Ö Z L E M É N Y
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS

POLGÁRMESTEREK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a
alapján

Makád községben 6 fõ települési képviselõ választható
egyéni listás (korábban kislistás) választási rendszerben.
Makád, 2010. június 30.

Makád Község Helyi Választási Iroda



6 MMAAKKÁÁDDII  ÚÚJJSSÁÁGG 2010. július

Tájékoztatom Önöket, hogy az idén a vízdíjban részben elszámolt
amortizációs költségbõl a vízhálózat felújítására, illetve korszerûsítésére
mintegy két és félmillió forintot tervezünk elkölteni.
Az úthálózat korszerûsítéséhez kapcsolódóan a 29 éves föld alatti

tûzcsapok közül 4 darab, a már nem mûködõ föld alatti tolózárak
közül 8 darab cseréjét tervezzük. Mivel a Diófa utcai gerincvezeték
az út alatt helyezkedik el, ezért a rákötéseket ki fogjuk cserélni,
hogy az új útburkolathoz csõtörés miatt ne kelljen hozzányúl-
ni. A Petõfi utcai, a Petõfi közi, Szabadság közi és Kossuth kö-
zi rákötés cserékkel együtt ez összesen mintegy 130 ingatlan víz-
bekötését érintik. Az érintett ingatlantulajdonosokat a vízszolgálta-
tás szüneteltetése elõtt idõben értesíteni fogjuk. A földmunkákat az
önkormányzatnál foglalkoztatott közmunkások, a szakmunkát Fábi-
án Ferencék fogják elvégezni. A munka egyharmada már félévkor
készen volt. A szükséges anyagi források nagyságrendje miatt kényte-
lenek voltunk a fizetési felszólításainknak késedelmesen, vagy egyáltalán
eleget nem tevõ fogyasztóink névsorát és tartozásállományát az önkor-
mányzat részére átadni és hatósági fizetési felszólítást kezdeményezni. A
vízszolgáltatás rá esõ költségeit minden fogyasztónak viselni kell. A szol-
gáltatott víz költségét a számlák kibocsátásáig és az azt követõ befizeté-
sig így is az intézmény elõlegezi meg a fogyasztók részére. A jelenleg ha-

tályos ÁFA-törvény pedig a számla kibocsátása után 45 nap határidõt ad
a kifizetetlen számlák ÁFÁ-jának befizetésére. Tehát a nem, vagy kése-
delmesen fizetõk az intézmény, illetve az önkormányzat pénzét használ-
ják. Az átmeneti fizetési nehézségeket megértjük, de csak azok részére

tudunk részletfizetési lehetõséget adni, akik a kedd 9-16 óra közötti
ügyfélfogadási idõben a vízmû telepen felkeresnek bennünket és ezt
kérik. Akik ezt nem teszik meg, kockáztatják a vízellátásuk folyto-
nosságát, vagymennyiségi korlátozását, ráadásul az eredményte-

len felszólítást követõ ki- és visszakötés 16 ezer forintot meg-
haladó összeggel növeli a felhalmozott tartozást, mivel a

szolgáltatás szüneteltetési vagy korlátozási költsége a
jogszabályi elõírások szerint a vétkes fogyasztót terhe-
lik. Ezért ezt csak végsõ kényszerintézkedésként
szoktuk alkalmazni.

A végére egy jó hírrõl is tájékoztatom Önöket, 2010-tõl 10
mikrogramm/liter határértékre lehozott arzéntartalom nem érinti a maká-
di fogyasztókat. A Gyálai üdülõsor elején levõ ingatlantulajdonosok ré-
szére pedig szintén egy jó hír, hogy az idén megvalósul a szigetbecsei ge-
rincvezetékkel való összekötés és így az eddigi vezetékvégben nem kelet-
kezhet pangó víz.

Szûcs László intézményvezetõ

T i s z t e l t V í z f o g y a s z t ó i n k !

Tájékoztatás Csepel-Sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás területén végrehajtandó
csípõszúnyogok elleni védekezési

munkákról

A csípõszúnyogok számára kiemelkedõen ked-
vezõ tavaszi idõjárás, valamint a folyók
magas vízállása (Duna áradása, árterüle-

tek elöntése) extrém mértékû
szúnyogártalmat eredménye-
zett, lényegében az egész or-

szágban. Társulás területén is
az elmúlt évtized legsúlyosabb idõ-
szaka következett be a csípõszúnyog

populáció kiterjedtségében. Tekintettel az ext-
rém mértékû szúnyogártalomra a CSÖSZ RSD és Környezetvédelmi
Bizottsága 2010. július 5-én tartott ülésén szakértõi javaslat alapján dön-
tött arról, hogy a következõ hetekben részben kiterjesztett területen, mó-
dosított technológiával rendeli meg a szúnyoggyérítéseket. A kivitelezé-
sek az elkövetkezõ idõszakban három alkalommal, ~5 naponta kerülnek
végrehajtásra 2010. július 8-ától kezdõdõen, továbbiakról a kezelések
értékelésével egyidejûleg kell döntést hozni. A légi kémiai gyérítés elsõ-
sorban a Duna és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág mentén, illetve szige-
teken zajlik, tehát összesítve a korábbiaknál kisebb területen (1890 ha).
A települések közötti partszakaszokon is lesz gyérítés, így csökkentve a
szúnyogok gyors visszatelepülését. A földi kémiai gyérítés területei je-
lentõsmértékben kibõvítésre kerülnek (4320 ha), a partszakaszokra kon-
centrálva, és azon túl részben a korábban légi módon kezelt területeket
helyettesítik, illetve az eddig nem érintett belterületek nagyobb részén,
és az elérhetõ külterületi partszakaszokon is lesz kijuttatás. A lárvák el-
leni biológiai védekezés jelen helyzetben még nem kerül bevezetésre,
annak hosszabb elõkészületi ideje miatt.
A szúnyoginvázió fenti intézkedések hatására megszûnni bizonyosan

nem fog, azonban várhatóan az eddigieknél hatékonyabb kezelések el-
viselhetõ állapotot eredményeznek.

Dr. Fekete Gábor entomológus

Falunapi beharangozó
Makádon már hagyomány, hogy az augusztus 20-át megelõzõ hét-

végén falunapot tartunk. Idén ez az esemény augusztus 14-én, szom-
baton kerül megrendezésre.
A tervezett programok 13.00 órakor kezdõdnek. Ekkor indul az ut-

cabajnokság és a fõzõverseny, melyeken a tavaly megszerzett címek
megvédése/elhódítása a cél. A gyerekek szórakoztatására kerékpár-,
dinnyeevõ-, és a Büge tavon zajló horgászverseny kezdõdik ugyanek-
kor. 16.00 órakor kerül megrendezésre a 11-es rúgó verseny. Ezt kö-
vetõen a Hóvirág Óvoda Süni csoportja mutatja be évzáró mûsorát
mindazoknak, akik nem láthatták azt májusban az óvodában. 17.00
órai kezdettel a lórévi tánccsoport bemutatóját láthatjuk. Az elõadás
különlegessége, hogy a csoport nagy része makádi fiatalokból áll,
akik nagyon készülnek, hogy bemutathassák tudásukat.
Ezután a makádi drámatagozatosok elõadásában lesz látható a

�Sulikomédia� címû darab, melyet Bognár Gáborné és Bognár Ger-
gõ szereztek. Bemutatkozik a frissen alakult makádi majorette együt-
tes, õket a Marina TSE két világbajnok diszkó és hip-hop táncosa,
Darók Daniella és Pöltl Orsolya követik, de társastánc tudását bemu-
tatja Puskás Melánia és testvére Puskás Imre is.
A táncbemutatók után a taksonyi fúvószenekar elõadását élvezheti

a nagyközönség 19.00 órától.
Az est sztárvendége Szûcs Judith lesz, az õ fellépése 20.00 órakor

kezdõdik. Az est ebben az évben is tûzijátékkal zárul, melyet hajnali
2.00 óráig utcabál követ.
A tavalyi sikeren felbuzdulva, az idei utcabál közben egy karaoke-

versenyt is rendezünk, melynek selejtezõi napközben zajlanak majd,
és a legjobb 10 jelentkezõ mérheti össze a tudását három kieséses for-
dulóban, de a végén csak egy maradhat.

A fent ismertetett program még csak tervezet, változások természe-
tesen elõfordulhatnak, de azon vagyunk, hogy minden korosztály szá-
mára felhõtlen szórakozást biztosítsunk. Amennyiben bárkinek van
olyan produkciója, melyet szívesen megmutatna a falunapon, jelezze
azt a Körjegyzõségi Hivatalban (Szabadság utca 27.), valamint ha
valaki támogatni szeretné a falunapot, azt is ugyanitt teheti meg.

- dmc -
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Az allergia manapság sajnos nagyon sok embert érint, népbetegségnek tekinthetõ. Az allergia a
fejlett országok lakosságának 10-30%-át érinti. Az allergia valójában egy túlérzékenységi reakció,
mely során a szervezet immunrendszere az egyébként ártalmatlan anyagokkal (allergénekkel)
szemben fokozottan lép fel.
A legfontosabb allergiát kiváltó anyagok, allergének a következõk lehetnek: különbözõ növé-

nyek, fák, füvek virágpora (ez az úgynevezett pollenallergia), penész, házipor atka, állati szõr és
toll, ételek (a leggyakoribb �bûnösök� a tej, tojás, hüvelyesek, szója, hal, rákok, földimogyoró,
eper), gyógyszerallergia a leggyakoribb a penicillinnel szemben), a napallergia. A tünetek nagyon
sokfélék lehetnek. Amennyiben az allergén a légutakon keresztül jut be a szervezetbe, akkor a leg-
gyakoribb tünetek az orrfolyás, tüsszögés, köhögés, könnyezés. Ha az allergén a bõrön vált ki túl-
érzékenységi reakciót (ezt kontaktallergiának nevezzük), akkor a bõrön gyulladás, bõrpír, duzza-
nat, viszketés jelentkezik. Az ételallergiák jellemzõen emésztõszerv-rendszeri tüneteket okoznak:
hasi fájdalom, puffadás, hasmenés, hányás.
A diagnózis felállításában a bõrteszt jelent segítséget, amikor a beteg bõrére juttatják a külön-

bözõ allergéneket, a bõrreakcióból állapítható meg az allergia. Egyre elterjedtebbek a vérvizsgá-
latok, ekkor az allergénre jellemzõ egyik véralkotó elem szintjét mutatják ki. Az allergiára oki ke-
zelés nem létezik. A legfontosabb az allergének kezelése.
A tünetek enyhíthetõek gyógyszeresen, sokat segítenek az antihisztaminok, súlyosabb esetben

a szteroidok. Amennyiben csak orr- és szemtünetek vannak, nagyon jó hatásúak a helyileg ható
szteroid készítmények, ezek kevés mellékhatással rendelkeznek. Az allergia kezelésében használ-
ják még az úgynevezett immunterápiát, amikor a �bûnös� allergént nagy mennyiségben, fokoza-
tosan növekvõ dózisban juttatják az orr nyálkahártyájára vagy injekció formájában a vérbe, így a
szervezet hozzászokik az allergén jelenlétéhez és egyre kevésbé heves válaszreakciót vált ki (ez a
kezelés akár évekig is eltarthat, nem minden esetben hatásos).
Környezetünkben a leggyakrabban elõforduló allergének a parlagfû pollenje, házipor atka, a há-

ziállatok (kutya, macska) szõre. A parlagfû allergia nagyon sok embert érint és a tüneteken hosszú
távon egy dolog segíthet: a parlagfû irtása. A témáról sokat beszélmostanában amédia, de azt gon-
dolom, hogy eleget beszélni róla nem lehet. A parlagfû elleni harc mindannyiunk érdeke és csak
a közös összefogással lehetünk eredményesek.
A házipor atka elleni allergiamegelõzésében sok házi praktika van. Amennyiben lehetséges,mi-

nél kevesebb olyan tárgyat használjunk, amibenmegtelepedhet ez a kevéssé hasznos kis állat. Ilye-
nek például a padlószõnyeg, a fali kárpitok, plüssállatok. A tüneteken sokat javíthat a gyakori ta-
karítás, porszívózás, nedves portörlés, rendszeres szellõztetés, a plüss kedvencek rendszeres mo-
sása.
Sokan tartanak házi kedvenceket a lakásban, és sajnos õk is gyakran okozhatnak allergiát. A tü-

netek enyhítésében sokat segíthet szintén a rendszeres takarítás, de sokszor csak a házi kedvenc la-
kásból történõ kiköltöztetése a megoldás.
Amennyiben bárki allergia fennállására gyanakszik, bátran forduljon háziorvosához, aki segíte-

ni fog, hogy a betegek tünetmentesen, jobb életminõséggel élhessenek.
Dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos

Kapitányságvezetõ fogadónapja:
minden hónap utolsó csütörtöke 14.00�16.00

Igazgatásrendészeti Osztály
Fegyver és vagyonõri igazolvány ügyintézése:
Hétfõ-szerda : 8.00�15.00
Péntek: 8.00�12.00

Körzeti megbízottak
Ráckevei KMB csoport (Makád, Lórév,
Ráckeve, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Szi-
getcsép):
Asztalos István r. zls.,
Kosánszky Sándor r. ftzls.
fodagónap: minden hónap páros keddi napján
14�16 óra
Ráckeve, Kossuth Lajos u. 22.
Tel.: 06-24-518-680; 06-20-489-6752

Kiskunlacházi KMB csoport
(Kiskunlacháza, Áporka,):
Belina József r. tzls.,
Balázs Csaba r. tzls.,
Garai Richárd r. törm.
minden hónap páros keddi napján 14�16 óra
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 217.

Dömsödi KMB csoport
(Dömsöd, Apaj):
Ódor Zoltán r. tzls.,
Baka Miklós r. törm.,
Laczó Csaba r. ftzls.
minden hónap páros hét csütörtöki napján
14�16 óra. Dömsöd, Petõfi tér 6.
Tel: 06-20-489-6751

Dunavarsányi KMB csoport
(Dunavarsány, Délegyháza, Majosháza):
Oláh Krisztián r. õrm.,
Füri József r. tzls.
minden hónap páros hét hétfõi napján 10�12
óra Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Tel.: 06-24-472-112; 06-20-489-6753

AAmmiitt  ttuuddnnii  kkee ll ll  aazz  aall ll eerrggiiáárróóll

A Delikát8 idén is
meghirdette játékát,
melynek fõdíja egy-
egy új játszótér épí-
tése az elsõ nyolc
helyen végzõ tele-
pülésnek. A játék
célja, hogy a telepü-
lés lakosságának
számához képest
minél több vonalkó-
dot gyûjtsünk össze
a Delikát8 termé-
kekrõl.
A vonalkódokat le-
adhatják Jancsó
Emõkének a Kör-
jegyzõségi Hivatal-
ban!

AMakádi újság hirdetési tarifái:

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

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

1/4 oldal méretben � fekete-fehérben 1.500.- Ft + ÁFA
� színesben 3.000.- Ft + ÁFA

� apróhirdetés 10.- Ft/szó + ÁFA

Az újságban politikai, választási hirdetés
nem jelentethetõ meg.

A hirdetések szervezését, felvételét
a Körjegyzõségi Hivatal végzi.
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T H Ú R Y S U L I H Í R E KT H Ú R Y S U L I H Í R E K
Iskolánk három hetedikes tanu-

lója, Fábián Terézia, Piróth Emese
és Szabó Virág két versenyen is
részt vettek. Az egyik az �Együtt a
parlagfû ellen� elnevezésû vetélke-
dõ volt. A Szigethalmon megren-
dezésre kerülõ versenyen a �dicsõ�
II. helyezést érték el.
A másik versenyt a Földrajzta-

nárok Egylete hirdetette meg a
Víz Világnapja alkalmából, ahol
a lányok eredményesen képvisel-
ték iskolánkat. Felkészítõ taná-
ruk mindkét versenyre Mesterné
Szabó Beáta volt.

Osztályrangsor
1. osztály:
1. Marik Attila
2. Boros Máté
3. Vásárhelyi Nagy Anna,
Anderkovics Klaudia

2. osztály:
1. Huszár Ivett, Stromájer Sára
2. Kocsis Tibor
3. Zankó Dorina

3. osztály:
1. Balogh Lívia, Bödõ Denissa,
Kozma Luca, Vásárhelyi
Nagy Réka

2. Urbán Viktória
3. Major Attila

4. osztály:
1. Piróth Krisztina Réka
(általános nevelõtestületi di-
cséret)

2. Kocalik Rebeka
3. Tóth Ádám

5. osztály:
1. Zankó Klaudia
2. Farkas Bence
3. Szabó Lucia

6. osztály:
1. Bödõ László
2. Csizmazia Gábor
3. Füki Csenge

7. osztály:
1. Fábián Terézia (általános
nevelõtestületi dicséret)
Szabó Virág (szorgalmáért
nevelõtestületi dicséret)
Piróth Emese (szorgalmáért
nevelõtestületi dicséret)

2. Bódis Nikolett
3. Horváth Adrienn

8. osztály:
1. Tóth Anita (általános

nevelõtestületi dicséret)
2. Szeker Nikolett
3. Balogh Csaba, Kiss Réka

Gyenesdiási

tábor
2010. június 16�18. kö-

zött a 8. osztályos végzõs
diákok Gyenesdiáson tá-
boroztak. Az idõ is ke-
gyes volt hozzánk, sok
programon vettünk részt,
többek között túráztunk a
Nagymezõre, keszthelyi
múzeumokat látogattunk,
Tapolcán a tavas barlan-
got csodálhattuk meg csó-
nakázás közben. Balaton-
fûzfõn boboztunk, naple-
mentében sétahajókáz-
tunk, még a Balatonban is
lubickoltunk. Elfáradva,
de szép élményekkel tér-
tünk haza az utolsó közös
kirándulásról.

Mesterné Szabó Beáta
osztályfõnök

NémetMegyei Szavalóverseny

Német Szavalóverseny Szigetszentmiklóson

2010. március 31-én Szigetúj-
faluban rendezték meg a megyei
szavalóversenyt, melyre iskolánk-
ból az elõzetes körzeti fordulóból
öt tanuló jutott tovább.
� Vásárhelyi-Nagy Anna
� Piróth Krisztina Réka
� Piróth Emese
� Fábián Terézia
� Szûcs Sándor Endre
A mezõny nagyon erõs volt, 35

német nemzetiségi iskola körzeti
versenyébõl 135 tanuló vett részt.

Tanulóink eredményesen képvi-
selték iskolánkat. Vásárhelyi-Nagy
Anna 3. helyezést ért el, így részt
vehetett a májusi országos verse-
nyen. Piróth Emese, Fábián Terézia
kategóriájuk 4. helyezését érték el,
Szûcs Sándor Endre különdíjat ka-
pott.
KöszönjükKissnéMéri Erzsébet

és Ertl Anita tanárnõk felkészítõ
munkáját.

Piróth Krisztina,
Piróth Emese, Fábián Terézia

Iskolánkat hat tanuló képviselte az áprilisban megrendezésre került
szigetszentmiklósi versenyen.
A mezõny szoros volt, ennek ellenére minden tanulónk eredményesen

szerepelt.
� Piróth Krisztina Réka I. helyezést
� Bödõ Denisa III. helyezést
� Kozma Luca Jázmin különdíjat kapott
� Szûcs Sándor Endre III. helyezést
� Piróth Emese II. helyezést
� Fábián Terézia I. helyezést ért el, ezzel egy kéthetes intenzív nyelv-
tanfolyamot nyert a Katedra nyelviskolánál.

Felkészítést köszönjük tanárainknak, Kissné Méri Erzsébetnek és
Major Hajnalkának.

Piróth Krisztina, Piróth Emese, Fábián Terézia

2010. június 24-
én reggel 7 órakor
indultunk busszal
Harkányba. Az elsõ
megál lóhelyünk
Pécs, ami 2010-ben
Európa Kulturális
Fõvárosa lett. Pé-
csett sok érdekessé-
get láttunk, köztük
volt a Dzsámi, a
Székesegyház és a
Bányászati Múze-
um, ahol a bányá-
szok életét, eszköze-
it és a szénkiterme-
lés módszereit is-
merhettük meg. Egy
igazi tárnába is le-
mehettünk, ahol egy idõs bányász
mesélte el hogyan teltek el a bányá-
szok mindennapjai. Végezetül egy
kisvonatra ültünk, ami bemutatta a
város nevezetességeit. Délután el-
foglaltuk a szállásunkat, szobáink
szépek, tiszták voltak.

A második napon megnéztük a
siklósi várat, megtekintettük a Vár-
múzeum kiállítását, kitömött állato-
kat és vár maketteket láttunk. Este
szalonnasütés közben beszéltük
meg az elmúlt nap eseményeit.
A harmadik napon hazafelé a du-

naújvárosi termálfürdõt vettük bir-

tokunkba, ahol mindenki kipihen-
hette fáradalmait.
Elmondhatjuk, hogy jól sikerült

táborozás volt, mint mindig, amit
Kissné Méri Erzsébet és Major
Hajnalka tanárnõknek köszönhe-
tünk.

Táborozó diákok

H A R K Á N Y I T Á B O R
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Az elõzõ cikk óta eltelt idõszak-
ban a társastáncosok részt vettek a
június 5-én megrendezett házi tár-
sastáncversenyen, ahol eredményt
ért el:
� Gyermek kategória:

PiróthKrisztina �VankViktória
standard 3., latin 4. helyezés

� Haladó junior I. kategória:
Piróth Krisztina � Balogh Lívia
standard 4.

� Haladó junior I. kategória:
Piróth Krisztina � Kozma Luca
latin 5. helyezés
A gyerekeket Tóth Andrea ta-

nárnõ készítette fel.

***
Június 10-én tartottuk a zenei

tanszakos növendékeink évzáró
hangversenyét. A furulyás gyere-
keket Povázai Gyula tanár úr ké-
szítette fel.
Ugyanezen a napon tartottuk a

színjáték tanszakosok év végi elõ-
adását, amely a �Suli komédia� cí-
met kapta. A darabot Bognár Gá-
borné és Bognár Gergõ szerezte.
Bognár Gábornét betegsége alatt

Bognár Orsolya helyettesítette, és
a darab betanítását együttesen vé-
gezték.

Szeretném megköszönni kollé-
gáimnak a felkészítést, a gyerekek-
nek a szép eredményeket és a szép
elõadásokat.
Köszönöm az általános iskola

igazgatójának, Raffay Bélának és a
tagintézmény-vezetõ asszonynak,
Szabó Istvánnénak a tanévben
nyújtott segítséget.
Felhívom a kedves szülõk és

gyerekek figyelmét arra, hogy a
mûvészeti iskolába minden évben
be kell iratkozni.
A jelentkezési lapokat, tudtom-

mal minden gyerek megkapta. Ké-
rem, hogy a jelentkezési lapokat az
általános iskolai bizonyítványok-
kal együtt adják le az iskolatitkár-
nak, Ida néninek.
Nagyon kérek mindenkit, hogy

idõben gondolja meg a beiratko-
zást, mert a csoportokat csak úgy
tudjuk indítani, ha kellõ jelentke-
zõnk van.
Az alábbi tanszakokra lehet je-

lentkezni: furulya, klarinét, társas-
tánc, színjáték.
A közoktatásról szóló törvény

elõírja, hogy a mûvészeti isko-
lákban térítési díjat kell szedni.
Ez iskolánkban 2.000 Ft/hó (ösz-
szesen 20.000 Ft egy tanévre).
Fontos tudni, hogy azoknak,
akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel rendelkeznek,
nem kell fizetni, részükre a kép-
zés ingyenes.
Kérek minden gyereket, hogy

iratkozzon be a mûvészeti iskolá-
ba, hiszen itt olyan mûvészeti kép-
zést adunk, amelyet felnõtt korban
is kamatoztatni lehet.

A nyári szünetre jó pihenést kí-
vánok minden gyereknek, és a jö-
võ tanévben szeretettel várok min-
den gyereket!

Köntös Ágnes
igazgató

A dömsödi Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény makádi tagozata

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola makádi kihelyezett drá-
maszakos csoportja idén rendhagyó elõadást mutatott be az évzá-
rón. A �Sulikomédia� címet viselõ darab tulajdonképpen egy kény-
szermegoldásnak indult. A drámások eredetileg a Toldit adták volna
elõ, de Bognár Gáborné sajnálatos balesete miatt a további próbák
kivitelezhetetlenné váltak. A csoport meglátogatta Ibolya nénit, és
miközben mesélték, hogy mik történtek az iskolában, felvetõdött az
ötlet, hogy játsszák el saját magukat. Ez már csak azért is jó, mert
a drámapedagógia egyik fontos része az önismeret.
Az elõadás megkomponálása a zenéknél kezdõdött, melyek össze-

gyûjtésében Ibolya néni fia, Gergõ segített. A zenék ismert együtte-
sek szerzeményei, de a szövegek alattuk sajátok. Amikor megvolt a
zenei lánc, elkezdték felfûzni rá az iskolában történteket. Ebben a
szakaszban is Ibolya néni és Gergõ végezte a legtöbb munkát, de a
gyerekeknek is volt beleszólása, mi kerüljön bele az elõadásba és
milyen formában. A drámások lelkesedése hatalmas volt, mivel tu-
lajdonképpen a saját sztorijukat játszhatták el újra. A lelkesedés az-
tán idõvel kicsit csökkent, köszönhetõen a dolgozatoknak és a bemu-
tató egyre közelgõ idõpontjának is. Végül az elõadás után felléle-
gezhettek a gyerekek, hogy megérte nekik a délutánjaikat a felkészü-
léssel tölteni, mert a befektetett munka meghozta a sikert. Aki nem
látta volna a drámások elõadását, ne csüggedjen, ugyanis a faluna-
pon a gyerekek újra megmutatják mindenkinek, mi is történik velük
egy átlagos tanévben.
Fontos még megemlíteni azt, hogy akár mûvészeti képzésrõl, akár

sportról van szó, érdemes egy kis pénzt áldozni rá és gyerekünket
valamilyen különórára járatni, mert így olyan plusz tudásra tesz
szert, melyet a késõbbiekben is hasznosíthat. Nem elhanyagolható
az sem, hogy így a délutánjait nem csavargással tölti, hanem olyan
hasznos tevékenységgel, amitõl fejlõdik, és ami sikerélményt okoz
számára. Nem mindig volt így, de jelenleg Makádon a szülõk válo-
gathatnak a lehetõségek közül, hogy mi az, ami nekik és a gyerme-
küknek is megfelelõ módja lehet a szabadidõ eltöltésének.

SAKK
Az iskolában ebben a tanévben

is mûködött a sakk szakkör, több
mint húsz tanuló részvételével.
A játékszabályokmegismerésé-

vel és betartásával lehetõség volt
versenyeken való részvételre is. A
hagyományos Thúry iskolai ver-
seny legjobbjai összemérték tudá-
sukat Szigetbecsén a karácsonyi
kupáért való küzdelemben. Bár a
kupát nem sikerült elhozni, de
nagy volt az igyekezet és a lelke-
sedés.
Március 26-án Makádra hívtuk

egy baráti találkozóra a szigetbe-
csei gyerekeket. A húsvéti sakk-
versenyen 26 tanuló vett részt. A
küzdelem a polgármester úr aján-
dékáért, a húsvéti nagy nyuszikért
folyt, melyeket a legjobb makádi
és szigetbecsei versenyzõk kap-
tak:

Makád
Alsósok: Levente Dávid, Szeker
Dávid, Major Attila
Felsõsök: Bécsi Viktor, Máté Pé-
ter, Szûcs Sándor
Szigetbecse
Alsósok: ifj. Áj László, Schmidt
László, Áj Tamás
Felsõsök: Kiss Richárd, Schmidt
László, Áj Erika

A verseny közben az udvaron
húsvéti tojáskeresõ volt a résztve-
võk nagy örömére. Sikeres talál-
kozót szerveztünk, és a jövõben
szeretnénk folytatni a megkezdett
hagyományt. Ezúton mondunk
köszönetet a szigetbecsei felkészí-
tõknek, dr. Csuka Gyula sakk-
szakosztályvezetõnek és Losonczi
Lajos tanár úrnak fáradhatatlan
lelkes segítségnyújtásukért.

Fábián Ilona
szakkörvezetõ

�Lakossági kezdeményezés in-
dult, hogy Makádon a sportpálya
mellett megépülhessen egy tenisz-
pálya és egy utcai kosárlabdapá-
lya.
A kezdeményezést felkarolta és a
pénzadományok gyûjtését vállalta a
Makád Községért Közalapítvány,
melynek számlaszámára (11742070-20024561) utalható az összeg.
Bízunk a sikeres folytatásban!
Bõvebb tájékoztatást Lõdiné Kiss Julianna fõszervezõtõl kaphatnak.�



Lezárult a 2009/2010-es tanév, melyet a di-
ákok a hagyományoknak megfelelõen bú-
csúztattak. Június 12-én volt a 8. osztályosok
ballagása, ahol még egyszer utoljára körbe-
járták a folyosókat és termeket, melyekben az
eddigi tudásuk nagy részét megszerezték. Ez-
után az iskola elõtti lépcsõn versekkel és éne-
kekkel színesített mûsorukban köszönték meg
a tanári karnak és a szülõknek az eddigi
munkájukat, támogatásukat.

Az évzáró ünnepélyre július 21-én került
sor. Itt az elsõ osztályosok egy kis mûsorral
kedveskedtek, amiben bemutatták, mit is ta-
nultak ebben a tanévben. Ezután a kiemelkedõ
tanulmányi eredményekért és a versenyeken
való részvételért átadásra kerültek a jutalom-
könyvek, beszédet mondott az igazgató úr,
melyben felhívta a diákok figyelmét arra, hogy

vigyázzanak magukra és egymásra a nyáron.
Baski Gábor polgármester elismerést adott

át Matis Károlynénak az ebben a tanévben
végzett munkájáért. Ezután a diákok legna-
gyobb örömére elhangzott a várva várt mon-
dat, hogy a nyári szünet hivatalosan is meg-
kezdõdött.

-dmc-
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Befejezõdött a 2009/2010-es labdarúgó
idény, melyben a Makád SE is részt vett. A té-
li szünetben a csapat a 13. helyen állt, 4 pont-
tal, és -28-as gólkülönbséggel. A vezetõség az
akkori gyenge szereplést új igazolásokkal pró-
bálta javítani, melyek nyomán több, rutinos já-
tékossal bõvült a keret. A tavaszi idény elsõ
néhány meccse bizakodásra adott okot. Bár az
elsõ gyõzelemre a harmadik mérkõzésig várni
kellett, de a mutatott játékkal elégedett volt a
vezetõség, a csapat és nem utolsósorban a kö-
zönség is. Volt tartás a csapatban, és ez bizako-
dásra adott okot mindenkinek. Ahogy sorra
jöttek a meccsek, jöttek a pontok is, és a sze-
zon közepére a Makád SE neve mellett a 12-es
szám jelezte, hogy sikerült elõrébb lépni a ta-
bellán. Azonban a csapatból hiányzott egy gól-
erõs játékos, és mint tudjuk, a focit � sok más
sportághoz hasonlóan � gólra játsszák. A csa-
patból néhány játékos sérülés vagy eltiltás mi-
att hiányzott, másoknál a munka alakította úgy
a továbbiakat, hogy hiányoztak több-kevesebb
meccsrõl. A szélsõséges tavaszi idõjárás miatt
a bajnokság végére feltorlódtak a meccsek, a
hét közbeni pótlásokra a csapat hiányosan tu-
dott kiállni, ami újabb kudarco-
kat jelentett, ráadásul a játéko-
sok számára is megterhelõ volt a
hét közbeni plusz egy mérkõzés.

A csapat morálja ezek hatására leromlott, saj-
nos a bajnokság végén már nem látszódott az a
tartás, ami az elsõ tavaszi fordulókon jellemez-
te a Makádot. Mindent egybevéve azonban ta-
vasszal az õszinél így is sikeresebb szezont
zárhattunk, ugyanis 8 szerzett ponttal (az õszi-
nek a duplája) és �csak� -20-as gólkülönbség-
gel hoztuk az idény második felét. A csapat

hullámzó teljesítményével a
13. helyen végzett, összesen 12
pontot szerezve.
A jelenlegi helyzet a vezetõ-

ség és a játékosok véleménye szerint semmeg-
felelõ, éppen ezért a következõ hetekben egy
közgyûlésen döntenek az elnökség és a csapat
tagjai a továbbiakról.
Azonban a makádi sportélet nem csak ebbõl

áll. 2010 áprilisa óta nagyobb hangsúlyt ka-
pott az utánpótlás-nevelés. A fõleg 9-12 éve-
sekbõl álló keret heti 3 alkalommal tart edzése-
ket, átlagosan 12-14 fõ részvételével. A kicsik
nagyon ügyesek és lelkesek is. Egyelõre még
csak eddzenek, de már nagyon várják, hogy
végre egy másik csapattal is megmérkõzhesse-
nek, melyre a tervek szerint a falunapon sor is
kerülhet. -dmc-

A Makádi Sportegyesület támogatói:

SPORTHÍREK SPORTHÍREK
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. Délegyháza 26 17 5 4 108 40 68 56
2. FC Dabas II. 26 15 6 5 99 62 37 51
3. Felsõpakony KSE II. 26 15 6 5 68 42 26 51
4. Szigetcsép 26 15 6 5 72 32 40 50 (-1 pont)
5. Szigetszentmárton 26 14 6 6 73 49 24 48
6. Újhartyán II. 26 15 2 9 86 57 29 47
7. Dunafüred LC 25 13 5 7 55 35 20 44
8. Örkény II. 26 11 2 13 58 68 -10 35
9. Bugyi SE II. 26 10 5 11 64 63 1 35
10. Biatorbágy II.-Páty 26 9 6 11 44 62 -18 32 (-1 pont)
11. Kunpeszér 26 7 4 15 51 96 -45 25
12. Tatárszentgyörgy 26 5 0 21 35 80 -45 15
13. Makád SE 26 3 3 20 39 87 -48 12
14. Pusztavacs SE 25 2 2 21 30 109 -79

Makád Község Önkormányzata

Évzáró, ballagás�Évzáró, ballagás�
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A 2010-es falunapon fellép a legkisebb lórévi
tánccsoport, melynek érdekessége, hogy nagyon sok maká-
di gyerek táncol benne. Ez a népszerûség tavaly indult, ami-
kor a lórévi tánccsoport a makádi iskolában tartott egy be-
mutatót, aminek a végén a táncházban a közönség is kipró-
bálhatta magát. Többeknek ez annyira megtetszett, hogy el-
kezdtek átjárni Lórévre, egészen addig, amíg több nem lett
a makádi gyerek a csoportban. Ekkor átkerültek a próbák
Makádra.
A csoport vezetõje Ivanov Angel, a '84-es és a '88-as �Ki

mit tud?�-on elért második helyezések után 1990-ben kez-
dett el táncoktatással foglalkozni. Meglátása szerint a gyere-
kek nagyon ügyesek, és ami ennél fontosabb, hogy nagyon
akarnak.
Eddig a csoport fellépett már Makádon az iskolában,

Lóréven a falunapon, valamint Ráckevén és Érden a nemze-
tiségi találkozókon. A nyárra a makádi falunapi fellépésük
van még hátra, de nyáron jellemzõen kevés fellépésük van,
inkább az õszi idõszak és a szüreti napok azok, amikor lehe-
tõség adódik a tánccsoportnak, hogy bemutathassa tudását.

2010. június 23-án szerdán a Pest Megyei Önkormányzat Környe-
zetvédelmi és Közlekedési Bizottsága kihelyezett ülést tartott Maká-
don, melynek témája a Rókás rehabilitációja volt. A projekt megvaló-
sítása százmilliós nagyságrendû, melyhez az önkormányzat a források
nagy részét ismét pályázat útján biztosítja. Az érintett szervezetek kö-
zül képviseltette magát a Pest Megyei Önkormányzat, a Duna�Ipoly
Nemzeti Park, a Pilisi Parkerdõgazdaság és a Vízügy is, de jelen volt
Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei fõépítész, valamint Kojnok Ale-
xandra környezetvédelmi referens is. Az ülést Edelman György, a
Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottság alelnöke nyitotta meg,
majd Baski Gábor polgármester úr köszöntötte a jelenlévõket és né-
hány gondolat után átadta a szót Papanek Lászlónak, a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság projektmenedzseré-
nek, aki részletesen ismertette a projekt elõnyeit és szükségességét.

A Nagy-Duna szabályozásával már közel 150 éve elkezdtek foglal-
kozni. A kiegyezést követõen nagyszabású munkálatok kezdõdtek,
melyek döntõen meghatározták a Duna mai arculatát. A holtág a Du-
na bal partján, az 1880-1890 közötti esztendõkben a fõmedertõl fo-
lyamszabályozási célból az Urak-szigeti mellékág leválasztásakor ala-
kult ki, miután annak középsõ szakaszán kettõs elzárással kialakítot-
ták a Makádi Holt-Dunát, amit Rókásként is említenek. A víztest va-
lamikori hossza 1,7 km, átlagos szélessége 60 m, átlagos vízmélysége
1,5 m volt. Helyi természeti védelem alatt áll. A holtág a Duna árvi-
zeibõl és szivárgás útján töltõdik fel, vizének egy része elszivárog, tar-
tósan alacsony dunai vízállás esetén vízszintje erõsen lecsökken. 1979
óta természetvédelmi védettséget élvez. Egy-egy dunai árhullám után
a holtág vize halban átmenetileg gazdaggá válik.
Rehabilitációjához vízpótlásra és iszapeltávolításra lenne szükség.

A terület különösen gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik.
A Csepel-sziget északabbra fekvõ területeinek egyikén sem ma-
radt ennyire természetközeli a táj jellege. Több védett növény és
madár is megtalálható a rókásban. Több felmérést is végeztek
már az érintett területen, melybõl kiderült, hogy az eltávolítandó
iszap összetétele semmilyen egészségügyi határértéket nem lép
át. Ezáltal a kialakítandó vadmentõ dombokhoz fel nem használt
mennyiség alkalmas akár termõterületek feltöltésére is magas
szervesanyag-tartalma miatt.
A rehabilitáció célja elsõsorban a meglévõ természeti értékek

megmentése, ugyanis ha nem változik a helyzet, a felgyülemlett
iszap és a rendszertelen vízutánpótlás következtében a jelenleg
meglévõ élõvilág 10-15 éven belül eltûnhet. Emellett a rókás je-
lenlegi természetközeli jellegét megõrizve egy közkedvelt tu-
risztikai célpont lehetne azok számára, akik a kényelem és a ci-
vilizáció helyett inkább a vadonba vágynak.
Az elõadás után a megjelenteknek bemutatták az érintett terü-

leteket, kint a helyszínen ugyanis még több lehetõség volt rész-
letezni a megvalósításra vonatkozó elképzeléseket. A meghívot-
takat a bemutató láthatóan meggyõzte, többen már akkor bizto-
sítottak támogatásukról, annak érdekében, hogy ez a projekt is
megvalósulhasson, melynek célja nem több, csak rendbe rakni
azt, amit az elmúlt 120 évben elfelejtettünk.

-dmc-

Újabb pályázat a láthatáron � A Rókás rehabilitációja



AHóvirág Óvodában a tanév vége felé is ak-
tív az élet. Mindkét csoportban szép mûsorral
köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamá-
kat. Mindenki meghatódva vette át a virágot és
a gyermekek által készített ajándékot.

Lezajlottak a tavaszi kirándulások. A ki-
csik Kecskeméten voltak, a nagyok pedig Bu-
dapestre látogattak a Fõvárosi Nagycirkusz-
ba. A gyerekek mindkét helyen nagyon jól
érezték magukat, rengeteg új élménnyel gaz-
dagodtak.
Az évzáró ünnepélyt a szépen feldíszített

tornaszobában tartottuk, csoportonként külön
idõpontban. A Micimackó csoportét május
27-én, csütörtökön. Az egész év folyamán ta-
nult versekbõl és énekes-játékokból (Schwar-

czenberger Jánosné) Éva néni és (Serényi
Ferencné) Erika néni irányításával adtak elõ
egy csokorra valót. Aranyosak, ügyesek vol-
tak, majdnem mindenki bátran kiállt, de volt,
aki inkább csak az édesanyja ölébõl nézte a

többieket. Végül minden kisgyermek kapott
egy-egy csokit az óvó néniktõl.
Május 28-án, pénteken a Süni csoportosok

(Pap Ferencné) Ági néni vezetésével egy �Vá-
sárost� adtak elõ, ami nagyon tetszett a szülõk-
nek és a vendégeknek. A gyerekek élvezettel
játszották a vidám, humoros jeleneteket és tán-
cokat. A német énekes-játékokból is bemutattak
néhányat, amiket (Borbély Ilona) Ilonka néni ta-
nított meg a tanév folyamán. A község polgár-
mesterének annyiramegtetszett a nagyokmûso-

ra, hogy megkérte õket, szerepeljenek majd a
MAKÁDI FALUNAPON, aminek a gyerekek
örömmel tesznek eleget.
Most elõször jelentkeztünk a Süni csoporto-

sokkal a Pest megyei Óvodások Néptánc Talál-
kozójára, amit idén Apajon rendeztek meg.
Nagy izgalommal készültek a gyerekek erre a
bemutatóra, ahol 15 óvoda vett részt a megyé-
bõl. A táncokat és a dalokat (Schwarczenberger
Jánosné) Éva néni tanította meg, és a szép ma-
gyaros táncos-ruhákat is õ készítette el a gyere-
keknek. A ruhavarrásban Lõrinc Csilla nyújtott
segítséget, amit ezúton is köszönünk. Elérkezett
a várva várt nap. Különbusszal indultunk Apaj-
ra, ahol a Pitypang Óvodában már vártak min-
ket. Ott rövid játék után átöltöztünk, és vidáman
énekelve átvonultunk az apaji Mûvelõdési Ház-
ba, ahol már javában ropták a táncot. Hamaro-
san mi is a színpadra léptünk és elõadtuk pro-
dukciónkat, ami nagy sikert aratott a közönség
körében. Már közben is tapsoltak, ami még vi-
dámabbá tette a gyerekeket, látszott rajtuk, hogy
milyen élvezettel énekelnek, táncolnak, pedig
nekünk zenekarunk sem volt, mégis ragyogóan
sikerült az elõadás. A fotózás és az óvodában
kapott finom uzsonna után vígan indultunk ha-
za. A bemutatók végén az apaji óvoda vezetõje
átadta a stafétát a majosházi óvoda vezetõjének,
így jövõre Majosházán lesz a találkozó, amire
szintén szeretnénk elmenni. A majosházi óvoda
vezetõje jelezte, hogy jövõre, 2011-ben a maká-
di óvoda vezetõjének (nekem) szeretné tovább-
adni a stafétát, amit én örömmel elfogadtam. A
jövõben arra kell törekednünk, hogy Makádon
sikerüljönmegrendezni 2012-ben a Pestmegyei
Óvodások XX. Néptánc Találkozóját, amihez
az egész falu összefogására szükség van.

Schwarczenberger Jánosné
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Baski Gábor,Makád község polgármestere a
tavalyi évben elõször adott át egy elismerést,
melyet minden évben a tanévzárón adnak át an-
nak a pedagógusnak, aki az adott tanévben vé-
leménye szerint a legtöbbet tette az iskola és
Makád nevének öregbítéséért. A polgármester
nehéz feladatot vett a nyakába, mivel a Thúry
József Általános Iskola tanárai, ha különbözõ

területeken is, de mind-mind kiemelkedõen,
néhamár ember feletti teljesítménnyel igyekez-
nek azon, hogy a végeredmény a lehetõ legjobb
legyen. Közhelynek hangzik, hogy a tanári pá-
lya hivatás, de a mérhetetlen tenni akarás, oda-
adás, türelem és átvirrasztott éjszaka vélemé-
nyem szerint nem magyarázható mással.
Ezen elismeréssel elõször a 2008/2009-es

tanévben Kissné Méri Erzsébet munkáját kö-
szönték meg. Többek mellett az õ érdeme is,
hogy iskolánkban a német nyelv oktatása egyre
magasabb szintre kerül, valamint munkássága
nyomán a diákok egyre több és több tanulmá-
nyi versenyen indulnak.
A 2009/2010-es tanévbenMatis Károlynéra

esett a választás, aki a szervezõkészségét kama-
toztatva teljesített idén erõn felül. Ági néni több
rendezvény megszervezésének és lebonyolítá-
sának oroszlánrészét végezte, és az úszásokta-

tás mellett a gyógyúszás lehetõségének megte-
remtését tûzte ki célul, valamint neki köszönhe-
tõ az is, hogy az iskolások eljuthattak a Filhar-
mónia hangverseny elõadásaira.
Nemcsak a fent említett két pedagógusra, ha-

nem az összes Makádon tanítóra igaz, hogy va-
lamilyen pluszt ad a tanórán történõ oktatás
mellett, mindezt saját szabadidejének terhére.
Ez a fajta elismerés többet jelent egy folyosón
elmormogott köszönömnél, megmutatja, hogy
a pedagógusmaga is érték, és amit képvisel, azt
gyerekeinkkel osztja meg, akik ezáltal maguk
is értékesebbek lesznek.
Bár az iskola vezetése véleményével nagy-

ban segíti Baski Gábor döntését, hogy egy-egy
pedagógust kiemeljen a tanári karból, de úgy
gondolom az elkövetkezendõ néhány évben
sem lesz könnyû dolga, mikor a következõ dí-
jazottat kell megválasztania. -dmc-
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