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MAKÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Kedves Református Testvéreink! Kedves Makádiak!
A Makádi Református
Egyházközség majd 400 éve
tölti be Istentõl kapott feladatát, küldetését ezen a helyen. Voltak vérzivataros
idõszakok is e hosszú idõ
alatt, de voltak szép számmal sikerek is. Mindig megtapasztaltuk Isten ránk figyelõ, óvó és õrzõ szeretetét, hiszen hogyan is maradhattunk
volna fenn ily hosszú idõn át.
Mindig összeszorul a szívem, ha arra a bizonyos
1621-es évszámra tekintek,
ami bélyegzõnkön is szerepel. Hatalmas örökség és hatalmas teher nyomja a vállunkat ma élõ reformátusoknak. Életünk – úgy is, mint egyház és úgy is,
mint benne élõ tag – csoda. Az Isten csodája. Makádot mindig is úgy tartották számon, mint református települést. De hol vannak református testvéreink? Vannak néhányan, akik benne szerepelnek valamelyik egyházi nyilvántartásban, sõt vannak olyanok is, akik szent elkötelezõdéssel és fáradhatatlan szolgálattal állnak az élre, amikor jövõnkrõl kell gondolkodnunk és fõképpen tennünk. Egyre kevesebben vagyunk azok, akik így gondolnak õseik örökségére. Most hozzátok kívánok szólni, kedves itt élõ református testvéreink! Az egyházközség a segítségeteket kéri. Segítsetek abban, hogy elõdeinktõl ránk testált feladatunkat betölthessük, és továbbadjuk, továbbvigyük gyermekeinknek. Megmaradjon e helyen a református egyházközség,
a református vallás, református templom. Ne nézzük csendes, de annál fájdalmasabb, lassú elmúlását! Tehetünk érte, hogy ne így legyen! Elsõsorban
arra kérlek benneteket, hogy gyertek a gyülekezetbe és hallgassátok Isten
hozzátok is szóló szent üzenetét! Õ volt nekünk és eleinknek is hajlékunk
nemzedékrõl nemzedékre. Ma is segítség, ma is kapaszkodó, ma is biztos
kõszikla, Akit nem sodor el az idõ és az évszázadok hullámzása, Õ megmarad örökkön-örökké! Gondoljatok elõdeitekre! Hajdanán úgy álmodták meg
a mi jövõnket is, hogy ha már õk nem lesznek, akkor majd mi ülünk a he-

Az idei év legfontosabb beruházása a
Makádi Egészségház megvalósulása.
Makád Község Önkormányzat Képviselõtestülete a 2015-ös év költségvetésében kiemelt
figyelmet fordított az építkezés megvalósulására. Az ÁNTSZ ellenõrzése alapján felhívta a figyelmünket a meglévõ orvosi rendelõ életveszélyes állapotára. Kötelezett minket a felújítására, ellenkezõ esetben a rendelõt bezárja. Értékesítettünk egy önkormányzati ingatlant is ennek érdekében. További ingatlaneladás szerepel a terveink között, a „Szilvás” üdülõterületen elhelyezkedõ telek, amelyet 4.500.000 Ftért kívánunk értékesíteni. Az épületegyüttesben
a háziorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat
kapna helyet. Az épület végleges tervei elké-

lyükre. És ha majd mi nem leszünk, akkor pedig a mi
gyermekeink, és így tovább évtizedeken és évszázadokon
át. Hatalmas örökség ez, amelyet tovább kell adnunk, tovább kell vinnünk! Talán ma azt mondod, nem érzem
magam hívõnek, nem érzem magam vallásosnak, vagy
más beállítottságú vagyok, más nézeteket vallok, Isten azonban „hisz” benned. Õ sosem utasít el. Az elsõ lépés mindig a legnehezebb, de mindnyájunk
nevében mondom: örömmel várunk téged! Az idõ kereke forog, most kell
döntést hoznunk, ma kell elindulnunk.
Egyre nehezebb az anyagi terheket is elhordoznunk, erre is gondolnunk kell.
Most ismét kér tõletek a Makádi Református Egyház! Arra kér mindnyájatokat, hogy gondoskodjatok az egyház megmaradásáról! Úgy, mint ahogy elõdeitek is tették. Elkötelezettséggel, kitartással, fõképpen Istenbe vetett élõ hittel. A
megnövekedett költségek egyre nehezebbé teszik fenn- és megmaradásunkat.
Nem kellene így lennie. Te és én, együtt és mindnyájan tehetünk érte. Az évenkénti egyházfenntartói járulék (többen egyházadónak ismerik) összegével tudjuk támogatni egyházunkat, gyülekezetünket. Ez az összeg 2015-tõl 4.000
Ft/fõ/év. Az elõzõ években, 2013-2014-ben 3.500 Ft/fõ/év volt. Tisztelettel és
szeretettel kérünk benneteket testvéreink, hogy segítsetek! Legyünk büszkék
arra, hogy reformátusok vagyunk! Mi pedig, lelkipásztor és presbiterek hûségesen fogjuk szolgálatunkat végezni, és gondot viselünk az egyházközség javaira! Mivel állami támogatást nem kapunk és nem is kaptunk korábban sem,
így pályázati forrásból tudtuk felújítani szeretett templomunkat. De mint tudjuk, eme pályázatok – és fõleg hogy melyiket tudjuk megragadni, melyiken tudunk elindulni – eléggé bizonytalanok. Mindezen források nélkül is meg kell
tudnunk maradni, fenn kell tudni magunkat tartani. Sok-sok tennivaló lenne
még, elég ha csak a templom padjaira vagy a toronyórára gondolunk. Mindezen feladatok csak nagyon nagy összefogással valósulhatnak meg.
Aki úgy érzi, hogy támogatni szeretné a Makádi Református Egyházközséget az egyházfenntartás befizetésével vagy adományaival, továbbra is 3
helyen és személyen keresztül teheti meg: Matisné Marika és Bodorné Jutka asszonytestvéreinknél, illetve a lelkészi hivatalban.
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékrõl nemzedékre.”
(Zsoltárok könyve 90, 1b.)
Isten áldjon mindnyájunkat! Nagy szeretettel várunk benneteket!
A Makádi Református Egyházközség nevében,
Halassy Ferenc János református lelkipásztor

szültek, amelyet a szakma is véleményezett.
Téglajegyeket fogunk kiadni, a pénzeszközzel
támogatók részére. Pályázati lehetõség sem hazai, sem európai uniós nem lesz.
Kérjük, támogassa a beruházást, ismerõsei

körében hívja fel a figyelmet a kiemelten fontos építésre!
Támogatását az alábbi számlaszámra
várjuk!
Szla szám: 11742070-15441915-10110007
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Önkormányzati események 2014. december

Makádi hagyományainkhoz híven 2014. december 13-án is nagy
szeretettel rendeztük meg a Fenyõünnepet, ahol kigyúltak a fények a
Falu Karácsonyfáján. Minden évben egyre többen látogatnak ki erre az
eseményre. Az ünnepség kulturális része a makádi templomban volt.
Halassy Ferenc Nagytiszteletû úr áldása
után az óvodás gyermekek énekeltek karácsonyi dalt, az iskolás gyermekek mondtak megható verseket
és a Makádi Református Egyházközség
kórusa énekelt csodálatos kórusmûveket.

Csodálatos élmény volt látni és átérezni, amint a templom zsúfolásig
megtelt. A fények felkapcsolása után mindenki fogyaszthatott egy tál
meleg ételt, ihatott forralt bort, meleg teát, fogyaszthatott Mayer Györgyné Kati néni finom házi készítésû süteményeibõl. Meghitt karácsonyi
hangulatban, a hideggel nem törõdve beszélgettek jókedvûen
az emberek. Szeretnénk megköszönni a
kulturális programban résztvevõk szereplését.
Reméljük, idén még
többen ünnepelhetünk
együtt!

2014. december 18-án a Mûvelõdési Házban rendeztük meg a Nyugdíjas Karácsonyt. A nyugdíjasokat elõször a Makádi Hóvirág Óvodások
lepték meg betlehemes mûsorukkal. A Thúry József Általános Iskola
diákjai karácsonyi verseket adtak elõ. Zenei élménnyel a Makádi
Református Egyházközség kórusa és Szilágyi Péter örvendeztette meg a
közönséget. A kulturális program lezárásaként Bonár Orsolya készített a
makádi régi fotókból egy összeállítást, amelyben nagyon sokan magukra,

szeretteikre, ismerõseikre, barátaikra ismertek. Ezután a Makádi Hóvirág
Óvoda Szülõi Munkaközössége által felajánlott húsból ragulevest készítettek Szekerné Ficsor Anikó, Száraz Ferenc és Kovács László. A
finom ragu mellé a forralt bort Dosztály László ajánlotta fel, a teát és a
bejglit a Makádi Önkormányzat biztosította. Szeretnénk megköszönni
mindenki hozzájárulását ahhoz, hogy egy kellemes délutánt tölthettünk
együtt a makádi nyugdíjasainkkal.
Borbély Ilona – képviselõ
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BESZÁMOLÓ
Makád Község Képviselõ-testülete 2014. évi
munkájáról, tájékoztató a 2015. évi tervekrõl
Tisztelt Közmeghallgatás!
Az ország átfogó megújítását tûzte ki célul a Kormány, az Országgyûlés megalkotta az új Alaptörvényt és az úgynevezett sarkalatos
törvényeket. Ennek része volt a közigazgatás rendszerének átalakítása is.
A fejlesztésének meghatározó elemeként az Országgyûlés 2011-ben elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt, amely az
újragondolt alaptörvényi keretben határozza meg az önkormányzatok
köz- és államigazgatási, valamint az intézményi feladatellátást.
A jogszabály a korábbinál pontosabban határozza meg az önkormányzatok kötelezõ feladatait, új alapokra helyezte az önkormányzatok
gazdálkodásának, finanszírozásának rendszerét is.
A testületi munka számokban, amelyekhez túlnyomó többségében
írásos elõterjesztés és határozati javaslat, rendelettervezet készül:
Testületi ülések:
Testületi rendelet: 7
Határozatok száma: 105
Az önkormányzat mûködési kereteit az éves költségvetésekben biztosított összegek jelentik. Itt elsõsorban a kötelezõ feladatokat kell biztosítani,
pl. intézmény fenntartás, közvilágítás stb.
A költségvetés összege az alábbiak szerint alakult.
Költségvetési fõösszeg: 109.315.000 Ft
Az adóigazgatás fontos munkát jelent, hiszen a bevételek nagy része
ebbõl származik, ennek folyamatos beszedése biztosíthatja a finanszírozás zökkenõmentességét.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi években egyre nagyobb mértékben
növekedett a kintlévõségek aránya, így azok behajtására nagy energiát
fordítottunk. A legnagyobb tételt a talajterhelési díj elmaradás jelentette,
de egyre nagyobb a hátralék a többi adóból is.
Az adótételek az alábbiak, amelyek azt jelentik, hogy ennyi adókivetéssel, beszedéssel kell foglalkozni évi rendszerességgel.
adónem
gépjármûadó
iparûzési adó
építményadó
kommunális adó
talajterhelési díj
idegenforgalmi adó
késedelmi pótlék
Összesen:

kivetett adó
15.000.000 Ft
2.000.000 Ft
8.500.000 Ft
6.000.000 Ft
2.000.000 Ft
230.000 Ft
0 Ft
33.730.000 Ft

Dec. 10-ig befolyt adó
12.354.184 Ft
4.812.256 Ft
8.565.270 Ft
5.442.765 Ft
1.212.152 Ft
354.000 Ft
360.195 Ft
33.100.822 Ft

A Ráckevei Rendõrkapitányságin 2015. február 10-én
került megrendezésre a Járási Egyeztetõ Fórum.
A rendezvényre meghívást kaptak a települési önkormányzatok polgármesterei és jegyzõi, a Ráckevei Járási
Hivatal vezetõje, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vezetõje, a polgárõrségek, közterület-felügyeletek vezetõi, valamint az iskolák és egyházközösségek vezetõi.
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányságot dr. Németh Gyula r. ezredes megyei fõkapitány-helyettes képviselte.
A megbeszélésen a járás bûnügyi-, közbiztonsági- és
közlekedési helyzetén kívül szó esett a közbiztonsági
együttmûködés fontosságáról, a 2015-ben tovább folytatódó programokról, valamint az új kezdeményezésekrõl.
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A Képviselõ-testület jogszabályi kötelezettség miatt 2013. január 1-tõl
Közös Hivatalt hozott létre Lórév és Szigetbecse községekkel.
A hivatal éves költségvetési elõirányzata: 58.802.000 Ft
Ebbõl az összegbõl Makádra esõ saját erõ: 2.410.000 Ft
A szociális ügyintézés kiemelkedik a feladatok közül, ezek egy része
kötõdik a testülethez, egy része az állam által a Hivatalra rótt hatáskör.
Sajnos az általános gazdasági válság hatása egyre több családot ér el, és
ez különösen körültekintõ segélyezési gyakorlatot igényel. Különösen
úgy, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források nem nõnek ehhez igazodóan, és a normatív alapon járó szociális juttatásokhoz egyre több saját
erõt kell biztosítani.
Ebben a munkában nagy segítséget jelent a társulásban fenntartott
gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat, ahol képzett szakemberek segítik
a makádi nehéz helyzetbe került családok életét.
Rendszeres szociális segélyben
Lakásfenntartási támogatásban
Átmeneti segély
Temetési segély
Köztemetés
Kamatmentes kölcsön

1 fõ részesül
35 fõ
2 fõ
8 fõ
4 fõ
1 fõ

487.350 Ft
1.687.500 Ft
40.000 Ft
114.000 Ft
352.155 Ft
80.000 Ft

E tevékenység közé sorolható, mint segítség a közmunka program,
amelyben a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak bizonyos
feltételekkel munkához juttathatók. Ide kapcsolódik a településüzemeltetés feladata is, mivel e munkában nagy szerepet kapnak a közmunkások. A 2014-es évben 50 fõt alkalmaztunk.
Makád, 2014. december 16.

Baski Gábor
polgármester

MEGHÍVÓ!
A Makádi Református Egyházközség és
Makád Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja a faluközösséget

2015. március 15-én vasárnap,
de. 10 órakor kezdõdõ

megemlékezõ mûsorral egybekötött
ünnepi istentiszteletre,
valamint az azt követõ koszorúzásra!
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Civil szervezetek hírei
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Anyakönyvi hírek

A Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány él…
…és hogy tovább mûködhessen, közösségünk javára tevékenykedhessen, kérjük az adózó polgárokat, gondoljanak ránk az adójuk 1%-ának részünkre történõ átutalásával.
A jövõbeni céljainkat a tavaszi kuratóriumi ülésen véglegesítjük. Mozgásterünket anyagi
lehetõségünk határolja be.
Egyéb támogatást a Budapest Bank ráckevei fiókjában vagy számlánkra történõ átutalással
lehet teljesíteni.
MAKÁDI SZÍVEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Számlaszám: 10103867-54920100-01000004. Adószám: 18712672-1-13
A legkisebb segítséget is hálásan köszönjük!
Szabó Gábor elnök

Törvényi változás miatt Makádon csak az alább felsorolt
civil szervezetek fogadhatják az adó 1%-át:
Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány: 18671214-1-13
Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány: 18712672-1-13
Makád Község Sportegyesület: 18676192-1-13

Megszülettek
Serfõzõ Zsolt és Drahos Magdolna kislánya

ANNA KAROLINA
Tári Norbert és Ács Gyöngyi kislánya

GRÉTA

Örökre
eltávoztak
Dékány Károly
(élt 63 évet)
Bódis Józsefné szül: Körmendi Zsófia
(élt 91 évet)

Február 22. – Az áldozatok napja
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bûncselekmények
áldozatainak chartáját. Ez a nap azóta az Áldozatok Napja, melyrõl 1993
óta Magyarországon is megemlékeznek.

Minden társadalomban vannak olyan egyének, akik nem képesek, nem
hajlandók betartani az emberi együttélés szabályait, néha súlyosan megsértve azokat bûnelkövetõkké válnak. Hosszú ideig a büntetõ igazságszolgáltatás középpontjában kizárólag az elkövetõ állt, fõ célja a cselekmény
megtorlása volt. Az áldozatokkal a pszichológia fejlõdésével párhuzamosan a múlt század elején kezdtek foglalkozni.
Áldozatnak tekintünk mindenkit, aki bûncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés sértettje, illetve azokat is, akiket a fenti cselekmények
következtében testi, lelki sérelmet szenvedtek (hozzátartozó, szemtanú).
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya kiemelt
hangsúlyt fektet az áldozattá, sértetté válás megelõzésére, az áldozatok
széles körével való törõdésre, a megelõzés leghatékonyabb módszereire
történõ figyelemfelhívásra, az áldozati jogok érvényesülésére.
A kiemelt kockázatú áldozati csoportba tartozó kisgyermekek, idõskorúak és fogyatékkal élõk prevenciója mellett az áldozattá válás megelõzése érdekében a cél minél szélesebb réteg megszólítása és bûnmegelõzési
tanácsokkal történõ ellátása.
A legfontosabb cél a segítségnyújtás, melyet a jogsértéssel összefüggésben sérelmet szenvedett személy vagy a hozzátartozó kaphat.
A bûncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak,

a bûncselekmények áldozatairól és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005.
évi CXXXV. törvény értelmében a fõvárosi és a megyei Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatainak áldozatsegítési feladatot ellátó szervezeti
egységei tudnak segítséget nyújtani. A bûncselekményekkel kapcsolatban
elsõdlegesen intézkedõ
rendõrök az áldozatsegítõ szolgálat írásos tájékoztatóját az áldozatsegítés lehetõségérõl informáló szóbeli tájékoztatással együtt az érintettek számára átadják.
Az áldozatok által
igénybe vehetõ konkrét
segítséggel kapcsolatban a 24 órában ingyenesen hívható Áldozatsegítõ Vonalon tudnak
személyre szabott tájékoztatást adni az Áldozatsegítõ
Szolgálat
munkatársai.
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Ingatlan-értékesítés
Makád Község Önkormányzata értékesítette a tulajdonában levõ Kulcsi utca 756/31 hrsz-ú ingatlant.
Az ingatlan a használaton kívüli vízmûtelep területe és épülete. Az értékesítést a törvényben és a rendeletben meghatározott módon folytattuk
le. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, majd versenytárgyalást írtunk ki.
Minden elõírt felületen a hirdetmény közlésre került. A tárgyaláson egy
jelentkezõ volt. Almási István ráckevei vállalkozó elfogadta a felhívásban
szereplõ 6.000.000 Ft-os vételárat. Vállalta, hogy a leamortizált épületet
és környezetét felújítja, és 5-6 fõ új munkahelyet létesít. Az épületben irodák mûködnek majd, a telek pedig gépjármûvek tárolására szolgál. Ami-

kor az állam részérõl visszeérkezik a lemondó nyilatkozat, az adásvételi
szerzõdés megkötésére sor kerülhet.
Az ingatlan értékesítésébõl befolyó teljes összeget az új orvosi rendelõ
építésére fogjuk felhasználni.
A kormány döntése értelmében, amelyben az önkormányzatok kezébõl
más közmûszolgáltató cégnek átruházta az ivóvízszolgáltató intézményeket, nem befolyásolja az ívóvíz bekerülési költségét.
Tehát az értékesítés miatt nem fog változni az ivóvíz díja, mivel arról a
kormány dönthet csak!
Baski Gábor polgármester

Felhívás
A Makádi Tûzoltóegyesület a használatában levõ Mercedes tûzoltóautót értékesíteni
kívánja.
Az eladási ár bruttó 600.000 forint.
Érdeklõdni: Baski András elnöknél.
Tel.: 06/70-708-52-96
Az értékesítés összegébõl kisebb, számunkra hatékonyabb gépjármûvet szeretnénk vásárolni.

E L A D Ó !!!
MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA A DUNA-PARTON LEVÕ
TELKET. ÁR: 4.500.000.A TELEK A VÍZPARTTÓL 30 MÉTERRE TALÁLHATÓ.
MINDEN KÖZMÛ KIÉPÍTHETÕ.
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2014/2015. tanév I. félévében szervezett programok
– Szeptember 19. Nagy sportágválasztó Budapesten.
Szervezõ: Mihály Gyula.

– November 8., 15., 22. Adventi kézmûves foglalkozások.
Szervezõ: Szülõi Szervezet, Mesterné Szabó Beáta.

– Szeptember 23. Kirándulás Budapestre a Hagyományok Házába.
Szervezõ: Gellai Anita Zsanett.

– November 26. Fogadóóra.
Felelõsök: Szaktanárok.

– Szeptember 25. Rendhagyó természetismeret óra a 3. és a 4. osztályos tanulóknak, a VET program keretében.
Szervezõ: Gellai Anita Zsanett, Nyulné Bíró Ildikó.

– November 24. Elisabeth musical megtekintése az Operett Színházban.
Szervezõ: Kissné Méri Erzsébet.
Kísérõk: Bognár Gáborné, Mesterné Szabó Beáta, Takács Tímea.

– Szeptember 25-26. Papír- és PET-palackgyûjtés.
Szervezõ: Mesterné Szabó Beáta.

– November 25. Továbbtanulási tájékoztató Szigetbecsén.
Szervezõ: Kissné Méri Erzsébet.

– Szeptember 30. A 3. és az 5. osztályos tanulók az EMESE parkban
„kalandoztak”.
Szervezõ: Gellai Anita Zsanett, Takács Aranka Tímea.

– November 25: Budapesti kirándulás, a Parlament megtekintése.
Szervezõ: Gellai Anita Zsanett.

– Október 3. Az I. osztályos tanulóink megnyerték a „Mosolygó fogacskák” rajzpályázatot.
Szervezõ: Forgács Veronika.
– Október 3. Természetismeret szakkörös tanulók kirándulása a makádi parkerdõbe.
Szervezõ: Mesterné Szabó Beáta.
– Október 6. Október 6.-i megemlékezés, virágelhelyezés.
Szervezõ: Takács Aranka Tímea.
– Október 7. Mozart: Cosi fan tutte címû opera megtekintése Budapesten.
Szervezõ: Kissné Méri Erzsébet, Piróthné Ács Tünde.
– Október 15. Diákparlament közgyûlés Budapesten.
Iskolánkat képviselték: Mesterné Szabó Beáta, Balogh Lívia tanuló.
– Október 16. Felvételi tájékoztató Tökölön.
Kísérõ: Kissné Méri Erzsébet, Mihály Gyula.
– Október 22. Körzeti Szavalóverseny Makádon.
Szervezõ: Piróthné Ács Tünde.
– Október 22. Október 23.-ai megemlékezés, koszorúzás.
Szervezõ nevelõ: Kissné Méri Erzsébet.
– November 4. Kerékpártúra Tassra; 4. osztály.
Szervezõ: Nyulné Bíró Ildikó.
– November 7. Márton-napi vetélkedõ alsó és felsõ tagozatos tanulóink
számára.
Szervezõ nevelõ: Kissné Méri Erzsébet.
– November 11. Márton-nap Makádon az óvodások és az iskolás tanulók részvételével.
Szervezõ: Kissné Méri Erzsébet.
– November 10-14. Nyílt napok.
Felelõsök: Szaktanárok.
– November 12. „Ez a vágyam, erre gyûjtök!” rajzpályázat.
Szervezõ: Mesterné Szabó Beáta.
– November 13. Matematika verseny a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban. Legeredményesebb versenyzõ Stromájer Sára.
Szervezõ: Végh Ákos.
– November 14. Diákkörös tanulók és a természetismereti szakkörösök
kirándulása a lórévi Duna-partra.
Szervezõ: Mesterné Szabó Beáta.
– November 18. A „112 hívószám” rajzpályázat.
Szervezõ: Forgács Veronika.

– November 29. A Dömsödi Mûvészeti Napokon szerepelt Stromájer
Sára, Halassy Eszter, Huszár Ivett, Gaál Bendegúz,
Léber Erzsébet, Csicsó Klaudia.
Szervezõ nevelõ: Bognár Gáborné.
– December 1. I. Adventi gyertyagyújtás.
Szervezõ nevelõk: Gellai Anita Zsanett, Forgács Veronika.
– December 5. Mikulás.
Szervezõ: Piróthné Ács Tünde.
– December 5. Mikulás-buli.
Szervezõ: Mesterné Szabó Beáta.
– December: Thúry tanulmányi versenyek.
– December 8. Thúry próba a 4. osztályos tanulóknak.
Szervezõ nevelõ: Mesterné Szabó Beáta.
– December 8. II. Adventi gyertyagyújtás.
Szervezõ nevelõk: Gellai Anita Zsanett, Forgács Veronika.
– December 15. III. Adventi gyertyagyújtás.
Szervezõ nevelõk: Gellai Anita Zsanett, Forgács Veronika.
– December 15. MOL által felajánlott számítógépek átvétele Százhalombattán.
– December 13. Karácsonyi vásár.
Szervezõk: Szülõi Szervezet, Mesterné Szabó Beáta.
– December 16. A Dömsödi Mûvészeti Iskola zenei és dráma tanszakos növendékeinek karácsonyi bemutatója.
Szervezõ: Köntös Ágnes, Bognár Gáborné.
– December 19. IV. Adventi gyertyagyújtás, Thúry mûsor, Karácsonyi
ünnepség, Thúry-díj átadása, melyet ebben a tanévben
Kozma Luca Jázmin vehetett át.
Szervezõ: Gellai Anita Zsanett, Forgács Veronika, Nyulné Bíró Ildikó,
Bognár Gáborné.
– December 24. A hittanos gyermekek karácsonyi mûsora iskolánkban.
Felkészítõ: Halassy Ferenc János Tiszteletes Úr.
– Január 9. Dickens: Isten pénze elõadás megtekintése az Operett
Színházban.
Szervezõ: Kissné Méri Erzsébet.
Kísérõ: Takács Aranka Tímea, Gellai Anita Zsanett.
– Január 17. Központi írásbeli felvételi Ráckevén.
A legjobb eredményt Nagy Nikolett és Levente Dávid László érték el.
– Január 22. Részt vettünk a „Szaval a Nemzet” országos rendezvényen.
Szervezõ: Végh Ákos, Bognár Gáborné.
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– Január 23. Félévi értesítõk kiosztása.
– Január 30. Sikeresen pályáztunk a „Fizibusz” országos programra,
melynek keretében tanulóink egy érdekes interaktív
elõadáson vehettek részt.
– Február 9. Kazinczy verseny Áporkán; Halassy Eszter 6. osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Bognár Gáborné.
– Február 20. Zrínyi Ilona Matematika Verseny Ráckevén.
A legeredményesebb versenyzõk Péter Hanna, Király
Gergõ, Vida Patrik, Pahocsa Petra, Kocsis Tibor.
Felkészítõ nevelõk: Piróthné Ács Tünde, Gellai Anita Zsanett, Nyulné
Bíró Ildikó, Végh Ákos.
– Február 21. Farsang. Minden osztály színvonalas mûsorral készült
(a képen a 8. osztályosok)
Szervezõ: Kissné Méri Erzsébet osztályfõnök.
– február 25. Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola DIGI-KOOPÉ Kistérségi Matematikaversenyen a 3. osztályból: Dominek László, Vásárhelyi-Nagy
Luca, Vida Patrik csapatversenyben II. helyezést értek el.
Vida Patrik egyénileg I. helyezést ért el.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és Makád Község Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék)
gyûjtést szervez, amely során ingyen leadhatja összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje:

2015. március hó 28. 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 környezet védelmének, ezért
szeretnék elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék különleges 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
másodnyersanyagokat is rejt, amelyeknek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis 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 igénye nélkül „minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral
mûködött”.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását,
de szeretnének megszabadulni nagyméretû, nagytömegû e-hulladékuktól,
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 elõírásoknak megfelelõen igazolást
állítunk ki az átvételrõl.
Az igények bejelentését a 06-70-334-99-72-es telefonszámon várjuk.
Együttmûködõ munkájukat köszönjük!
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Makádi Hóvirág Óvoda
Márciusi hónapunkban a tavasz jellegzetességeit figyeljük meg a szabadban. Hogyan
bújnak elõ a kisvirágok, rügyeznek a fák, és
nagy szeretettel várjuk vissza költözõ madarainkat, a gólyát és a fecskét. Megünnepeljük
március 8-án a nõnapot apró ajándék készítésével. Március 15-én, nemzeti ünnepünkön
megemlékezünk, a gyermekekkel indulókat,
dalokat, verseket tanulunk, amelyek erõsítik
a magyarsághoz fûzõdõ identitástudatukat.
Áprilisban a Nyuszi érkezése után az elõzõ
év jó tapasztalatai alapján idén is megszervezzük az óvodában a Nyílt napot, 2015. április 15-én, szerdán.
A tavalyi év utolsó hónapjában sok izgalom és
öröm érte óvodánk kis lakóit. December 5-én ellátogatott hozzánk a jóságos Mikulás. A gyerekek
már nagy izgalommal várták õt, kipirult arccal
mondták el neki a nagy szorgalommal megtanult
kedves verseket, dalokat kicsik-nagyok egyaránt.
Télapó nagy örömmel hallgatta, és minden gyermeknek ajándékozott egy finomságokkal teli csomagot. Nemcsak az óvodás gyermekeknek kedveskedett, hanem az összes makádi kisgyermeknek. Távozásakor a gyerekek integetve kiabálták: „– Várunk jövõre is, Mikulás!”

Ezen a napon reggel 7 órától délután 17
óráig várjuk az érdeklõdõ szülõket és gyermekeiket, akik kíváncsiak óvodánkra és az
ott folyó életre.

A 2014-es évünk, hagyományainkhoz
híven a Szülõi Munkaközösség által szervezett Jótékonysági Karácsonyi Bállal zárult.
A jótékonysági rendezvény bevételét a szülõk felajánlották a második Sófal kiépítésére.
Szeretném megköszönni minden kedves
szülõ segítségét és mindenki támogatását, aki
valamilyen formában is hozzájárult e nemes
feladathoz. Akik szintén úgy érezték, hogy a
makádi óvodás gyermekek egészségének
megõrzése a legfontosabb célunk.
A 2015. évünk elsõ jelentõs eseménye a télbúcsúztató ünnepségünk, a farsang február
23-án. Amikor jelmezbe bújva hangos
kiabálással ûzzük el a hideget és várjuk a
tavaszt. A gyerekeket ezen a napon Kisteleki
Zoltán mûvész úr szórakoztatta elõadásával.

December 18-án reggelre érkezett a Jézuska,
aki gyönyörûen feldíszített karácsonyfát hozott,
és a fa alá rengeteg sok játékot. A gyerekek
nagyon meghatódtak a szép fa láttán, és vidáman énekeltek együtt karácsonyi dalokat. Majd
a Micimackó csoportosok elõadták a betlehemi
mûsorukat, mely a jelenlévõknek könnyeket
csalt a szemébe, mert a szeretetrõl, összetartozásról, békérõl, meghittségrõl szólt.

Ezt követõen 2015. április 22-én, szerdán
lesz a beiratkozás a leendõ kis óvodások
számára. Szeretném felhívni a szülõk figyelmét a megváltozott köznevelési törvény
alapján, hogy 2015. szeptember 1-jétõl minden 3 évet betöltött kisgyermek számára
kötelezõ az óvodai nevelés.

Borbély Ilona
intézményvezetõ
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KEDVES NAGYCSOPORTOSOK,
TISZTELT SZÜLÕK!
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FELHÍVÁS – Ebösszeírás Makádon

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt „iskola-elõkészítõ”
foglalkozásainkon!
Helyszín:
Thúry József Általános Iskola,
Makád
(2. osztály tanterme)
Idõpont:
hétfõnként 15:15 – 16:00 -ig
Üdvözlettel: Zsanett néni

2015. február 1-jétõl március 31-ig terjedõ idõszakban Makád Község közigazgatási területén
tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot,
hogy Makád településen
KUTYAOLTÁST szervezünk!
Idõpont: 2015. április 28. (kedd)
16-18 óra között
Helye: Makád Sportöltözõ
elõtti parkoló
Pótoltás: 2015. május 05. (kedd)
16-18 óra között

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése
alapján Makád Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Makád közigazgatási területén
2015. február 1-jétõl március 31-ig terjedõ idõszakban ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot (ún. „Ebösszeíró adatlap”) kell kitölteni, és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2015. február 1-jétõl kezdõdõen folyamatosan beszerezhetõk a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén (Makád, Szabadság utca
27. szám alatt) vagy letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www.makad.hu).
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
személyesen vagy postai úton eljuttatva a 2322 Makád, Szabadság utca 27. címre,
faxon a 06-24/512-200 fax számra,
elektronikusan a hivatal.makad@upcmail.hu elektronikus levélcímre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.
Makád Község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás
célja kizárólag a törvényi elõírásnak való megfelelés.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket
állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban szereplõ ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrizni fogják.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000 Ft pénzbírság.
Együttmûködését köszönöm!
Makád, 2015. január 20.
Jancsó Emõke jegyzõ
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Szálló vendégeink
2014. október második felében érdekes látványban lehetett részünk, ha figyelmesen kémleltük az
égboltot és felfigyeltünk a „krú-grú hangokra,
amely magasan szálló madárcsapattól ered.
Erre az idõszakra esik ugyanis a darvak vonulása, keletrõl nyugati irányba.
Ilyen tájt északról és keletrõl nagy madárcsapatok pihennek meg a Hortobágyi Nemzeti
Park vizes élõhelyein és pusztáin. Az ornitológusok, kíváncsiskodók figyelme is erre az idõszakra esik, és keresik fel a madarak megfigyelésére kialakított leshelyeket.
Esetenként a természetvédelmi õröknek kell
rendszabályozni a kíváncsiskodó látogatókat,
annak érdekében, hogy ne zavarják a madárcsapatok pihenését.
Ezek közül a madarak közül is szépségével,
kecsességével, valamint 115 cm körüli magasságával kiemelkedik a piros sipkás szürkedaru,
latin nevén: Grus grus.

Ezeket a szép madarakat a XX. század elejéig hazánkban is vadászták díszes tollazatukért,
amelyet nõi ruhák és férfikalapok díszítésére
használtak fel.
Azóta a lecsökkent állományuk indokolttá tette a vadászati tilalmukat, talán egész Európában.
A darvak szép tollazatát és kecsességét többen megénekelték versekben és nótákban, gondoljunk csak a „Darumadár fenn az égen” vagy
„Szállnak a darvak” címû örökzöld dallamokra.
2014. november 5-én 10.00 óra körül a (továbbiaktól kissé késõbb) kb. 150 – 200 db madár vonulása volt megfigyelhetõ Makád felett is.
Keleti irányból repültek nyugati irányba, és
amikor a Nagy-Duna vonalát elérték, ott többször kõröztek a levegõben, próbáltak pihenõhelyet találni maguknak. A pihenõhely-keresésük
kb. az ún. I. Kõgát magasságáig tartott, ami
számukra nem járt sikerrel, valamilyen zavaró
tényezõ továbbrepülésre kényszerítette õket.

A rövid látvány azzal ért véget, hogy a madárraj Lórév – Adony magasságában határozottan a Velencei-tó irányába eltávozott az
ottani madárrezervátum biztosította pihenõhely felé.
A következõ látványosságra valószínû
2015. év végéig kell várakoznunk.
Bódis István

Ráckeve Város
Rendõrkapitányság
egyeztetõ fórum
a helyi újságok
szerkesztõivel
2015. január 14.

Az IBIDEN HUNGARY KFT.
3 db számítógépet ajánlott fel
a Makád Gyermekeiért Iskolai
Alapítvány javára, amelyet az
alapítvány a Thúry József általános
iskolának mindennapos használatra
átadta. Köszönjük a támogatást!

Kiadja Makád Község Önkormányzata. Felelõs kiadó: Jancsó Emõke jegyzõ
www.makad.hu

A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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Tisztelt ingatlan-tulajdonosok!
Az Önkormányzat elképzelései között szerepel, hogyan tudná újból élhetõbbé tenni településünket. Nagyon fontos, hogy aki dolgozni szeretne, megtalálhassa a számítását, helyben is el tudjon helyezkedni.
Sokkal nehezebb a dolgunk, mint egy vállalkozásnak, aki szakmailag, pénzügyileg sokkal jobban ért az adott feladatokhoz. De nem nézhetjük tétlenül, nem lehetünk közömbösek azon személyek iránt, akik próbálnak munkát találni, de nincs hol, megbízhatóak, és munkájukkal biztonságot tudnának teremteni a családjuknak.
Az Önkormányzat tulajdonában van a Túri József utca 842 hrsz-ú ingatlan, amely szántóként van nyilvántartva. A közelében néhány tulajdonos ingyen felajánlotta az ingatlanát a falu javára. A terület összesen 1 ha lenne, ahol már „miniben” elkezdõdhetnének a munkálatok. A területet bekerítenénk, megoldanánk az öntözést is. A föld adottságai lehetõvé tennék gyógynövények, fûszerpaprika, gyümölcsfák telepítését. A termesztés és a feldolgozás is helyben történne. A tervek szerint 4-5 fõ foglalkoztatása mellett mûködhetne a termesztés. A gyógynövények termesztése, majd szárítása
és csomagolása után könnyen piacra lehet jutni. A fûszerpaprika termesztése az elmúlt években tizedére esett vissza, csökkentek azok a területek, ahol
a növényekkel foglalkoztak, mivel munkaigényes. A gyümölcsöt pedig többféleképpen lehet hasznosítani.
Kérésünk a tulajdonosok felé, hogy legyenek partnerek az Önkormányzattal és segítsék törekvésünket. Számunkra a legelfogadottabb az ingyenes
felajánlás lenne, de tárgyalási alapot képezhet csere terület felajánlása is.
Az Önkormányzat nem részesül semmilyen támogatási összegben a terület megvásárlásához!
Bízunk a sikeres folytatásban!

Makád Község Önkormányzata köszöni Ács Lászlóné, Ida néni hozzájárulását az elképzelésünkhöz, és 50.000 forintért értékesítette
számunkra a területüket.
Baski Gábor polgármester

BELARUS 320.4 típusú traktor, 2013. évben gyártották, 32 LE

Makád Község Önkormányzata, a Képviselõtestület döntése alapján önerõbõl vásárolt egy
MTZ 320 típusú traktort. A gép feladata a település zöld felületeinek rendbentartása, a téli idõjárásban az utak tisztántartása. A traktor 4.600.000.forintba került. Az összeget kettõ részletben
2013-2014. évben fizettük ki. Alkalmas még kisebb kertek, szántók mûvelésére is. A munkálatokat az Önkormányzat alkalmazásában levõ ifj.
Kollár Tibor végzi, a gépet csak Õ kezelheti.
Baski Gábor
polgármester

Kis-Dunapart takarítása
Februárban az Önkormányzat munkatársai kitakarították a strand melletti területet. A nádat levágták és a közötte levõ nagymennyiségû szemetet
összegyûjtötték. Vigyázzunk környezeti értékeinkre is!
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A felújított Makádi Mûvelõdési Ház

Az épület külsõ- és tetõszerkezete 14 cm – 20 cm szigeteléssel ellátva, a tetõ hullámlemezzel borítva

Könyvtárhelyiség

Felsõ szint elõtere

Hagyományõrzõ- és kamarahelyiség

MNVH pont – irodahelyiség

Nõi mosdó

Férfi mosdó

Az épület felújításához a terveket Kátai Péter okleveles építészmérnök készítette.

Kérünk mindenkit, hogy a felújított Mûvelõdési Ház névadásával kapcsolatban tegyen javaslatot! Az ajánlásokat az Önkormányzathoz kérjük eljuttatni.

