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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

MAKÁDIMAKÁDI ÚJSÁGÚJSÁG

Az idei év májusában elkészült, talán a település legszebb hagyományos építési stílusában felújított Falumúzeum. A romos, néhány
helyen életveszélyes épületre nagyon ráfért a felújítás. Az átépítés után méltán lett a falu büszkesége. A múzeum berendezésével, a
szakmai anyag kialakításával és ezen feladatok koordinálásával a képviselõ-testület a makádi születésû Dudás Lászlót bízta meg. Fel-
hívását az újságban bõvebben olvashatják.
A projekt gazdája a Makád Gyermekeiért Iskolai alapítvány volt. Minden kuratóriumi tagnak köszönjük a támogatását.

Ebben az évben aMakádi Tûzoltóegyesület támogatásával és egyetértésével egy Tanösvényt alakítottunk ki a Kis-Duna partján.A tan-
ösvény feladata amakádi természeti értékek bemutatása.Abemutatótáblákon a Pirisi Parkerdõgazdaság, a Ráckevei Horgásszövetség,
a KDV-Vizig és a makádi Önkormányzat együttmûködésével a településünkre jellemzõ növény- és állatvilágot mutatja be. A kivitelezést
a Laminárbau Kft. végezte el, amelynek költsége 4.600.000 forint volt. Az Európai Unió a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal köz-
remûködésével támogatta a beruházást 100%-os támogatás mellett. Kialakításra kerültek a bemutatótáblák. Díszburkolattal láttuk el a
sétányt, fákat ültettünk, padokat helyeztünk el, amelyek mellett hulladékgyûjtõket építettünk. A sétány végén pedig egy szép ivókút talál-
ható. Cserére került a part közvetlen közelében a homok ágy is. A gát és a tanösvény között pedig elvégeztük a terület füvesítését is.

EEllkkéésszzüülltt aa FFaalluummúúzzeeuumm ééss aa TTaannöössvvéénnyy
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Év elején, amikor elkezdtem gondolkodni az
idei, makádi 2. Zenekari és Zenésztalálkozó
szervezésén, már akkor az motivált, hogy egy
régen dédelgetett álmomat válthatom valóra is-
mét. A tavalyi, és egyben elsõ találkozó sikere
csak bátorított abban, hogy ezt az álmomat to-
vább szõjem. A Magyarországi Harmonikások
Kulturális Egyesülete � Cserna Gáborral az élen
éppoly szívbõl vette ki a részét a szervezésbõl,
akárcsak jómagam. Új célom, hogy a �Makádi
Zenésztalálkozó� védjegyévé váljon kicsiny fa-
lunknak elõbb-utóbb! De az álmok már csak
olyanok, hogy vagy megvalósulnak, vagy ma-
gában õrzi õket az ember, és vágyakozik utá-
nuk. Én szerencsésnek mondhatom magam,
amiért vannak olyan barátaim és zenésztársaim,
akik magukénak érezték az általam kitûzött
cél nemességét, és ennek apropójából anya-
gi és erkölcsi támogatásukkal segítettek
megvalósítani ezt a rendezvényt! Nem
beszélve a támogatóink egyre pozitívabb
hozzáállásáról! Külön öröm, és a legna-
gyobb megtiszteltetés volt számomra az
emberek érdeklõdése, biztatása, lelkes tapsa!
Úgy éreztem, valamit tényleg tettünk!
A csodálatosan kialakított új Rendezvény

tér méltó helyszínéül szolgált az esemény-
nek, és teljességgel beváltotta � mind akusz-

tikájában, mind esztétikában � a hozzá fûzött re-
ményeket! Felemelõ érzés volt a színpadon ját-
szani, de nézõként is felülni a közönség soraiba,
és egyszerûen csak élvezni a zenésztársak elõ-
adását.
Ma már azt mondhatom, nagy dolgot vittünk

végbe: perszemeglehet, hogy ennek az összefo-
gásnak nemma, vagy holnap lesz kézzelfogható
eredménye � ha ilyen lesz egyáltalán. De az bi-
zonyos, hogy akkor, amikor egy kisgyerek azt
mondja majd a szüleinek, hogy szeretne zenét
tanulni, szeretne hangszeren játszani, mert meg-
tetszett neki a muzsika, amit hallott, akkor min-
denképp azt kell hogy mondjam, célt értünk!
AhogyBabitsMihály írta egykoron: �Minde-

nik embernek a lelkében dal van, és a saját lel-

két hallja minden dalban. És akinek szép a lel-
kében az ének, az hallja a mások énekét is szép-
nek.� Azok, akik közremûködtek a találkozó
megvalósításában, velem együtt, mi mások da-
lát és énekét tudjuk szépnek látni-hallani! Mert
hiszünk a zenében, a tiszta hagyományokban, és

valljuk, hogy az ember amuzsikában kitelje-
sedhet!
Bízom abban, hogy ez a rendezvény min-

den résztvevõnek, szervezõnek, közremûkö-
dõnek maradandó élményt adott! Miként bí-
zom abban is, hogy az idei tapasztalatok a jö-
võ elképzeléseit képesek segíteni és közö-
sen, összefogással, együtt tudjuk öregbíteni
Makád hagyományainak hírnevét, amibe a
Zenekari és Zenésztalálkozó is méltó helyet
kaphat!

Kiss Tibor
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2014. október 12-én a választópolgárok ismét
az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák a te-
lepülések és a megyék döntéshozóit, a helyi ön-
kormányzati képviselõket és polgármestereket,
Budapest fõpolgármesterét és amegyei közgyû-
lés tagjait.
A 2014 októberében megválasztott képvise-

lõk mandátuma immáron öt évre szól.

A jelölés szakasza 2014. szeptember 8-án le-
zárult, a makádi Helyi Választási Bizottság (a
továbbiakban: HVB) valamennyi ajánlást gyûj-
tõ jelöltet nyilvántartásba vett, jelölt elutasításá-
ra nem került sor.
A HVB kisorsolta a jelöltek szavazólapi sor-

rendjét. Ennek megfelelõen a jelöltek az alábbi
sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon:

Polgármesterjelölt:
Baski Gábor független

Egyéni listás képviselõjelölt:
1. Vidáné Wéber Adrienn
2. Dosztály László
3. dr. Papp Botond Eörs
4. Száraz Ferenc István
5. Márkus László
6. Borbély Ilona

A szavazólapon a választópolgár polgár-
mester-választás esetén egy jelöltre, önkor-
mányzati képviselõ-választás esetén legfeljebb
6 jelöltre szavazhat érvényesen.
A megyei listákra külön szavazólapon lehet

szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazó-
lapon szereplõ listák közül egyet választ.

A helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásán a választópolgárok szava-
zati jogukat kizárólag lakóhelyükön vagy � ha
lakóhelyük mellett legkésõbb 2014. június 23-
ig tartózkodási helyet is létesítettek és annak ér-
vényessége a szavazás napjáig tart � bejelentett
tartózkodási helyükön gyakorolhatják. A beje-
lentett tartózkodási helyen való szavazáshoz a
választópolgároknak átjelentkezésre irányuló
kérelmet kell benyújtaniuk a helyi választási
irodához 2014. október 10-én 16.00 óráig.

Mozgóurna iránti igényt szintén a fenti idõ-
pontig lehet benyújtani a helyi választási iro-
dához, de az még a szavazás napján � 15.00
óráig � is igényelhetõ a HVB-tõl.

A kampányidõszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19.00 óráig tart. A szava-
zóhelyiséget magában foglaló épületnek a sza-
vazóhelyiség megközelítését szolgáló bejá-
ratától számított 150 méteres távolságon belül �

közterületen � választási kampánytevékenység
a szavazás napján nem folytatható.
A HVB-be a jelöltek 2014. szeptember 26-

án 16.00 óráig delegálhatnak tagot.
A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órától

19.00 óráig tart. Szavazni a Szigetbecse, Maká-
di út 46-48. (Iskola) szám alatti szavazókörben
lehet. (Külön szavazóhelyiség az önkormányza-
ti és a nemzetiségi választáshoz.) A szavazás
feltétele, hogy a választópolgár igazolja sze-
mélyazonosságát a következõ, magyar hatóság
által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemuta-
tásával:

A) lakcímigazolvány és személyazonosító
igazolvány vagy
� útlevél vagy
� vezetõi engedély
vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartal-

mazó személyazonosító igazolvány.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a vá-
lasztójog gyakorlására nincs lehetõség.

Helyi Választási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ
aa hheellyyii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii kkééppvviisseellõõkk ééss ppoollggáárrmmeesstteerreekk,, vvaallaammiinntt aa nneemmzzeettiissééggii

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii kkééppvviisseellõõkk 22001144.. éévvii vváállaasszzttáássáánnaakk lleebboonnyyoollííttáássááhhoozz
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Az elõzõ számbanmár írtunk az épület lehetséges felújításáról, most pedig örömmel írhatjuk le, hogy az építkezés elkezdõdött. Aszer-
zõdés a Makádi Sportegyesület és a makádon székhellyel és makádi alkalmazottakkal rendelkezõ CSÖME Kft. között jött létre. A beru-
házás teljes költsége 35 millió forint, amelyet az Európai Unió az MVH közremûködésével 100%-os összegben támogat. Az alsó szinten
kisebb átalakítások lesznek.A felsõ szint viszont teljesen átalakul. Az emeletre kerül a Községi könyvtár, ahol reméljük hosszú idõre mél-
tó helyet biztosíthatunk a kulturált kikapcsolódásnak. Mellette helyezkedik el a hagyományõrzõ terem, amely helyiség alkalmas lesz fil-
mek vetítésére is. Egy MNVH információs pont is kialakításra kerül.
Az MNVH feladata aa vviiddéékkffeejjlleesszzttééssbbeenn éérrddeekkeelltt öösssszzeess sszzeerreeppllõõ eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii hháállóózzaattbbaa sszzeerrvveezzééssee,, így az érintett kormányzati,

önkormányzati és civil közremûködõ, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttmûködési háló-
zatba szervezése, tevékenységének összehangolása.
A felsõ szinten az uniós elvárásoknak megfelelõ mosdók kerülnek kialakításra. Megvalósul egy játszóház is, ahol a gyermekek tölthetik

szabadidejüket és a felnõttek sportolni is tudnak majd.
Az egész épület 10 cm-es szigetelést kap és cserélésre kerül az összes nyílászáró. A tetõszerkezet szintén szigetelve lesz 20 cm-es

kõzetgyapottal és burkolva lesz Lindab lemeztetõvel. Amunkálatok jól haladnak, a beruházás 2014. október 6-án fejezõdik be.
Köszönjük a Makádi Sportegyesület elnökségének támogatását, akik minõsített többséggel kiálltak a beruházás mellett.

Mûvelõdési Ház felújítása

A nyílászárók cseréje folyamatos A leendõ könyvtár helyisége

A mosdók jelenlegi állapotban A játszóház kialakítása folyamatban
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Az új rendezvénytér átadási ünnepsége május 4-én, a rossz idõjárás
miatt a Mûvelõdési Házban került megrendezésre. A zsúfolásig megtelt
teremben magas színvonalú ünnepséget bonyolítottunk le.
A térre ezen a napon nem tudtunk programot szervezni, ezért úgy

döntöttünk, hogy egy szép napon birtokba vesszük, �belakjuk�.
Az elnevezést Matis Károlyné, Ági néni adta a rendezvénynek. Ezzel

egy új hagyományt szerettünk volna teremteni, amely a látottak alapján
sikerült is. A kellemes nyári idõben, június 21-én minden makádi büsz-
keségére egy egész napos kulturális programot szerveztünk a helyi in-
tézmények, és csoportok fellépésével. Énekes elõadóként ismét sikeres
produkciót adott elõ Zátrok Vivien.

Az estét pedig utcabállal zártuk, ahol a makádi Nosztalgia Zenekar
szórakoztatta a mulatni vágyókat.
Mindenkinek, akik ezen a napon, a színpadon mindannyiunkat szóra-

koztatottak köszönjük a makádiak nevében.
Köszönjük a Makádi Hóvirág Óvodásoknak, a Thúry József Álta-

lános Iskolásoknak, Halassyné Székely Orsolyának, a Makádi Refor-
mátus Egyház Kórusának, Halassy Ferenc Nagytiszteletes Úrnak, a
Meteoros Csoportnak, a Csiri-biri Mazsorett Csoportnak, és minden
felkészítõ pedagógusnak a színvonalas elõadást és áldozatkész
munkáját.

Baski Gábor

Az I. Makádi Piknik
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MMaakkááddii  HHóóvvii rráágg  ÓÓvvooddaa  mmiinnddeennnnaappjjaaii !!
Amájusi hónap nagyonmozgalmas volt óvodai életünkben.Május elsõ

és az év legszebb ünnepe volt 4-én, vasárnap azÉdesanyák napja. Ezt az
ünnepségünket a Rendezvénytér átadási ünnepélyén adták elõ óvodá-
saink. Az édesanyáknak és a nagymamáknak a gyerekek óvónénik segít-
ségével egy megható versekbõl és dalokból álló csokrot adtak elõ.

Május 5-én és 6-án volt az óvodai beiratkozás, melyet megelõzött ápri-
lis 24-én egy nyílt nap, amikor az érdeklõdõ szülõk és gyermekeik reggel-
tõl-estig részt vehettek óvodai hétköznapjainkban. Sokaknak megtetszett
a mi szép óvodánk és 13 kisgyermek iratkozott be ezen a két napon.

Május 10-én, szombaton sok más makádi civil szervezettel és az isko-
lásokkal együtt mi is aktív résztvevõi voltunk �TeSzedd! Önkéntesen
tiszta Magyarországért 2014� eseménynek. Fontos, hogy gyermekeink
minél korábban érezzék és megértsék, mennyire jelentõs dolog óvni-vé-
deni környezetünk tisztaságát, rendezettségét, állat- és növényvilágát. Kö-
szönöm azok részvételét, akik eljöttek és segítettek szebbé tenni közsé-
günket.

Május 19-én, hétfõn óvodásainkkal és a szülõkkel együtt elmentünk
egy közös kirándulásra az Új Buda Centerbe, az Elevenparkba, ahol
mindenki kivétel nélkül nagyon jól érezte magát. A szülõk is eltölthettek
egy gondtalan délelõttöt és ez idõ alatt egy kicsit õk is kikapcsolódhattak,
egy kicsit újra gyermeknek érezhették magukat.

Május 23-án GYERMEKNAP
volt az oviban sok-sok színes prog-
rammal. A gyermekek nagy örömére
volt pónilovaglás, ugrálóvár, csillám-
tetoválás, arcfestés, gyöngyfûzés,
varrás és palacsintaevés. A szülõk
segítségével közösen, úgy gondolom
sikerült emlékezetessé tenni ezt a
napot gyermekeink számára.

A nevelési év végén az évzárón május 29-én a Micimackó csoporto-
sok,május 30-án a Süni csoportosokmutattákmeg családtagjaiknak, hogy
milyen sok szép verset, mondókát, dalt, dalos körjátékot tanultak az év
során az óvónénik segítségével.
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Makádi hagyományként a 2013/2014-es nevelési év lezárásaként
augusztus 29-én, pénteken elballagtak az óvoda nagycsoportosai egy
nagyon szép, színvonalas és megható mûsor keretében, átadván helyüket
az új kiscsoportosoknak.

A nyári idõszakban, pontosan június 3-án valósulhatott meg egy régi
álmunk, amikor is a Süni csoportszobába beépítésre került a sófal. A Szü-
lõi Munkaközösség segítségével (Karácsonyi Jótékonysági Bál bevétele),
Makád Község Képviselõ-testületének és a Makád Gyermekeiért Alapít-
vány támogatásának közös összefogásával sikerült az anyagi hátteret
megszereznünk ehhez a sófalhoz, ahol mindenki legfontosabb szempont-
ja volt gyermekeink egészségének megõrzése, megóvása. Itt is szeretném
megragadni a lehetõséget és megköszönni támogatásukat.

Napjainkban az asztma mind gyermek-, mind felnõttkorban a leggya-
koribb krónikus betegség világszerte, a különbözõ allergiás felsõlégúti

megbetegedések mellett, melyek gyakori-
sága szintén csak növekszik. A száraz só-
terápia használata során fokozódik a lég-
zõszervek nyálkahártyájának aktivitása,
öntisztulása. Enyhülnek, illetve teljesen
meg is szûnhetnek a gyulladásos folyama-
tok, mint pl. arcüreggyulladás, homlok-
üreg-gyulladás, vagy a hörghurutgyulla-
dás. Továbbá a légúti megbetegedések, al-
lergia (pollen, toll, pihe) asztma, nátha
esetén is bizonyítottan hatékony. De ama-
gas vérnyomás, szívproblémák, alvás-
zavar okozta irritációk is hatékonyan ke-

zelhetõk vele, és im-
munrendszer erõsítõ
hatású.
A sófal kiépítésé-

vel a száraz sóterápia
megvalósítható, mel-
lékhatásoktól men-
tes, orvosilag elis-
mert gyógymód,
mely egyszeri beru-
házást jelent, rendkí-
vül hatékony és

nincs fenntartási költsége. De jelenleg csak az egyik csoportszobánkba
tudtuk beépíttetni és természetesen a másik csoportszobába is szeretnénk.
Ezért a szülõkkel közösen összefogva újabb jótékonysági rendezvényt
szervezünk, melynek bevételébõl szándékozunk megvalósítani a Mici-
mackó csoportba is a sófalat, hogymindenmakádi óvodás kisgyermek ré-
szesülhessen a száraz sóterápia jótékony hatásából.
Ez a rendezvény, mely egyben hagyományápoló is a Szüreti Felvonu-

lás és az utána tartandó Szüreti Jótékonysági Bál 2014. október 4-én
lesz.A felvonuláson résztvevõk aMûvelõdési Háznál gyülekeznek, és 14
órakor indulnak.
Az útvonal: a felvonulás a Mûvelõdési Háztól indul a Kossuth Lajos

utcán. AKulcsi utcán átkanyarodunk a Tury József utcára majd a Vadász-
háznál megfordulunk és visszamegyünk a Tüzépig. ADobosABC-nél le-
kanyarodunk jobbra és végigmegyünk a Kenderes kerten. A Rákóczi
Ferenc utcáról átkanyarodunk a Táncsics Mihály útra. Az utca végén
balra áttérünk a Diófa utcára és végigvonulunk a Dózsa György útra.
Onnan átmegyünk a Petõfi Sándor utcára, majd a Petõfi közön keresztül
rátérünk a Rákóczi Ferenc utcára és végállomás a Mûvelõdési Ház.
Fellépõ helyszínek:
� Országzászló
� Nyárfás Vendéglõ
� Mûvelõdési Ház.
A három helyszínen amakádi óvodás és iskolás gyermekeinkmutatnak

be egy kis zenés-táncos mûsort. Az esti Szüreti Bál 20 órakor kezdõdik, a
bál hangulatáról a Makádi Nosztalgia Zenekar gondoskodik.
Kívánom mindazoknak, akik eljönnek rendezvényünkre, érezzék jól

magukat és egyben köszönöm is, hogy támogatják amakádi óvodás gyer-
mekeket!

Borbély Ilona, intézményvezetõ
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Nemzettudatunk hiányosságát pótolandó ez a
pár gondolat, amely 100 évre nyúlik vissza és
drámaimódon érintette szûkebb hazánk,Makád
község lakóit.
Az elsõ világháború kitörésének centenáriu-

ma 1914. július 28-ához kötõdik, amikor is a
szarajevói merénylõ, Gavrilo Princip boszniai
diák merényletet követett el Ferenc Ferdinánd
trónörökös és felesége, Chotek Zsófia ellen.
A boszniai diák pisztolylövései nemcsak a

trónörökös pár életét oltották ki, hanem lezárták
az 1867-tõl a napig tartó úgynevezett �boldog
békeidõt�, azOsztrák-Magyar-Monarchián belül
és egész Európában, valamint az egész világon.
A monarchia válasza nem sokat váratott ma-

gára, még a napon a bukaresti követségen ke-
resztül hadat üzentek Szerbiának, akinek az idõ
tájt tagországa volt Bosznia is.
Európa napokon belül hadszintérré változott,

hadat üzent szinte minden ország a régi ellensé-
gének, ha volt oka, ha nem.
A magyar parlament is azonnal napirendre

tûzte a hadüzenetet, annak ellenére, hogy Tisza
István miniszterelnök ellenezte azt.
Tisza miniszterelnök távolabbra látott, mint a

kardcsörtetõ miniszterek és képviselõk.
Nem érezte elég felkészültnek a monarchiát

és a szövetségeseit sem egy sikeres háború
megvívásához.
Romániát egyenesen megbízhatatlannak tar-

totta a szövetségesek közül, amit az eltelt idõ
hamarosan igazolt is.
A monarchia hadüzenetét további hadüzene-

tek követték és megkezdõdött az elsõ világégés,
az I. világháború.
A központi hatalmak vezérkara villámhábo-

rút vizionált a vele szemben álló államokkal
szemben és úgy gondolták, hogy a megleckéz-
tetés rövid idõn belül megtörténik.
A lakosságnak és a hadba vonuló katonáknak

azt hirdették, mikorra a falevelek lehullnak, a
háborúnak vége lesz, minden katona hazamehet
a családjához.
Ezzel szemben egy emberáldozattal terhes vi-

lágégés következett, amelynek kihatásai jelen-
tõs mértékben sújtották Magyarországot és
azon belül Makádot is.
A hadba vonuló katonák, közöttük 424maká-

di lakos, távol a hazájuktól, Oroszországban,
Lengyelországban, Erdélyben, Olaszországban,
Szerbiában hullatták vérüket és áldozták fel éle-
tüket.
A hadba vonulók közül 58-an vesztették éle-

tüket és nyugszanak távol a szülõföldjüktõl, is-
meretlen és jeltelen sírokban.
Mindössze nyolc fõnek adatott meg, hogy

szülõfalujukban találhattak végsõ nyugodalmat,
a makádi temetõben.
Az értelmetlen és évekig elhúzódó háborúnak

az életbenmaradottak közül is számtalan testi és
lelki sérültje viselte élete végéig a háború okoz-
ta terheket.
A családok terhei nagymértékben megnõttek,

hiszen a gazdaságot tovább kellett vinni a ki-
esett munkaerõ nélkül is.
Az itthon maradt anyáknak, gyermekeknek,

idõs szülõknek kellett a terheket átvállalni és ál-
dozatot hozni a családért és az országért.
Makád község terheit jelentette még 50 darab

hadi célra elvitt ló, jelentõs mennyiségû ter-
mény, a templom két harangja, ruhanemû és
pénzadomány.
A közel négy évig elhúzódó hadi helyzet

anyagi és személyi áldozatai elszegényítették az
országot és Makádot is.
Jelentõs mértékûre nõtt az infláció az ország-

ban, amelynek kihatásai szintén a családokat
terhelték.
Ugyanakkor a fegyvergyártók, a hadianyag-

gyártók busás haszonra tettek szert és jelentõs
gazdagságot tudhattak magukénak a háború kö-
vetkeztében.
Az ország számára a keserû pirula, a �Tri-

anoni paktum� még csak ezután következett, de
ez egy másik történet.
Makád község és a makádi református egy-

ház megemlékezett az elesett katonákról és
1924-ben a templom keleti oldalán emléket állí-
tott az 58 áldozatnak, tételesen felsorolva nevei-
ket.
A haza hõsöknek, a családjaik azóta is áldo-

zatnak tartja õket, akik a legdrágábbat, az életü-
ket áldozták a haza oltárán.
Száz év elteltével emlékük elõtt illik fejet haj-

tani, mert õk mindannyian abban a tudatban és
hitben áldozták életüket, hogy mi, az utókor bé-
kében és szabadságban éljük életünket.
Nyugodjanak békében!

Bódis István

Emlékezés hõsökrõl és áldozatokról

Amikor ennek a felhívásnak a szövegén gon-
dolkodtam, az jutott eszembe, hogyminden em-
ber születésének pillanatában, s növekedésének
elsõ idõszakában elraktároz valamit szívében,
agyának egy kis szegletében arról a helyrõl,
amit örökre magában hordoz, s ami nem engedi
el soha: ez az otthon, a szülõhely. Megmarad
bennünk egy íz, egy illat, egy tárgy, egy ese-
mény, egy ember, egy család, ami csak oda és
csak ahhoz a helyhez köt, ahol születtünk. S va-
lahogy úgy vagyunk vele, hogy történjen bármi
velünk, a sors tartson itt vagy tereljen el ettõl a

helytõl, mindig képesek vagyunk bármit meg-
tenni érte, mert szeretjük.
Gondolom, ezek az érzések vezérelték kis fa-

lunk vezetését is, amikor úgy döntöttek, hogy
közös múltunk emlékeinek összegyûjtése, meg-
õrzése, feldolgozása és közkinccsé tétele érde-
kében megteremtik a feltételeit egy Helytörté-
neti Emlékház létrehozásának.
Az épület (az öreg iskola volt igazgatói laká-

sa) ma már újra régi fényében ragyog, s várja,
hogy falai, terei, pincéje, padlása megteljen a
makádiak emlékeivel, történelmi múltunk, ha-
gyományaink kézzel fogható, tárgyi eszközei-
vel. Ennek érdekében fordulok most minden
Makádhoz kötõdõ társamhoz:
Együtt gyûjtsük össze emlékeinket, töltsük

meg tartalommal, hozzuk létre emlékházun-
kat!
Minden régi tárgy, eszköz, irat, levél, fény-

kép, bútordarab (tulipános láda, tányérok, ágy,
szék, sarokpad, kanapé stb.), az itt mûvelt kis-
mesterségek munkaeszközei, termékei (szõtte-
sek, terítõk, függönyök, slingölt párna- és dun-
nahuzatok stb.), s minden, ami õseink, elõdeink

életéhez tartozott, kerüljön be közös kincseink
tárházába. Ajánljuk fel a kiállítás létrehozása ér-
dekében a faluközösség tulajdonába. Az eszkö-
zök átvételére minden héten kedden és szer-
dán 8-16 óra között Szabó Andreánál (Tel.:
06-30-685-0530) van lehetõség a Polgármesteri
Hivatalnál, illetve az emlékháznál. (Nagyobb
méretû vagy súlyosabb tárgyak szállításáról elõ-
zetes egyeztetés után gondoskodunk.)
Mindenkire számítunk! Hiszünk az össze-

fogás erejében! Hiszünk abban, hogy múl-
tunk bemutatásával, megismertetésével üze-
nünk a jövõ nemzedékeknek, és õk is elrak-
tároznak majd egy kis darabot szívük mé-
lyén szülõhelyükrõl, otthonukról, s üzenünk
a hazalátogatóknak, a falunkat felkeresõk-
nek is: a szülõhely mindig szeretettel fogad, s
hazavár!

Köszönettel:
Dudás László,

a Makád Község Képviselõ-testülete
által a kiállítás megszervezésére felkért,

lélekben örök makádi

FELHÍVÁS!
KKeeddvveess hheellyybbeenn llaakkóó ééss eellsszzáárrmmaazzootttt FFööllddiieeiimm!! MMaakkááddiiaakk!!
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Falvakban gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák során
felhalmozott éghetõ anyagokat égetéssel semmisítikmeg.Ez azonban foko-
zott elõvigyázatosságot és veszélyt is rejt magában, és a környezetre nézve
is. Ebbõl a szempontból a két legveszélyeztetettebb idõszak a kora tavasz és
a késõ õsz, vagyis a kerti munkák kezdete és vége, amikor a kiskerttulaj-
donosok az összegyûlt gazt, szemetet stb. elõszeretettel elégetik.
Kevesen gondolják, és szerintem ennél is kevesebben tartják be, hogy

a növényi hulladékok elégetése alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység-
nek számít. Ezért az égetés helyét, idõpontját, terjedelmét a megkezdés
elõtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság-
nak be kell jelenteni.
Tudni kell azt is, hogy a településeken önkormányzati rendeletben sza-

bályozzák, szabályozhatják, hogy az égetésre az év mely hónapjaiban,
illetve mely napszakokban kerül sor. A rendelet, illetve a tûzgyújtási tila-
lom vagy szabályok megszegõi szabálysértést követnek el, amennyiben a
cselekményt szándékosan követik el.
Fontos szabály, hogy a növényi hulladékok égetését csak úgy szabad

végezni, hogy e tevékenység ne jelentsen a környezetre tûz- és robbanás-
veszélyt. Határozottan tilos a tüzet magára hagyni.
De miért is kell elégetni az avart? Hiszen lehetne komposztálni.
A komposzt kevert szerves trágya, mely növényi anyagok bomlásából

keletkezik. A komposztálás két okból is ajánlott: egyrészt a talajok termõ-
erejének gazdagítása, ugyanis a jól kezelt kerti komposzt nitrogéntaralma
megközelítõleg azonos az érett marhatrágyáéval. Nagyanyáink, nagy-
apáink kertjének félreesõ zugában megszokott szemétdomb, trágyadomb,
esetleg trágyagödör nem volt más, mint egy valódi komposztáló �mû�.
Amásik ok a szerves hulladékok egészségügyi szempontból való keze-

lése. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égésé-

vel annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos köz-
lekedése során!
Sajnos a kerti hulladékok elégetése során a mérgezõ, rezisztens vegy-

szermaradvány is elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe mûanyag
és egyéb háztartási szemét is keveredik.
Ha ezek után az égetés mégis elkerülhetetlen, az alábbi elõírások be-

tartása rendkívül fontos!
� A kerti hulladékot úgy égessék, hogy az égéstermékek (füst, per-

nye) kárt ne okozzanak.
� Nagy mennyiségû füstöt termelõ anyagot (nedves kerti hulladék)

égetni tilos.
� A tüzelést végzõ túlzott füst-, illetve koromképzõdés esetén köte-

les a tüzet eloltani és a levegõszennyezést megszüntetni.
� Lehetõleg szélcsendes idõbe végezzük el az égetést.
� Már a tûz meggyújtása elõtt gondoskodjunk arról, hogy a tûz ne

tudjon tovább terjedni!
� A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak

úgy szabad, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne je-
lenthessen.
� A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelõberendezést õrizet-

lenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs,
a tüzet azonnal el kell oltani.
� Szabadban a tüzelés, a tüzelõberendezés használatának helyszí-

nén olyan eszközöket, illetõleg felszereléseket kell készenlétben tar-
tani, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz el-
oltható legyen.
� Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomsze-

rû tûzveszélyes tevékenység, melyre engedélyt kell kérni.
� A nagy terjedelmû égetés helyét, idõpontját és terjedelmét ameg-

kezdés elõtt legalább 24 órával a tûzoltóságnak írásban be kell jelen-
teni.
� A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át

kell vizsgálni és a parázslást, izzást � vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal stb. � meg kell szüntetni.
Vigyázzunk, a tûz nem vigyáz!
Amennyiben nem kívánt tûz keletkezett haladéktalanul hívja a

105-ös vagy a 112-es segélyhívó számokat!
A légszennyezés egyik legnagyobb õszi forrása az avarégetés.
Kérjük a kertbarátokat, hogy az összegyûjtött avart, zöldhulladé-

kot ne égessék el!
A legjobb megoldás a komposztálás, ami segít a talaj termõképessé-

gének megõrzésében.
A tiltott tûzgyújtás, a szabályellenes égetés büntetéssel járhat.

Az avarégetésmagyar betegség

Újabbmakádi ifjúsági sportsikerek
A most hét és fél éves Szepesi Gábor folytatta a jó szereplését a

küzdelem világában. A tavaly májusban elért két elsõ helyezés után 2013
õszén (2013. 10. 26-án) a Budaörsi Intersport Kick-box kupán 9-10 éves
korcsoportban, semi contact versenyszámban 2. helyezést ért el.
2014. 05. 17-én a Budajenõi Nemzetközi Kempó Bajnokságon szintén

a 9-10 éves korosztályban 3. helyezett, majd 2014. 06. 14-én Felcsúton a
Felcsút KupaNemzetközi KempóBajnokságmezõnyében I. helyezést ért
el semi contact versenyszámban.
A korosztály itt is 2-3 évvel idõsebb volt és így az eredmények sokkal

többet érnek.
Reméljük, hogy õsszel tovább folytatódik a megkezdett jó szereplése a

nagyon fiatal makádi versenyzõnek.

SPORTHÍREK SPORTHÍREK

Ezt ne tegye!
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Király Gabriella védõnõhallgató szervezésében, Vásárhelyi Vera né-
ni segítségével 2014. augusztus 22-én megrendezésre került a Lurkó-
börze. A korábbiakkal ellentétben az idei börzét a védõnõi tanácsadó-
ban tartottuk. Nagy örömünkre sok ruha, játék és cipõ cserélt gazdát.
Ezúton szeretnénk megköszönni a rendszeres és önzetlen felajánlá-
sokat: Nagyné Matis Krisztinának, Szijártóné Ács Renátának, Vá-
sárhelyi Lászlóné Erzsikének, Vank Imréné Marika néninek és
Dencsik Lajosné Erikának. A további felajánlásokat várjuk a védõ-
nõi tanácsadóba. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a késõbbiekben
is szeretnénk megrendezni, amelyre minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Itt az õsz, megkezdõdött a 2014/2015-ös tanév a makádi Thúry
József Általános Iskolában is. A gyermekek oktatását, ismereteik bõ-
vítését, tudásuk megalapozását és megsokszorozását a pedagógusok
lelkiismeretes munkája segíti. A tanulók testi fejlõdését, az egészségi
állapotát az iskola egészségügyi szolgálatban dolgozó orvos, védõnõ
és orvosasszisztens tartja szemmel. Feladataikat a jogszabályok és az
egyéni teherbírás alapján végzik. Ide tartoznak más egyéb feladatok
mellett a szûrõvizsgálatok és a védõoltások is. Kötelezõ szûrõvizsgá-
latokat a 2., 4., 6., 8. osztályban kell végezni. Az elõzõ tanévben min-
den osztály vizsgálatára sor került. A szakvizsgálatra küldött tanulók
nyomon követése folyamatban van. Védõoltásban részesülnek a 6.
osztályosok, akik szeptemberben MMR oltást (kanyaró, mumpsz, ró-
zsahimlõ), októberben pedig dTap oltást (diftéria, tetanusz szamár-
köhögés) kapnak. Ebben a tanévben a 7. osztályosokat kétszer oltjuk
HepatitisB fertõzõ májgyulladás elleni vakcinával. A kampányoltások
keretén belül új önkéntes méhnyakrák elleni védõoltás bevezetésére is
sor került a 7. osztályos lányok körében. Az iskola-egészségügyi
munka dokumentációja védõnõi feladatkörbe tartozik.

Iskola-egészségügyi szolgálat dolgozói

�Gyermekruha, hozz, fogd és vidd�
AROLFIM Szövetkezet és Makád Község Önkormányzata szervezé-

sében elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyûj-
tést szervez, amely során ingyen leadhatja összegyûlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyûjtés ideje:
2014. szeptember hó 20 nap (szombat) 08:00-13:00-ig.

Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtõhelye:
2322 Makád Szabadság utca 29.

Mi az e-hulladék gyûjtési akció célja?
A gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a kör-

nyezet védelmének, ezért szeretnék elérni,
hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladé-
kok begyûjtésének köre. Az e-hulladék külön-
leges gyûjtést és kezelést igényel � azaz nem

gyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok
újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezõ anyagot �
nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a
környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másod-
nyersanyagokat is rejt, amelynek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek
ellenére nagy részükmamégis hulladéklerakókba, erdõszélekre, illegális
lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon,

illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ
anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igé-

nye nélkül �minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral
mûködött�.
Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását,

de szeretnének megszabadulni nagyméretû, nagytömegû e-hulladékuk-
tól, térítésmentesen igénybe vehetõ a �Házhoz megyünk érte akció�
szolgáltatása. Ennek keretében a szervezõk vállalják az összekészített
eszközök elszállítását Makád területén, amennyiben legalább 100 kg
e-hulladék gyûlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretû mûszaki
tárgy (pl.: hûtõ, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki õrizetlenül az in-

gatlanukon kívülre, így elkerülhetõ a berendezések fosztogatása, illetve
a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi,

oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb�) bejelentését is, s
igény szerint a környezetvédelmi elõírásoknakmegfelelõen igazolást
állítunk ki az átvételrõl.

Telefon: 482-096
Együttmûködõ munkájukat köszönjük!

Elektronikai hulladékgyûjtés
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Aranyfokozatú támogató:

Makád Község Önkormányzat és
Képviselõ-testület

Darók László és felesége
Síró Attiláné
Nv Speed Kft. � Vörös Attila
Twins 97 Kft. � Varga István
Algép Bau Kft. � Almási István
Dobos ABC � Dobos György

Ezüst Fokozatú Támogató:

Hbg-T Kft., Dunaújváros
Zsoár Kereskedelmi Kft.
Nasi Büfé � Nagy Attila
Túróczi Sándor és felesége

Gulyás József, õstermelõ
Makádi Vadásztársaság
Mayer Györgyné
Száraz Ferenc
Márkus István
Baski ABC � Baski András
Makád Trans Kft.
Boros János Sándor
Nika-Szatócs Kft.
Makádi Mezõgazdasági Kft.
Vásárhelyi Nagy Antalné
Szabó Zita
Ács Lajosné
Frt 2001 Bt. Kiskunlacháza

Bronz Fokozatú Támogató:

Horváth Zsolt Horgászüzlet, Rác-
keve
Horgász Univerzum, Kiskun-
lacháza
Csömöri Jánosné Horgászüzlet,
Ráckeve
Ács Károly Mûvelõdési Ház, Rác-
keve
Mézes-Krémes Cukrászüzem,
Ráckeve
Aqualand, Ráckeve
Tupperware

Kiadja Makád Község Önkormányzata. Felelõs kiadó: Jancsó Emõke jegyzõ A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
www.makad.hu Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

Megszülettek
Farkas Tamás és Torma Piroska kislánya

Fanni
Nagy Attila és Stromájer Éva kislánya

Julianna Eszter
Dosztály Sándor és Avacz Viktória kisfia

Kristóf

Házasságot
kötöttek

Gulyás József ésKirály Zsuzsanna
Nagy Attila és Stromájer Éva

Örökre
eltávoztak

Lõdi Ferenc (élt 83 évet)
Joó Károlyné szül.: Kocsis Eszter

(élt 91 évet)
Szombati István (élt 80 évet)

Szabó Imréné szül.: Szakál Katalin
(élt 80 évet)

Farkas Árpád András (élt 70 évet)
Horváth László (élt 91 évet)

Lõdi Ferenc neve szerkesztõi hiba miatt
maradt ki az elõzõ anyakönyvi hírekbõl,
amiért ezúton elnézést kérünk Családjától!

Szerkesztõség

A falunapi rendezvény támogatói

A pénteki napon a sportolásé volt a fõsze-
rep. A délutánt ifjúsági labdarúgó mérkõzés-
sel kezdtük, ahol a makádi fiatalok mérték
össze tudásukat, Bódis István és Soós Sándor
Sportegyesületi vezetõk szervezésében. A
mérkõzés után kerékpártúrát szerveztünk
Makád és Lórév között. Számunkra is megle-
petés volt a nagyszámú, több mint 60 kerék-
páros részvétele. Visszaérkezés után dinnyé-
vel, ásványvízzel és müzliszelettel vártunk
mindenkit. Levezetésként fittnesztornával
zártuk a sportnapot. A délután folyamán in-
gyenes vérnyomás- és vércukormérést bizto-
sítottunk. Köszönjük a program szervezõinek
és lebonyolítóinak Márkusné Hollósi Gyön-
gyinek, VidánéWéberAdriennek, NagyAtti-
lánénak, SeregélynéMájer Katalinnak, Király
Gabriellának, Morvai Róbert Tibornénak a
felajánlásukat és kimagasló munkájukat.
A szombati nap a gyerekhorgászattal és a

hagyományos és mindig presztizs csatákat
hozó utcabajnoksággal kezdõdött. Párhuza-
mosan a baráti társaságok és csapatok elõké-
szültek a fõzõversenyre. Folyamatosan ér-
keztek a térre a veterán motorosok is, akik
nagy létszámban és gyönyörû motorokat be-
mutatva emelték a nap színvonalát.
A színpad ízléses és szép dekorációit

Máyer Györgyné, Kati néni biztosította, aki
sok-sok virággal tette ünnepélyesebbé a ren-
dezvényt. Kati néni ötlete és munkája alapján
a gyerekek számára kedvezett az elsõ alka-
lommal megrendezett gofrievõversennyel. A
rengeteg gofri sütését szintén a családja vál-
lalta magára.
Délben Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ énekes

mûvészek produkciója szórakoztatta a nóta és
operett kedvelõket. A folytatásban a Szigetúj-

falusi Német Nemzetiségi Táncegyüttes be-
mutatóját láthattuk. Elmaradhatatlan a falu-
napok programjából a két versenytáncos,
fiatal testvérpár Puskás Melánia és Puskás
Imre elõadása. Magyar Viktória Dunave-
csérõl pop dalokat hozott nekünk.
A sztárfellépõk kicsalogatták a térre a még

otthon maradt rajongókat is. A Rendezvény
tér zsúfolásig megtelt. Magas színvonalú elõ-
adásaikkal, közvetlenségükkel nagy örömöt
szereztek mindannyiunknak. Elismerésüket
fejezték ki a csodálatos tér kialakításának és a
vendégszeretõ makádiaknak. Pozitív élmé-
nyekkel távoztak a településünkrõl.
A Csiri-biri mazsorett csoport fellépése

megint óriási sikert aratott. Látszik a több
éves kitartó munka eredménye. Büszkék le-
hetünk rájuk.
Az estét eredményhirdetéssel és tombola-

húzással folytattuk. Értékes ajándékok kerül-
tek felajánlásra és átadásra a nyertesek szá-
mára. A fõdíj egy 100.000 forint értékû va-
gyonvédelmi rendszer kialakítása volt. Amá-
sodik helyezett egy szép kerékpárnak lett bol-
dog tulajdonosa.
Az est fénypontja a csodálatos tûzijáték

volt. Minden évben ez a produkció teszi fel a
koronát a falunapi rendezvényre.
A hajnalig tartó szórakozásért pedig az

ifjabbik Horváth András felelt.
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki a ren-

dezvény szervezésében, lebonyolításában
szerepet vállalt. Köszönjük a támogatóknak
az anyagi hozzájárulást, amely ebben az év-
ben 550.000 forint volt.
Találkozunk jövõre megint ugyanitt!

Baski Gábor
Képek a 12-13. oldalakon.

Makádi Falunapok 2014.
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