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M A K ÁDI ÚJS ÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Megújulhat a Művelődési Ház
Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek
mindig is fontos volt a falu elején lévő épület
felújítása. Makád Község Önkormányzata és a
Makádi Sportegyesület közösen nyújtott be
pályázatot az MVH-hoz, 2013. november 22én. A pályázatban az épület felújítására kértünk
vissza nem térítendő támogatást, amelynek
összege bruttó 35.000.000 Ft. A kért összeget
teljes egészében megítélték számunkra. Önerő
és egyéb járulékos költség a beruházáshoz nem
szükséges.

A munkálatok kiterjednek a külső homlokzat szigetelésére és színezésére. A régi nyílászárókat újra cseréljük. A tetőszerkezet új
borítást kap. A felső szinten kialakításra
kerül a községi könyvtár, amely reményeink
szerint méltó helye lesz az igényes kikapcsolódásnak. A felső szint többi helyisége is új
funkcióval bővül. Hagyományőrzésre lesz
használható az egyik helyiség, a másikban
játszóház valósul meg.
Reményeink szerint a beruházás az idei év

májusában kezdődhet, a befejezést pedig nyár
végére tervezzük.
A település fejlődése szempontjából nagyon
fontos, hogy a létrejött civil szervezetek szorosan
együttműködjenek a mindenkori faluvezetéssel.
Ez a beruházás is bizonyítja, hogy az érintett felek
számára kiemelten fontos a szoros kapcsolattartás
és a település további fejlődése. Köszönjük a
Sportegyesület elnökének, Soós Sándor úrnak,
hogy segített és támogatja az épület megújulását is.
Bízunk a sikeres lebonyolításban.

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

Kedves Testvérek! Amint mindannyian láthatták, a református templom munkálatai a toronynál tartanak. A kivitelezővel együtt úgy gondoljuk, hogy május elejére a vakolatjavítások teljesen befejeződnek, olyannyira, hogy további 2-3 héten belül – a vakolat teljes kiszáradásáig –
a színt is meg fogja kapni az épület. A szín ún. műemlék fehér színárnyalat lesz, az esetleges módosítások, változtatások tekintetében ki kell
hogy kérjük a Műemlékvédelem jóváhagyását. Szeretnénk megvalósítani a teljesen új toronyóra számlapjainak (tűzzománcozott számlapok),
mutatóinak a felhelyezését is a meglevő állványzatról. Ezen tervünk
anyagi fedezetét még elő kell teremtenünk. Reméljük, hogy megvalósul!

Amint a teljes pályázati elszámolás lezárul, szeretnénk egy faluközösséget átölelő hálaadó, templomszentelő ünnepi istentiszteletet, szeretetvendégséget tartani. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy: „Ó, bárcsak
ott tartanánk már!” Hiszem, hogy eljön az a nap is! Kérem az Urat, hogy
sokszorozza meg imádságaink erejét, hogy minden tervünket sikerre
tudjuk vinni, és régi vágyunk – templomunk felújítása – megvalósulhasson ékes, szép rendben! A közelgő húsvéti ünnepre kívánok minden
kedves testvéremnek reménységet, békességet!
Áldáskívánással mindnyájunk életére: Halassy Ferenc János lelkész
A templomfelújításról képek a 12. oldalon
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Egészségház é s az új hivatal tervezése

A település vezetése többször kihangsúlyozta, hogy szükséges egy új,
minden igényt kielégítő egészségközpontot felépíteni. A Makádi Újság
hasábjain már jeleztük, hogy készült egy tervezet az épületről. Ígértük,
hogy lakossági véleményezésre fogjuk bocsájtani az elkészült terveket.
Az idő felülírta az elképzelésünket, mivel már nem csak egészségházról,
hanem a polgármesteri hivatal fejlesztéséről is kell gondoskodni. A jelenlegi helyünk igen szűkössé vált, mivel az iskolába járó gyermekek száma
szerencsére jelentősen megnövekedett, és a tárgyalóterem újból tanórák

helyéül szolgál. Kátai Péter tervező mérnököt kérte fel a képviselő-testület a tervek elkészítésére. A beruházás csak a saját erőnkből tud felépülni,
mivel pályázati lehetőség hiánya miatt nem lesz európai uniós forrás.
Ezért nagyon fontos lesz a település lakóinak hozzáállása a munkákhoz.
Kialakításra kerül majd az anyagi hozzájárulások fogadása és a fizikai
munka szervezése is. Az elképzelés szerint nyáron sor kerülhet az alap
elhelyezésére.
Baski Gábor
Tájékoztatásul a jelenleg rendelkezésre álló alaprajz.

Rendezvénytér, helyi piac és sportöltöző
fejlesztése című projekt ünnepélyes átadása:
Időpont:
2014. május 04-én
(vasárnap)
14.00 óra
Mindenkit szeretettel
vár a Makád Községért
Közalapítvány
kuratóriuma
és Makád Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete!
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Tisztelt Lakosaink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátása érdekében indított közbeszerzés eredményeként a társulás településeinek közigazgatási területén a hulladékszállítási közszolgáltatást
2014. január 28-tól a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.
A korábbi közszolgáltatási szerződések felmondását a hulladékról
szóló törvény egy 2013. évi módosítása tette kötelezővé valamennyi
önkormányzat számára.
A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg
Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-6440.
A szállítási rend változatlan, a heti rendszeres hulladékszállítás az eddig
is megszokott napokon történik. Kérjük önöket, hogy a megszokott rend
szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig.
A közterületeken kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek
továbbra is az Önök rendelkezésére állnak, kérjük továbbra is vegyék
igénybe ezeket, és gyűjtsék szelektíven a keletkező hulladékaikat.
Zöldhulladék zsákos begyűjtésére az idei évben 2 alkalommal, lomtalanításra 1 alkalommal kerül sor, melynek időpontjáról a hátoldalon találnak tájékoztatást.
A lakosság részére 2014. április 1-jétől ügyfélszolgálat működik az
alábbi címeken és időpontokban:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
Ügyfélfogadási idő: péntek: 13:00–17:00
Telefon: 24/523-123
2300 Ráckeve, Kossuth u. 13.
Ügyfélfogadási idő: szerda: 8:00–12:00; péntek: 12:00–17:00;
szombat: 8:00–13:00 óráig
Telefon: 06-20/240-9471
2339 Majosháza, Rákóczi u. 2., Dolgozók Klubja
Ügyfélfogadási idő: minden páros hét szombat: 08:00–12:00
Telefon: 20/583-7700
Közszolgáltatási díj mértéke
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-a értelmében a
természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő
időszakról kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb
4,2%-kal megemelt összegének a 90%-át. Fenti szabályozásnak megfelelve minden természetes ingatlanhasználó számára biztosításra
kerül a 10%-os rezsicsökkentés.
A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező.
Az új jogszabályi rendelkezések szerint az ingatlanok tulajdonosaival egyedi közszolgáltatási szerződés nem kerül megkötésre.
A számlát kiegyenlíthetik készpénzben, csekken, átutalással, illetve
csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás megadásához a számlán található ügyfélazonosító kódjára és a VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. beszedési azonosítójára: A24662837T207 lesz szüksége.
Bankszámlaszámunk: 12023008-00181708-00100000
Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.,
tel.: 22-576-070, fax: 22-576-071
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu

A n y a k ö n y v i h í rek
M eg s z ü letett:

Farkas Erika és Dencsik Lajos kisfia
BENCE

Székely Orsolya és Halassy Ferenc János kisfia
BENJÁMIN

Örö k re eltá v o z ta k :

Csik István
Mondrák Jánosné szül.: Kozma Eszter
Boros Sándor
Kocsis Sándorné szül.: Rákos Erzsébet
Turóczi Sándorné szül.: Kis Julianna
Kecskeméti Tibor

Felhívás

(élt 71 évet)
(élt 81 évet)
(élt 72 évet)
(élt 77 évet)
(élt 88 évet)
(élt 69 évet)

Makád Község lakosaihoz és a helyben
működő alapítványokhoz

A hangzatos címet azért választottam, hogy az alábbiakban leírt gondolataim túllépjék az olvasók ingerküszöbét.
A Makádi Szívek Alapítvány, amely az utóbbi években Csipkerózsika-álmát aludta, Baski Mária pénzügyi tanácsadónk jóvoltából életre kelni látszik. Hogy ez ne csak látszat maradjon, a legutóbbi kuratóriumi ülésen elnököt kellett választanunk, és ezt a funkciót elvállaltam
(Szabó Gábor).
Áttekintve a lehetőségeinket, azok anyagi korlátait, megbeszéléseket
kezdeményeztem Halassy Ferenc tiszteletes úrral és Baski Gábor polgármester úrral, közös feladatok megtalálására. A következőkben
ismertetem szándékomat.
A makádi alapítványok kuratóriumaival közösen egyeztetve szeretném ezt elérni.
Fő célkitűzésem lenne közös pályázatokon való indulás, pénzügyi
erőforrásaink felhasználása a tehetséges és jó tanulmányi eredményt
elérő diákok támogatására, akár az egyetemi diploma megszerzéséig.
E cél elérésének módja és mikéntje közös megbeszéléseink szerint történne. Nem kívánom eltéríteni a többi alapítványt eredeti célkitűzéseiktől, de hiszem, hogy közösen eredményes munkát végezhetnénk.
Azért használok cikkemben helyenként feltételes módot, mert minden érdekelttel még nem tudtam egyeztetni. Ha együttgondolkodásra
alkalmasnak találják cikkemet, közös kuratóriumi ülés szervezésébe
kezdenénk, ahol bővebben kifejteném álláspontomat.
A makádi családokat szeretném személyesen felkeresni, hogy céljainkról szóban is beszámoljak, erősítve emberi kapcsolatainkat.
Üdvözlettel:
Szabó Gábor,
a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke
A hulladéklerakó telep további működéséről
Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás tulajdonát
képező dömsödi hulladéklerakó telep üzemeltetési jogát 2013. január 28tól szintén a Vertikál Nonprofit ZRt. kapta meg a közbeszerzési eljárás
eredményeként. Jelenleg a telep zárva van, amíg az ismételt megnyitáshoz szükséges új engedélyeket az üzemeltető részére a hatóságok kiadják.
Ennek megfelelően a hulladéklerakóra történő lakossági beszállítás lehetősége pillanatnyilag szünetel.
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Tisztítsuk megy együtt környezetünket! –
TeSzedd! 2014

Az idei évben is megszervezi a TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót az
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
(OHÜ) a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából. Az eseményre május 9-11. között kerül
sor szerte az országban.
Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalma minden eddigi határait átlépi, amellett, hogy
háromnaposra bővül, hazánk nemzetközi
porondra lép vele. A TeSzedd! akcióval az
Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja
keretében a „Let’s Clean Up Europe! („Tisztítsuk meg Európát”) elnevezésű projekthez csatlakozik Magyarország. Május 10-én 28 európai
országban tartanak egyszerre a TeSzedd!-hez
hasonló szemétgyűjtési akciót.

Különösen hasznos lehet az akcióhoz csatlakozás azon iskolások számára, amely diákoknak közösségi szolgálatot (KÖSZI) kell teljesíteniük. Ez azon középiskolások számára kötelező feladat, akik 2016. január 1. után kezdik meg
érettségi vizsgájukat, ettől az időponttól a
KÖSZI az érettségi bizonyítvány kiadásának
feltétele. A TeSzedd! keretében a kötelező 50
óra közösségi szolgálatból a diákok 5 óra
közösségi szolgálatot tudnak teljesíteni. Célunk egyrészt a szűkebb-tágabb környezetünk
megtisztítása az eldobált, elszórt szeméttől,
másrészt azt szeretnénk elérni, hogy minél több
ember figyeljen oda a környezetére.
Településünkön 2014. május 10-én
(szombaton) 9.00 órakor találkozunk a

Kérjük, adója 1%-át ajánlja fel
a makádi civil szervezetek javára!

sportöltöző épületénél és csatlakozunk a
kezdeményezéshez!!!
Eddig jelentkezett intézmények és civil
szervezetek: Thúry József Általános Iskola,
Makádi Hóvirág Óvoda, Makád Község
Önkormányzata és Képviselő-testülete,
Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány,
Makád Községért Közalapítvány, Makádi
Vadásztársaság, Makád Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Makádi Sportegyesület, Makádi
Horgász- és Szabadidő Egyesület.

L OMTALANÍTÁS

Az idei évben a
VERTIKÁL Zrt.
végzi a tavaszi
lomtalanítást.

Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány – 18671214-1-13
Makádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – 18712043-1-13
Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány – 18712672-1-13
Makádi Polgárőr Egyesület – 18716102-1-13
Makád Községért Közalapítvány – 18681691-1-13
Makádi Sportegyesület – 18676192-1-13

Az időpont:
2014. május 19.

Tájékoztató a Leader nyertes pályázatokról

LEADER TK3 jogcím keretében 33 kérelem került jóváhagyásra,
amely a IV. tengelyből 128.029.282 Ft támogatási összeg lekötését eredményezte.
9 jogosult településről nyújtottak be kérelmet munkaszervezetünkhöz,
melyben többek között számos vállalkozásfejlesztés, színvonalas rendezvények, hasznos kiadványok, tanösvény, munkahelymegőrzés, nemzetközi találkozó, építmény-felújítások, zenei fejlesztések kerülnek lebonyolításra.
Ezúton köszönjük minden pályázó türelmét, kitartását és együttműködését, hogy közös erővel ilyen magas támogatási összeghez és további fejlődés lehetőségéhez jutott térségünk.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Munkaszervezetünk a projektek
lebonyolításában, a kifizetési kérelmek benyújtásában és egyéb kérdésekben is áll az Önök rendelkezésére!
További eredményes munkát kívánva,
tisztelettel:
Dr. Czerny Károly
egyesületi elnök

Település
megnevezése
Apaj
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetszentmárton
Szigetújfalu

Nyertes
projektek száma
1 db
3 db
4 db
7 db
3 db
10 db
2 db
1 db
2 db

Jóváhagyott
támogatási összeg
1.766.570 Ft
18.181.238 Ft
6.476.568 Ft
39.885.028 Ft
10.177.179 Ft
31.787.017 Ft
13.726.037 Ft
2.087.929 Ft
3.941.716 Ft

2014. április

Pályázó megnevezése

Fejlesztés megnevezése

Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő
és Műemlékvédő Egyesület
Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő
és Műemlékvédő Egyesület
Szigetújfalu Községi Sportegyesület

Dömsöd épített és természeti
környezetének képes krónikája
Szigetszentmárton épített és természeti
környezetének képes krónikája
Sportpálya névadó és labdarúgó
vándorkupa szervezése
Fedett szín az összegyűjtött mezőgazdasági eszközök és gépek elhelyezésére
Futómű diagnosztika
„Sokszínű Ráckeve” rendezvények a
turisztikai vonzerő növelése érdekében
Tanösvény kialakítása Makádon
RVSE kajak-kenu szakosztályának hajóállománybővítése a túlsúlyos gyerekek foglalkoztatásáért
Vállalkozásfejlesztés a Ráckevei Kistérség területén
Lovas oktató bázis fejlesztése körkarám építésével
A Starmüller Kft. kiskunlacházi gépműhelyének
energetikai korszerűsítése és gépparkjának fejlesztése
Vállalkozás fejlesztése – cukrászda felújítása és régi
hangulatú kávézó kialakítása
Dömsöd település ünnepi rendezvénynapok
„Nádas Berek ismeretterjesztő tanösvény további
kialakítása Kiskunlacháza határában”
Utánpótlás térségi bajnokság szervezése és
sporttevékenységhez kötődő eszközbeszerzés

Szigetbecse Község Önkormányzat
Markó-Zöldág Kft.
Ráckeve Város Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Makádi Tűzoltó Egyesület
Ráckeve Városi Sportegyesület
Detrich László
Séra Zsolt Gábor
Starmüller Kft.
Kapitány Zoltán
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Ráckevei Városi Lövész Klub Egyesület
1984. Körzeti Labdarúgó
Szövetség Egyesület
Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzat
Heim-Hartai György
Solar Spark Kft.
Starmüller Kft.
ST. Bt.
Dzsunzi Music Kft.
Áporka Községi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Zenei Egyesület
Kátai-Konténer Kft.
Ráckeve Városi Sportegyesület

Magyarországi Német Népi Kultúráért
Egyesület
Szabó Szerszámkészítő Bt.
VIEL FARM 2012 Kft.
Fabula Cipő Kft.
Baski Gábor
Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület
Makádi Sportegyesület
Tükrös Pálinka Kft.
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Kiskunlacháza szüreti felvonulás és bál
A Lacházi Vendéglő konyhájának és szennyvízrendszerének fejlesztése a hagyományos ízek jegyében
Megújuló energia információs pont
A Starmüller Kft. ráckevei autómosójának korszerűsítése
ST. Bt. irodaházának létrehozása
„Zenevilág fejlesztése”
Közösségi rendezvények, amelyek az összetartozást és
a települések közötti együttműködést is segítik
„Gyökereink” Kistérségi Nemzetiségi Ifjúsági és
Kulturális Napok
„Fejlesztés a tiszta környezetért”
Fogyatékkal élő gyermekek lovas-terápiás
lovagoltatásához a tárgyi feltételek javítása,
a fogyatékkal élő gyerekek adottságainak
megfelelő lovasverseny rendezése
V. Testvértelepülések Találkozója és színpadavató
Munkahelyek megtartása,
termelékenység növelése
gépek és eszközök beszerzésével
„Retro” Mozgóbüfé
Vállalkozásfejlesztés a ráckevei térség területén
Helyi üzem fejlesztése
„9. Kistérségi és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó”
megvalósítása
Labdarúgó rendezvény Makádon
Hagyományos pálinkafőzéshez
szükséges fejlesztés
a Tükrös Pálinka Kft.-nél

Jóváhagyott támogatási összeg

Projekt
település

4 945 500 Ft

Ráckeve

4 945 500 Ft

Ráckeve

816 331 Ft

Szigetújfalu

4 298 799 Ft

Szigetbecse

1 740 360 Ft
4 000 000 Ft

Dömsöd
Ráckeve

5 000 000 Ft
1 981 200 Ft

Makád
Ráckeve

5 000 000 Ft
3 681 238 Ft
11 093 083 Ft

Ráckeve
Áporka
Kiskunlacháza

3 174 369 Ft

Kiskunlacháza

2 253 700 Ft
3 000 000 Ft

Dömsöd
Kiskunlacháza

2 675 143 Ft

Makád, Szigetcsép és
Szigetszentmárton
(Ráckeve)
Kiskunlacháza

3 803 490 Ft
864 090 Ft

Kiskunlacháza

921 259 Ft
4 453 110 Ft
13 000 000 Ft
2 541 435 Ft
7 500 000 Ft

Ráckeve
Ráckeve
Kiskunlacháza
Ráckeve
Áporka

2 087 929 Ft

Szigetszentmárton

4 949 996 Ft
323 870 Ft

Kiskunlacháza
Ráckeve

3 125 385 Ft

Szigetújfalu

9 427 238 Ft

Szigetbecse

1 374 808 Ft
1 107 700 Ft
2 649 779 Ft
1 766 570 Ft

Dömsöd
Dömsöd
Makád
Apaj

2 527 400 Ft

Makád

7 000 000 Ft

Áporka
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Makádi Hóvirág Óvoda eseményei és ünnepei
2013/2014. nevelési évben
Az idén már másodszor vehettünk részt a Német Óvodák Találkozóján, amit Soroksáron a Táncsics Mihály Művelődési Házban rendeztek.
2013. október 26-án, egy szombati napon, különbusszal a szülőkkel
közösen indultunk neki az útnak nagy izgalommal. Összesen nyolc óvoda
képviseltette magát ezen a találkozón, mi voltunk a záró, nyolcadik fellépők. A szervezők kitettek magukért a kedves, barátságos fogadtatás mellett, gyönyörűen feldíszített művelődési házba léphettünk be. Minden
gyermekcsoport esztétikus, német tradíciókat képviselő ruhában lépett fel.
A találkozón minden óvoda azt mutatta be, hogy az év során milyen dalokat, mondókákat, verseket, daloskörjátékokat, kiszámolókat tanulnak a
gyermekek németül.

Decemberi hónapunk egy számunkra fájdalmas eseménnyel kezdődött, mert Ági néni (Pap Ferencné) 40 éves gondoskodó, szeretetteljes munkában eltöltött idő után nyugdíjba vonult. Ezúton is kívánunk neki egészségben, szeretetben családja körében eltöltött hosszú,
békés nyugdíjas éveket.

A nézőtéren ülve élvezettel néztük a többi fellépőt, és az ismert dalokat mi is énekelgettük. A gyerekek a színpadon minden lámpaláz nélkül,
természetesen és nagyon ügyesen adták elő produkciójukat, amit nagy
tapssal jutalmazott a közönség. Vendéglátóink az öltözőben süteménnyel
és üdítővel kedveskedtek nekünk, és minden gyermek egy Német Óvodák Találkozója emblémával ellátott kirakót kapott ajándékba. Felkészítő
pedagógusuk, Borbély Ilona pedig egy cserepes krizantémot, amit az
óvoda kiskertjében ültettünk el.

Hagyományainkhoz híven idén 2013. november 11-én megemlékeztünk Szent Mártonról. Egész héten lampionokat készítettünk,
megismertettük a gyermekekkel Szent Márton történetét, és német
dalokat tanultunk. Megemlékezésünket közösen tartottuk a Makádi
Thúry József Általános Iskola diákjaival. 17 órakor gyülekeztünk az
aulában, és megtekinthettük a 4. osztályosok előadásában Szent
Márton történetét németül. Az időjárás sajnos nem volt hozzánk túl
kegyes, ezért úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a lampionos felvonulást. Meghitt hangulatot varázsoltunk a lampionokban égő gyertyáinkkal, melyek fényénél énekeltük el német dalainkat. Végezetül
finom csokoládés-mézeskaláccsal vendégeltük meg a gyerekeket,
csemegézés és beszélgetés után pedig hazatértünk.

2013. december 6-án a messzi Lappföldről ellátogatott hozzánk a
Mikulás. Az óvoda kis lakói félve, izgatottan várták a jóságos
Mikulást és krampuszait. A gyerekek bátran énekelték és mondták el
a Mikulásnak tanult verseiket, dalaikat. Mikulásnak annyira tetszett a
gyerekek éneke, hogy ő is beállt a körbe. A csomagok kiosztása előtt
a Krampuszok lepték meg a gyerekeket egy kis zenés műsorral.
Mikulásnak minden gyermekhez volt egy-két kedves szava, és volt,
akire a krampuszok jótékony célzattal jóvá varázsoló gyengéd
virgácssuhintásokat mértek. Majd Mikulásnak sietnie kellett tovább,
mert nagyon sok kisgyermek várta még.
Óvodánkban 2013. december 18-án tartottuk karácsonyi ünnepségünket. Ezen a napon a Süni csoportosok előadták betlehemes műsorukat, amit óvó nénijük, Borbély Ilona tanított be. A meghitt ünnepségen a
szülők és meghívott kedves vendégeink is részt vettek.
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Március hónapban 8-án hóvirágos képeslap készítésével köszöntöttük
fel nőnap alkalmából az óvodába járó kislányokat és a család nőtagjait.
A nemzeti ünnepünkre való megemlékezést március 14-én a Thúry
József Általános Iskola diákjaival és pedagógusaival együtt tettük egy
nagyon színvonalas műsor és koszorúzás keretében, ahol az óvodás és
iskolás gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek.
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából a hét során beszélgettünk a víz létszükségletéről, fontosságáról, jelentőségéről, és
nagyon örülünk, hogy megérkezett a Tavasz, a jó idő, és minél többet
lehetünk a szabadban.
A makádi hagyományokat tovább ápolván az idei évben is megrendeztük a művelődési házban 2013. december 25-én a Karácsonyi Bált,
Jótékonysági Bált, amelynek bevételét a Makádi Hóvirág Óvodások részére ajánlották fel a szervezők. A rendezvényt a szülői munkaközösség tagjai
az óvoda dolgozóival együtt szervezték és bonyolították le. A jó hangulatról és az egész esti talpalávalóról gondoskodott a Cirmos és barátai zenekar.
Bebizonyosodott, hogy közös cél érdekében, főleg ha gyermekeinkről
van szó, összefogással nagyon sok mindent elérhetünk. A résztvevő, aktív
szülők segítségét itt, ebben a formában is szeretnénk megköszönni.
A 2014-es évben első ünnepségünk a télbúcsúztató farsangi mulatság
volt február 24-én. Mindenki jelmezbe öltözve, hangos énekkel, tánccal
riasztotta el a telet és várta a meleget hozó tavaszt.

Borbély Ilona intézményvezető

Nemzetközi kyokushin
karate verseny
Beszámoló

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a Honvéd Reflex
Egyesület Küzdő Szakosztály kyokushin karate csoport versenyzőinek
versenyen elért eredményeiről.
2014. február 01. IX. ZEMPLÉN KUPA nemzetközi kyokushin
karate bajnokság Sátoraljaújhely
Induló versenyzőink elért eredményei:
Gyermek korcsoportban Seregély Balázs
Gyermek korcsoportban Répás Emese
Gyermek korcsoportban Nagy Rozália
Ifjúsági korcsoportban
Sallay Gréta

ezüstérem
ezüstérem
ezüstérem
kiesett

Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményeikhez.

II. hely
II. hely
II. hely

Továbbá engedjék meg, hogy tájékoztassam a tisztelt olvasókat egy
fontos eseményről.
2014. március 21-22-23-án megrendezésre kerül Ráckevén az
OKKH Kyokushin Karate Szervezet válogatott és utánpótlás
versenyzőinek egy háromnapos felkészítő tábor. Az edzőtáborban jelen
lesz az OKKH elnöke, shihán Borza József 6 danos mester, aki egyben
az európai és a világszervezet technikai igazgatója, valamint több nemzetközi bíró is.
Sensei Mező Sándor 3 dan
kyokushin karate mester

MAKÁDI ÚJSÁG

8

2014. április

* Thúry-suli hírek *

A 2013/2014. tanévben szervezett programjaink

december

Karácsonyi vásár
Szervezők: Szülői Szervezet, Diákönkormányzat

december 13. A Dömsödi Művészeti Iskola zenei és dráma tanszakos
növendékeink karácsonyi bemutatója – Köntös Ágnes,
Bognár Gáborné

február 20.

Színházlátogatás az Erkel Színházban. Tanulóink megtekintették a Víg özvegy című balettet.
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet
Kísérő nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Piróthné Ács Tünde

február 21.

Iskolánkat 25 tanuló képviselte a Ráckevén megrendezett
Zrínyi Ilona Matematika Versenyen.
Felkészítő nevelők: Gellai Anita Zsanett, Nyulné Bíró
Ildikó, Fábián Ilona, Végh Ákos, Szabó Istvánné
Kísérő nevelő: Végh Ákos

február 28.

Német Nemzetiségi Kompetencia Verseny Szigetcsépen.
Az 1. korcsoportban versenyző Pahocsa Judit, Kocsis Zsófia, Brezina Ferenc, Kiss Zsombor II. helyezést ért el.
A 3. korcsoportban versenyző Modróczki Szandra, Major
Fruzsina, Huszár Ivett, Stromájer Sára, valamint a Piróth
Krisztina, Kocalik Rebeka, Balogh Lívia, Kozma Luca
összetételű csapatok egyaránt V. helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet

március 5.

Matematika verseny a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban.
Iskolánkat 6 tanuló képviselte a 7. és a 8. osztályosok közül.
Felkészítő nevelők: Végh Ákos, Szabó Istvánné

március 13.

Tájékoztatást tartottunk az érdeklődő leendő 1. osztályos,
valamint a 4. osztályos tanulók szülei számára a következő tanévben induló hit- és erkölcstan oktatásról.

március 14.

Ünnepi megemlékezés a 7. osztályos tanulók szereplésével, koszorúzás az Országzászlónál
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet

március 18.

Szigethalmon matematika versenyen vettek részt tanulóink:
1. osztály: Czinege Laura, Király Gergő, Brezina Kata,
2. osztály: Vida Patrik, Vásárhelyi Nagy Luca.
Vida Patrik 1. helyezést ért el.
Felkészítő nevelők: Piróthné Ács Tünde, Gellai Anita Zsanett

március 25.

Német Nemzetiségi Megyei Szavalóverseny Piliscsabán
5. osztály: Vásárhelyi Nagy Anna
8. osztály: Piróth Krisztina Réka
Országos döntőbe továbbjutott: Piróth Krisztina Réka
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet

december 21. Thúry-nap – Karácsony, 4. adventi gyertyagyújtás
Szervező nevelők: Gellai Anita Zsanett, Forgács Veronika, Mihály Gyula, Mesterné Szabó Beáta, Fábián Ilona
december 22. A leány kézilabdacsapatunk versenyen vett részt Dömsödön
Szervező nevelő: Mihály Gyula
december 24. A hittanos gyermekek karácsonyi műsora iskolánkban
Felkészítő: Halassy Ferenc János tiszteletes úr
január 14.

Iskolánk csatlakozott az „Együtt szaval a nemzet” internetes felhíváshoz
Szervező nevelő: Végh Ákos, Bognár Gáborné

január 24.

Félévi értesítők kiosztása

január 28.

Fiú kézilabdacsapatunk a Pest Megyei Diákolimpia körzeti bajnokságon 3. helyezést ért el
Részt vettek: Czepány Márton, Markó Ádám, Szeker
Balázs, Gaál Bendegúz, Seregély Viktor

január 29.

Zeneiskolás tanulóink félévi koncertje Dömsödön

február 1.

Országos Karate Verseny Zemplén Kupa Sátoraljaújhelyen került megrendezésre, melyen iskolánk 4. osztályos
tanulója II. helyezést ért el

február 4.

Iskolánk tanulói az Operettszínházban megtekintették az
Elisabeth című előadást
Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet
Kísérő nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Bognár Gáborné,
Takács Aranka Tímea

február 10.

Iskolánk 4 tanulója Kazinczy versenyen vett részt Áporkán: Halassy Eszter, Gaál Bendegúz, Balogh Lívia, Kocalik Rebeka. Gaál Bendegúz II. helyezést ért el, Halassy
Eszter különdíjas lett
Felkészítő nevelő: Bognár Gáborné

február 14.

Német Nemzetiségi Körzeti Szavalóverseny Tökölön. Iskolánkat Kiss Zsombor, Piróth Krisztina Réka, Vásárhelyi
Nagy Anna képviselték.
Piróth Krisztina Réka és Vásárhelyi Nagy Anna I. helyezést értek el, ezzel továbbjutva a megyei versenyre.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet
Ugyanezen a napon iskolánkban ismét megrendeztük a
hagyományos farsangi mulatságot, melyen iskolánk tanulói és tanárai egyaránt jelmezbe öltöztek.
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ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy Makád településen

KUTYAOLTÁST szervezünk!

Időpont:
2014. április 29. (kedd)
16-18 óra között

Helye: Makád Sportöltöző
előtti parkoló

Komondorfalva

Itt a tavasz! Mint mindenki, mi is örültünk, hogy vége a télnek.
A komondorok imádták a telet, hiszen a nagy bundában igazán Nekik
való idő volt.
A hűvösben jobban és többet esznek, így készülnek a melegebb napokra. Melegebb időben jóval kevesebb táplálékot vesznek magukhoz, és
nem olyan élénkek, mint télen.
Ahogy melegszik az idő, előbújnak a téli fészkükből az élősködők, mint
a bolha, kullancs, szúnyog… Ezen fenevadak ellen küzdenünk kell,
havonta megismételve, a megfelelő szerekkel kezeljük a kutyusainkat!
Ha tavasz, akkor nagytakarítás!
Nem csak otthonunk takarítása, hanem a komondorok lakóhelyének
tisztán tartása is fontos dolog. Amikor már melegebb lesz, azaz 20 fok
fölött van tartósan a hőmérséklet, akkor irány a fürdőkád a komiknak.
Tavasszal egy nagy fürdetés mindenkinek jár, hogy az őszi-téli piszok
eltűnjön.
Tavaly ősszel részt vettünk az évente megrendezésre kerülő Komondor
Fesztiválon.
Sárikánk Vándorserleget hozott, mi pedig egy kis komondorral érkeztünk haza. Ott a fesztiválon ugyanis egy igéző szempár foglyai lettünk, és
a pici szőrgombóc már az Uram ölébe is került.
Ez a gyönyörű kiskutya Téglási Szélbori Jegyes, akit Basának neveztünk el. Így az öt főből álló komondor csapatunk (Suba, Mátka, Sára,
Bogi, Éger) immár hat főre duzzadt.
Az első tűzkeresztségen Basa már túl is esett a Fehova keretén belüli
kiállításon.
Igen ígéretes, szép, nagy komondor fiú válik belőle is.
A következő megmérettetésre húsvétkor kerül sor, egy háromnapos
nemzetközi kiállításon.
Ez nagyszerű program lehet a gyönyörű Szilvásváradon, ahová minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Ezúton kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Darók Éva és László és a Komondorok

Pótoltás:
2014. május 06.
16-18 óra között

Szemétgyűjtés
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E r d ő ta k a r í t á s

Makád Község Önkormányzata, a KDV-VIZIG és a Pilisi
Parkerdő Zrt. közösen megtisztította a település egyik legszebb területét, a Parkerdőt. Az önkormányzat és a „VÍZÜGY” biztosította a
személyeket a munkához, a Parkerdő Gazdaság pedig finanszírozta a
hulladék elszállítását. Kettő púpozott konténer szemét gyűlt össze
ezen a területen, amelyet valószínűleg nem a helyi lakosok szórtak
el, dobtak ki. Lakóhelyünk tisztasága számunkra viszont nagyon fontos, ezért a feladat is ránk várt.
Köszönet minden résztvevőnek, szervezőnek!

Makádi Horgász- és Szabadidősport Egyesület
2014. február 04-én alakuló ülést tartott a
Makádi Horgász- és Szabadidősport Egyesület.
Az elmúlt évben már felmerült, hogy hozzunk
létre a településen egy olyan szervezetet, amelyik a település adottságai révén új értéket tudna
megvalósítani. Adott volt az alapító tagok
részéről, hogy milyen tevékenységek azok,
amelyek fontosak a településen élők számára.
Az egyesület tevékenységei közé tartozik a
horgászat, azon belül is a gyermekek képzése,

szervezett formában történő tanítása. Földrajzilag Makád azon települések egyike, amelyek
több kilométer hosszú vízfelülettel rendelkeznek a közigazgatási határukun belül. Elkészült a
csapadékvíz befogadására kialakított tó is. A tó
fontos helyszíne lesz az utánpótlás nevelésének,
a versenyek lebonyolításának.
Kiemelkedő szerepet szánunk a természetjárásnak és a környezetvédelemnek is. Ilyen természeti kincsekkel rendelkező településen nem

hiányozhat az ilyen irányú, szervezett formában
történő tevékenység. A természetjárás hozzátartozik a mindennapi kikapcsolódáshoz, hiszen
néhány percre található a falutól a Nagyerdő, a
Nagy-Duna, a Kis-Duna és a Parkerdő. Emlékezhetünk, még néhány évtizeddel ezelőtt az
erdőink is kijelölt turista útvonalakkal rendelkeztek.
A környezetvédelem pedig a mai világban
nélkülözhetetlen.
Utolsósorban nem hiányozhat a felsorolásból,
hogy a pályázati pénzek elnyerése a település
további gazdagodását jelenti. Ezért is fontos a
civil szervezetek gyarapodása Makádon.
A bírósági bejegyzés után szívesen látjuk a
feladatokkal egyetértő személyeket Makádról
és a környezeő településekről.
Alapító tagok: Sári Lajos, Márkus László,
Baski Gábor, Matis Károly, Májer István,
Medve Károly, Horváth Antal, Ács Bálint,
Zólyomi Viktor, Márkus István, Király András,
Horváth András. Köszönjük Stáhly-Zsideg
István jegyző úr segítségét, aki a jogi és törvényes lebonyolításával hozzájárult az egyesület
megalakulásához.
Sári Lajos, MAHOSZ SE elnöke
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Itt a tavasz, indul a foci

Az 1984. Körzeti Labdarúgó Szövetség
évek óta szervez fiatalok számára labdarúgó bajnokságot.

Idén a vidékfejlesztés keretében a
„Darányi Ignác terv” pályázatán nyert támogatás segítségével március 22. és október 25. között 16 fordulós utánpótlás bajnokságot rendezünk a 12 éves, illetve 14 éves fiatalok részére. A versenykiírás
alapján 4, 12 éves és 4, 14 éves korú csapat nevezését fogadtuk el. A
mérkőzéseket 3 helyszínen (Makád, Szigetcsép, Szigetszentmárton)
játsszák le a csapatok, ahol is minden játéknapon a korosztályon belül
minden csapat játszik mindenkivel, így egy-egy játéknapon 12 mérkőzésre kerül sor. A kisebbek 3/4-es, míg a nagyobbak félpályán
játsszák mérkőzéseiket. Ez a forma egy-egy napon komoly kitartást,
erőfeszítést kíván a gyerekektől.
Az első napon március 22-én, Makádon kezdődtek a küzdelmek.
Makád mindkét korcsoportban indított csapatot. A gyerekek alapos
felkészítését Bódis István végezte. A sportöltöző és a sportpálya előkészítését az önkormányzat végezte kiváló minőségben, így gondos
házigazdaként várta Makád a vendégcsapatokat. A gyerekeket több
szülő is elkísérte, akik bizonyára jó hírnevét viszik a községnek.
A március végi szombati napon kissé szeles, de szép napos idő
fogadta a fiatalokat.
Makád 12 éves korú csapata Pereggel (2:0), Szigetcsép ALK nevű
csapatával (1:1, majd tizenegyesekkel helyi győzelemmel),
Szigetcséppel (2:2-es döntetlennel, majd tizenegyesekkel szintén
helyi győzelemmel) mérkőzött, és 100%-osan kezdte a tornát.
A 14 éves korú fiatalok már nem ilyen sikeresen vették a rajtot,
még az elején jól kezdtek Szigetcsép ALK nevű csapata ellen (1:1-es
döntetlen után tizenegyes rúgásokkal nyert a Makád), sajnos a többi
siker elmaradt, mivel a CSÖME Kft. csapatától (0:5) és a Szigetcsép
csapatától (0:3) vereséget szenvedett.
A mérkőzések nagyon sportszerűek voltak, a fiatalok a kora tavaszi időpont ellenére megfelelő állóképességet mutattak, igaz, a játék

Utánpótlás torna Makád I. forduló, megnyitó

színvonalán javítani kell, de a bajnokság őszi felére biztos jóval képzettebbek lesznek a gyerekek, ez is a bajnokság egyik fő célja.
A forduló befejeztével a gyerekek frissen kiszállított, még meleg
pizzát kaptak üdítővel, pótolandó a játék közben ledolgozott kalóriákat.
Tavasszal még 2 alkalommal (május 3., illetve június 7.), míg
ősszel 3 alkalommal (szeptember 13., október 4., október 25.) találkoznak a csapatok Makádon. A bajnokság záró fordulója lesz 25-én,
ahol eredményhirdetésre, díjkiosztásra kerül sor, értékes díjakkal,
többek között a korosztálynak megfelelő hálózott kaput, komplett
csapatfelszerelést, bőr focilabdákat, megkülönböztető mezeket kapnak a csapatok. A Fókusz Takarékszövetkezet jóvoltából minden forduló végén a csapatvezetők választanak egy játékost a nap legjobb
sportolójának, aki különdíjat kap.
Bízunk benne, hogy a makádi játéknapokon egyre több szülő és
néző látogat ki a sportpályára.
Stáhly-Zsideg István elnök

12

MAKÁDI ÚJSÁG

A Makádi Református
Templom felújítási
munkálatai képekben
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Gondolatok Virágvasárnapra és Húsvétra
Olvasandó: Márk 11, 1-11.

Kedves testvérek! Jézus annak ellenére megy Jeruzsálem felé, hogy tudatában van annak, hogy meg fog halni ott. Ha nem teszi meg, nincs váltságmű,
nincs bűneinkre bocsánat. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért. A tanítványok
megpróbálják lebeszélni erről, de neki mennie kell. Véghezvinni, amit az
Atya elrendelt. Közeledve Jeruzsálem felé, előreküld két tanítványt, hogy
Betfagéból hozzanak el számára egy szamárcsikót. Ha a gazda megkérdezi,
kinek kell ez a csikó, mondjátok azt: „Az Úrnak van szüksége rá!” – és oda
fogja adni. Testvérem! Istennek szüksége van rád! Szüksége van rád, hogy
keze, lába, karja, szeme és füle legyél ebben a világban. Hogy te magad is hirdesd az evangéliumot, örömhírt arról, hogy Krisztusban elnyerheted bűneid
bocsánatát, ha hittel fordulsz Őhozzá. A körülötted élő embereknek is szüksége van rád. Hogy meglássák a Krisztus arcát. Ma is így viszik el a keresztyének az Isten szavát az emberekhez. A szélrózsa minden irányába. Te is
lehetsz az az ember!
Boldog az az ember, aki reménységgel éli az életét. Sosem szégyenül meg,
sosem kell Istenben csalatkoznia. Az ilyen embereknek mindenre van erejük,
mert Jézus Krisztus megerősíti őket. Sok-sok ember élete kerül nehézségbe,
netán kilátástalannak tűnő helyzetbe. Isten karjába belekapaszkodhatsz! Ő
megtart, Ő erős. Ha rá bízod magad, az Úr megtanít bölcsen,
felelősségteljesen, békességgel, megelégedettséggel élni. Más lesz az értékes
aztán, nem e föld mulandó kincsei. Ezek is kellenek, de csak eszközök lehetnek Isten kezében. Ő azt mondja, hogy keresd előbb az Isten országát, és minden ráadásként megadatik majd neked! Az első legyen az Úr, a többit, mindent, ami kell a boldog életedhez, megadja majd Isten! Lehet, hogy nem teszi
le az asztalra első szóra, de ad erőt és kitartást, hogy meg tudj érte dolgozni.
Hitet és reménységet, hogy ne lankadj, hogy fel ne add!
Istennek fontos vagy és számít rád, hogy jó eszköze legyél. Amit teremtett,
az mind jó volt. Az ember, akire mindezt rábízta, Vele együtt újra képes jóvá
és széppé tenni! Szívből kívánom, hogy áldott Húsvétod legyen, keresztyén
testvérem! Jézus be akar vonulni az életedbe! Hogy meghaljon a bűneidért,
hogy ne neked kelljen! Engedd be Őt! Élő Urunk van, aki megmarad neked
minden napon a világ végezetéig!
Testvéri köszöntéssel:
Halassy Ferenc János református lelkipásztor

A Húsvéti Ünnepkör
alkalmai

2014. április 13. vasárnap – virágvasárnapi istentisztelet lesz
a gyülekezeti házban, 10 órai kezdettel
*
2014. április 18. péntek – nagypénteki istentisztelet lesz
a gyülekezeti házban, 18 órai kezdettel
*
2014. április 19. szombat – bűnbánati istentisztelet lesz
a gyülekezeti házban, 18 órai kezdettel
*
2014. április 20. vasárnap – húsvét 1. napján ünnepi úrvacsorás
istentisztelet lesz a református templomban, 10 órai kezdettel
*
2014. április 21. hétfő – húsvét 2. napján ünnepi úrvacsorás
istentisztelet lesz a református templomban, 10 órai kezdettel
*
Minden kedves testvérünket szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
Kiadja Makád Község Önkormányzata. Felelős kiadó Jancsó Emőke jegyző.
www.makad.hu
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