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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

EGYHÁZI H Í R E K
A Makádi Református Egyházközség
meghívására március 13-án, nemzeti
ünnepünkre emlékezve gyűltünk istentiszteletre. A templomban ünnepi műsort
adott a Thúry József Ált. Iskola 7. osztálya, Bognár Gáborné vezetésével. Valamint felcsendült Chopin Forradalmi
etűdje is Halassyné Székely Orsolya előadásában. Az istentiszteletet követően
Baski Gábor polgármester úr ünnepi
beszédet mondott, majd a Csiribiri
Mazsorett Csoport adott egy szép, színvonalas műsort. Köszönjük a felkészítő
tanárnőnek Pilczingerné Major Hajnalkának a munkáját! Megemlékezésünket a
Kossuth-szobornál fejeztük be, ahol a
község koszorújával Makád minden polgára nevében róttuk le kegyeletünket
őseink és hőseink előtt.

2016. április 10-én, vasárnap az egyházközség énekkara kórustalálkozón volt
Jászberényben. Az elmúlt években három alkalommal is vittük az egyházközség és Makád jó hírét. Olyan neves gyülekezetek mellett mutathattuk meg tudásunkat, mint a 28 éve működő nagykőrösi énekkar, valamint Alsónémedi, Ócsa,
Cegléd. Összesen 10 énekkar lépett fel a
templomban. Mindenki igyekezett a legjobb tudását előhozni. A kiértékelésnél
Makád nagyon elismerő visszajelzést
kapott. Tamás Margit egyházmegyei
ének-zeneügyi előadó külön kiemelte
énekkarunk fiatalos, lendületes stílusát,
valamint azt, hogy évről évre fejlődünk,
egyre jobbak vagyunk.
E helyről szívből köszönjük az énekkaros társak helytállását!

Ünnepi alkalmaink
2016. május 8. vasárnap 10 óra
– Konfirmáció és fogadalomtétel ünnepi
istentisztelet keretében a református
templomban
2016. május 15. és 16. vasárnap és
hétfő 10 óra
– Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet a református templomban, vasárnap először vesznek úrvacsorát konfirmált fiatal testvéreink
Alkalmainkra minden kedves testvérünket
szeretettel hívunk és várunk!
Halassy Ferenc János
Nagytiszteletű Úr
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Pillanatképek az iskola életéből
FARSANG
Idén a Thúry József Általános Iskolában
duplán tartottuk meg a farsangot. Először,
egy pénteki napon sulidiscot szerveztek a
diákkörösök, ahol a zene mellett különböző csapatépítő játékok is helyett kaptak,
mint például a lufitánc, székfoglaló, illetve
a papírtánc. A kisebbek tetszését a fánkevő
verseny nyerte el, ahol madzagról kellett
kéz nélkül, fekve megenni a farsang jellegzetes ételét, a fánkot.
Február 13-án megtartották hagyományos farsangi báljukat a 8. osztályosok a
Művelődési házban.
Már hetekkel a program előtt megkezdődött a lázas készülődés: jelmezek készítése, színpadi próbák, tánctanulás. A műsorszámok összeállításából, jócskán kivették
részüket az osztályfőnökök, lelkes szülők
és a diákok. A vidám délutánt a 8. osztályosok bécsi keringője nyitotta meg, amely
a szülők táncával ért végett.
Ezt követték az osztályok bemutatói. Az

A farsangoló 8. osztály

iskola tanulói közül szinte mindenki jelmezbe bújt. Voltak, akik zenés, táncos
bemutatóval készültek, míg mások akrobatákat megszégyenítő előadást mutattak be.
A délutánból a humor sem hiányozhatott:
szülők, rokonok és tanárok mind együtt
nevettek a törpökön, vagy éppen a Hattyúk
tavát megidéző fiúkból álló balett-táncosokon.
A jelmezesek után a 8. osztályosoké volt
újból a színpad, igazi retro buli hangulatot
varázsolva táncukkal. Természetesen a
vastaps sem maradhatott el mind a diáktársak, mind a felnőttek részéről.
Az esti bált nagy rekordnak számító létszámmal rendezte meg a 8. osztály szülői
csapata, ezzel az idősebb generációk
hagyományát ápolva.
A jó hangulatot a végzősök táncos produkciói vezették be. Az éjféli tombolahúzáskor sokan voltak Fortuna kegyeltjei.
Kivilágos-virradatig tartott a bál, kora reggel volt, mikor az utolsó szülő bezárta a
művelődési ház ajtóját.

Március 15.
A 2016. március 11-én, pénteken megtartott ünnepségen az 1848/49-es szabadságharc hőseire emlékeztek az iskolások. A Himnusz eléneklése után a 7. osztályos
tanulók elevenítették fel a forradalom eseményeit. Hallhattuk a Nemzeti dalt, láthattuk, amint a fiúk a katonai toborzást felelevenítve verbunkost táncolnak. A műsort
színesítették a Csiribiri
Mazsorett Csoport táncosai. A megemlékezés végén Halassy Eszter tiszta,
csengő hangja töltötte be
az iskola auláját.
Az ünnepség után az
egész iskola kisétált az
országzászlóhoz, ahol egy
szál virággal emlékeztek
meg a szabadságharc hőseiről.

Húsvétolás
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy
ha húsvét, akkor nyuszi vetélkedő. Idén is

lázasan készültek a pedagógusok, hogy jobbnál jobb feladatokkal lepjék meg a tanulókat.
A program a nyuszi futással kezdődött,
ahol kicsik-nagyok egyaránt felvették a nyúl-

cipőt és képességeiket felülmúlva futották le
a kijelölt távot. Célba érkezés után az iskola
udvarán tojáskereséssel folytatódott a program. A tojások megtalálása után elméleti
vetélkedő keretén belül kellett
verset írni, információkat
gyűjteni a húsvéti szokásokról.
Végül a napot egy ügyességi verseny zárta, ahol a tojásgurításé, illetve a kanálból
potyogó tojásoké volt a főszerep. Ez idő alatt a felsőbb évesek a kézilabda pályán osztályok közötti versenyt tartottak.
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Március 15-i ünnepi műsor

A n y a k ön y v i
h írek
Gó ly a h í r
Megszületett
Fábián Lajos és Orsós Éva kislánya
Zselyke
Dobrocsi Ottó és Lolbert Nikolett kislánya
Csenge Ágnes

A műsort a 7. osztályosok adták elő.
Felkészítő nevelő: Bognár Gáborné
Tánc: Pilczingerné Major Hajnalka

Burkódi Zsolt és Medveczki Ilona kislánya
Dorina
Szijártó Szilárd és Ács Renáta kisfia
Soma

Köszöntöttük kis falunk
90 éves lakóját

Bódis Kornél és Szücs Mónika kislánya
Alíz

Susán Ferencnét!
Isten éltesse sokáig
erőben, egészségben!

Házasságot kötöttek
Asztalos Norbert és Csapó Brigitta
Pintér Gyula és Hunyadi Mária

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
nyitvatartási és ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Nyitvatartás
0800 – 1630
0800 – 1630
0800 – 1700
0800 – 1600
0800 – 1400

Ügyfélfogadás
nincs
0800 – 1630
0800 – 1700
nincs
nincs

Fogadóórák
Polgármester:
Jegyző:

szerda
szerda

1300 – 1700
1000 – 1700

Az ügyek intézése csak ügyfélfogadási időben, az ügyintézőknél lehetséges.
A Ráckevei Járási Hivatal ügysegédjének (Vakulyáné Vrbovszky Anita)
ügyfélfogadása: minden héten szerdán 0800 – 0900
Szociális ügyek intézésére, kérelmek leadására szerdánként
0800 – 1600 között van lehetőség
Halott anyakönyvezése nyitvatartási időben bármikor!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ügyfélfogadási időn kívül csak indokolt esetben
zavarják a hivatal dolgozóinak munkáját, hiszen ebben az időszakban
tudják a határidős, nagy odafigyelést igénylő adatrögzítéseket, könyvelési munkákat,
elszámolásokat elkészíteni!
Megértésüket és az eddigi és a jövőben tanúsított türelmüket
a hivatal minden dolgozója nevében köszönöm!
Jancsó Emőke, jegyző

Örökre eltávoztak
Balogh Sándor
Bosnyák István
Csavajda János
Dobos Istvánné
szül: Dudás Katalin
Dudás Gyuláné
szül: Szabó Olga
Fábián Andrásné
szül: Varga Ilona
Fodor István
Hunkár Károly
id. Konta Gábor
Polóznik József László
Szabó Imre
Szakál Mária Magdolna
Patonai Pálné
szül: Lengyel Mária
Varga András

(élt 84 évet)
(élt 78 évet)
(élt 50 évet)
(élt 73 évet)
(élt 60 évet)
(élt: 80 évet)
(élt: 82 évet)
(élt 62 évet)
(élt 84 évet)
(élt 84 évet)
(élt 83 évet)
(élt 86 évet)
(élt 90 évet)
(élt: 81 évet)

Az előző Makádi Újság anyakönyvi híreiből
kimaradt Balogh Sándor, amiért a
Családjától ezúton is elnézést kérünk!
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FELHÍVÁS
a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól
Tisztelt Ügyfeleink!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a következő
összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet:

vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését
követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az
önkormányzati adóhatóságnál annak nem kell azt megismételnie.
Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás
céljára kialakított desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.

A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus
(http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_program
ok), illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_
egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon,
vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül adható be.

Változások a fogalom meghatározásokban

Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál
regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint
illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként
egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter
párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a
magánfőzött párlat eredetét is.
A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább
5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie.
Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az
éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek
megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.
Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott
párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a
többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és
azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség
megsemmisítéséről.
Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző
igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes
megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a

A párlat adójegy megrendelő nyomtatvány adattartalma:
• magánfőző neve,
• magánfőző lakcíme,
• magánfőző adóazonosító jele,
• az igényelt párlat adójegy mennyisége,
• a desztillálóberendezés regisztrálásának helye, tárolási, használati helye,
• nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének módjáról,
• nyilatkozatot arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi
feltételeknek megfelel-e (gyümölcstermesztő-e, saját tulajdonú
gyümölcsből történik a párlat előállítás, nem tartalmaz hozzáadott cukrot a cefre, a tárgyévben bérfőzésben párlatot számára, a
háztartás többi tagja részére nem állítottak elő).
A magánfőzött párlat jövedéki adójának megfizetése
Az előzőek szerint igényelt párlat adójegyet a magánfőző kizárólag
a párlat adójegy ellenértékének megfizetését követően veheti át.
Célszerű mindig a párlat adójegy igénylés benyújtása előtt a párlat
adójegyenkénti 700 forint jövedéki adót a 10032000-0103731300000000 számú NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételi számlára befizetni. 2016 évi első igényléskor legalább 3500 forintot kell
befizetni!
A befizetést az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi
adó- és vámigazgatóság vizsgálja, az igényléstől eltérő összegű befizetés, vagy befizetés hiánya miatt felszólítást küld, majd a pótlás hiányában elutasítja a megrendelést. A befizetés történhet átutalással,
illetve postai készpénz-átutalási megbízással (a NAV megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatóságainál kérhető sárga csekken). Mind a
„csekk”, mind az átutalás közlemény rovatában szükséges a magánfőző adóazonosító jelének feltüntetése.
A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok nyilvántartást vezetnek és az
átadott- átvett adójegy mennyiségről haladéktalanul értesítik a
desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.
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Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével
kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a
magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve,
de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében
valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200
ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.
A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati
adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az elkobzás
érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt
kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.
Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja,
ha a magánfőző a desztillálóberendezés bejelentésekor a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok
tekintetében valótlan adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít
elő.
Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket
és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az
állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés kapcsán a jövedéki törvény alapján (0 Ft – 200 000 Ft közötti összegű) bírságot szab ki.
Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

2016. évben változatlan maradt az a szabály, hogy a magánfőzött
párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei
által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék- adóraktár
részére értékesíthető.
Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás
végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.
2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően
előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor
hatályos szabályokat kell alkalmazni.
A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást
benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1000
forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az e célra rendszeresített önkormányzati számlára. Az
önkormányzati adóhatóságok elérhetőségeit a
https://www.hakka.allamkincstar.gov.hu honlapon is megtalálhatják.
A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra előállított magánfőzött párlatok megmaradt mennyisége továbbra is adómentes
marad és továbbra sem kapcsolódik hozzájuk bejelentési kötelezettség.
További fontos információk
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként
vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani.
Az előbbi szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is.
Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk
főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Hivatal Jövedéki Főosztály

Tájékoztatás!
Értesítjük a Lakosságot,
hogy Makád településen

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Ráckevei Földhivatali Osztálynál
az ügyfélfogadás

KUTYAOLTÁST
SZERVEZÜNK!
Időpont:
2016. május 10. (kedd)
17- 18 óra között
Helye:
Makád Sportöltöző előtti parkoló
Pótoltás:
2016. május 17-én
17-18 óra között

2016. március 01-től az alábbiakban
változik.
2016. március 01-től a pénteki
ügyfélfogadás megszűnik!

Ügyfélfogadási idő
hétfő: 8:30-12:00 13:00-15:00
szerda: 8:00-12:00 13:00-15:00
Köszönettel:

Tóth Károly
osztályvezető
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Tisztelt Ingatlanhasználók!
Társaságunk, az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is folytatja a csomagolási hulladékok, háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtését úgy, hogy az ingatlanok területén elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag, fém- és zöldhulladékot házhoz
menő rendszerben a képződés helyéről zsákokban szállítja el, míg az üveghulladékot a kialakított üveghulladék gyűjtő
pontról gyűjti be és szállítja a hasznosító szervezethez.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésével kapcsolatban 2016.01.01-től kisebb változásra kerül sor, amit a megváltozott jogszabályi környezethez való igazodás eredményez.
A közszolgáltatási tevékenységünk indulásakor 2014. évben a közbeszerzési kiírásnak és az arra benyújtott ajánlatunknak megfelelően évi 2 alkalommal szállítottuk el a zöldhulladékot a dömsödi térség településein. Szintén ajánlatunknak
megfelelően, 2015. évtől növeltük a zöldhulladék szállítási gyakoriságát évi 6 alkalomra, mely szállítási napokat, az egyes
háztartások részére megküldött szállítási naptárral határoztuk meg. A zöldhulladék gyűjtéshez szükséges szabványzsákot
térítés ellenében biztosítottuk, azonban a zöldhulladék bármilyen zsákban történő kihelyezésére, is lehetőséget biztosítottunk a háztartások részére.
A 2016. évben a zöldhulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok megváltoztak, ezért a korábbi gyűjtési módon változtatni
szükséges, és a vonatkozó szabályozásnak is megfelelő módon kell azt, az ingatlanhasználóknak elvégezni és a közszolgáltató részére átadni. Mivel a településeken, a közszolgáltatási szerződés szerint már több éve szervezetten kell biztosítanunk a zöldhulladék hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit, és ezért arra 2016. 01 .01-től az alábbi
vonatkozó szabályozás szerint kerülhet sor.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján 2016. január 1-től a zöldhulladékot a képződés helyén, a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára
gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot
házi, vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.
Társaságunk ezért 2016. évben az ingatlanhasználóktól, csak az általa biztosított, zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban szállítja el a zöldhulladékot.
Valamennyi ingatlanhasználó részére évi 6 db. zsákot ingyenesen biztosítunk, az afölötti mennyiséget 250 Ft +
ÁFA összeg (jelenleg 317,5 Ft, 1 db. vásárlása esetén készpénzes fizetésnél kerekítés miatt 315 Ft) ellenében vásárolhatják meg az ügyfélszolgálatokon.
A zöldhulladék gyűjtő zsák első darabját a 2016. márciusi szállítást megelőzően juttatjuk el a háztartásokba, majd
a begyűjtés napján, azokra a címekre, ahol azt felhasználták, a cserezsákot átadjuk.
Kérjük a zsákok megfelelő tárolását, azokat hosszantartó napsütésnek ne tegyék ki.
A szelektív hulladékgyűjtésről megküldött tájékoztatónknak megfelelően a zsákokba nem helyezhető fás szárú zöldhulladékot maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve, alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben, továbbra is elszállítjuk az ingatlan elől.
Köszönjük, hogy a hulladék megfelelő kezeléséhez és újrafelhasználhatóságához hozzájárulnak.
Polgárdi 2016. február 24.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

2016. május
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Új he l y en a ház ior vosi ren de lő
Az elmúlt évek egyik legfontosabb feladatai közé soroltuk egy új,
minden igényt kielégítő Egészségház megépítését. Sajnálatos dolog,
hogy a Közép-magyarországi régió, a „fejlettsége” miatt kiszorult a
pályázati lehetőségekből. A mai napig nem lehet ilyen fejlesztésre
sem uniós, sem hazai forrásból pénzt igényelni. A régi, roskadozó
épület helyett, amelynek állaga már jelentősen veszélyeztette az ott
dolgozók és a betegek életét, szükségképpen alakítottuk ki ideiglenesen a most működő háziorvosi rendelőt. Az átalakítást az önkormányzat költségvetéséből fedeztük, amely 2.179.074 forintba került.
Az ideiglenes szót nem véletlenül írjuk le, mivel ezután is mindent
megteszünk annak érdekében, hogy az elképzelésünket megvalósítsuk. A tervek már készen állnak, a pénzügyi fedezet megszerzése a
legfontosabb. Az előző Makádi Újság számaiban már írtunk a felajánlás lehetőségéről, de ez ideáig nem érkezett pénzügyi felajánlás.
Kérjük Önöket, ha anyagi lehetőségük megengedi, támogassák a
beruházás költségeit!
OTP: 11742070-15441915-10110007

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00-11.00
14.00-17.00
08.00-11.00
08.00-11.00
08.00-11.00

A rendelő új telefonszáma: 06/24-786-599

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület
egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátórendszerben történő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879, 70-389-4178
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TŰZGYÚJTÁS

A TELEPÜLÉSEN

2016-ban is országos tűzgyújtási tilalom van életben. Kivételt képez, ha az önkormányzati rendeletben szerepel erre utaló engedmény. Makádon február 01-től, április 15-ig, valamint szeptember 01-től november 15-ig, minden szerdán és pénteken 12 órától 18
óráig van lehetőség égetésre, ha megfelelő az időjárás. Ezeken felül TILOS a hulladék égetése. Viszont ezekben az időszakokban is
csak ÉGETÉSRE és NEM FÜSTÖLÉSRE szól a könnyítés. Sokan még mindig nem tartják be az együttélés ilyen irányú szabályait.
Kérjük, tartsák be a kitűzött időpontokat, mivel a büntetés súlyos összegekbe kerülhet.
Jelenleg NEM AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ILLETÉKES, aki ebben az ügyben eljár, hanem a KATASZTRÓFAVÉDELEM. A bejelentéseket a 105-ös telefonszámra kérjük megtenni!
Baski Gábor polgármester

2016. május
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ÖSSZETEKERÜNK KERÉKPÁRTÚRA
2015. ÁPRILIS 08.

Az egész napra beígért esőzés ellenére, közel ötvenen vágtunk
neki az Összetekerünk program Csepel-szigeti túrájának.
A programot a Magyar Kerékpárosklub 2015 májusában indította, aminek a célja, hogy új kerékpáros túraútvonalat jelöljön ki,
illetve fejlessze az önkormányzatok, a helyi civil szervezetek és a
szolgáltatók közötti együttműködést, érdekérvényesítő képességet. A program keretében a Magyar Kerékpárosklub Dél-pesti
területi szervezete több mint 60 kilométernyi új kerékpáros túraútvonalat jelölt ki a Gubacsi-híd – Szigetszentmiklós – Majosháza
– Ráckeve – Makád –Tass – Makád – Lórév – Ráckeve –
Szigetszentmárton útvonalon.
A program lezáró eseménye ennek az útvonalnak a bejárása
volt. A túrázók közel 110 kilométert tettek meg. A túra reggel 9kor indult a Gubacsi-hídtól, majd a kijelölt útvonalon folytatódott
egészen Makádig, ahol Baski Gábor polgármester úr és község

jóvoltából finom ebédben részesültünk. Innen a túra Szigetszentmártonban ért hivatalosan véget, de a többség együtt maradva
visszatekert Budapestre.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy ilyen nagyszerű túra lett
az ÖSSZETEKERÜNK záróeseménye!
Külön köszönjük az SZTK Riders és Wekerlei Társaskör tagjainak valamint a Szigetszentmiklósi Kis-Duna mente TDM, a
Tourinform Ráckeve és Makád község önkormányzati munkatársainak a segítséget!
Helyszín: Makád, Rendezvényközpont /szerintem a Csepel-sziget legszebb ilyen létesítménye, a színpadról fényképezve a jóllakott csapat indulásra kész...
Novák Péter
Magyar Kerékpárosklub Dél-pesti Területi Szervezete
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Játszóteret az iskolába!
Kérünk minden makádi lakost,
hogy a feleslegessé vált fémhulladékot
ne idegeneknek adják oda.
Az iskola régóta szeretne egy játszóteret megvalósítani az intézmény
udvarán. A tavalyi évben már felhívással fordultunk a lakossághoz, de
csak néhány önzetlen ember kínálta
fel a Makád Gyermekeiért Iskolai
Alapítványnak a fémhulladékot.
A hulladék bevételéből kívánjuk
megvalósítani, amit régóta szeretnénk. Folyamatosan látni a településen kéregető, kolduló egyéneket, akik
elkérik néhány apró forintért ezeket a
hulladékokat, és sajnos vannak, akik
oda is adják, nem törődve a makádi
gyermekek elképzelésével.
Kérjük azokat a felelősen gondolkozó lakosokat, akik törődnek a település fejlődésével és biztonságával,
hogy az iskola javára ajánlják fel ezeket a hulladékokat!
Köszönettel:

Baski Gábor
a kuratórium elnöke

ME GÚ J UL Ó E NER GIA
Településünkön a Hóvirág Óvodában immár 4-ik éve faaprítékos kazán üzemel. Automata rendszere lehetővé teszi a kényelmes üzemelést.
Az apríték alapanyagát a faluban, vagy a falu határában keletkező ágak, nyesedékek szolgálják. A Pilisi Parkerdőgazdasággal is egyezséget
kötöttünk, hogy a termelési területen keletkező anyagot az önkormányzat részére felajánlják. Az előző számokban is írtuk, hogy a lakosság
részéről, ha igény keletkezik, az önkormányzat munkatársai elszállítják, így kevesebb gallyat kell égetni.
Kérjük Önöket, hogy vegyék figyelembe a település igényeit, amellyel előrébb léphetünk a megújuló energia irányába.
Baski Gábor, polgármester

Kiadja Makád Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Jancsó Emőke jegyző
www.makad.hu

A szerkesztőség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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Óvodánkba jelenleg 41 kisgyermek jár, nagy
örömünkre. Vannak Ráckevei és Kiskunlacházi
gyermekeink is. A Süni csoportban a kisebbek,
jelenleg 20 fő, a Micimackó csoportban a
nagyobbak, 21-en vannak. A tavalyi év során
ketten is nyugdíjba vonultak így a személyi állományban is történt változás. Új óvó nénink
Engyel Tünde és új dajka nénink Borbély Istvánné hamar beilleszkedtek a közösségünkbe.
A 2015-es évünk, hagyományainkhoz híven
a Szülői Munkaközösség által szervezett Jótékonysági karácsonyi bállal zárult. A jótékonysági rendezvény bevételét a szülők felajánlották. Mind a két csoportszobánkba új, esztétikus
szőnyegeket vettünk és az óvodába több helyre
is lábtörlőket vásárolhattunk. Szeretném megköszönni minden kedves szülő segítségét és
mindenki támogatását.

Süni csoport

Micimackó csoport

Süni csoport

Március végén a Nyuszi érkezése után
az előző év jó tapasztalatai alapján idén
is megszerveztük az óvodában a Nyílt
napot, 2016. április 22-én, pénteken.
Ezen a napon reggel 7 órától délután 17
óráig vártuk az érdeklődő szülőket és
gyermekeiket, akik kíváncsiak voltak
óvodánkra és az ott folyó életre.
Akiknek elnyertük tetszését, ezt követően a jegyző asszony kiírása alapján a
megfelelő dokumentumokkal van lehetőségük a szülőknek beíratni gyermeküket.
Szülői kezdeményezésre és összefogás
által a „Virágos Óvodáért” keretei között a
szülők muskátlikat, új virágosládákat és virágföldet vásároltak, amivel szépíthetjük
óvodánkat. Nagyon szépen köszönjük minden kedves szülőnek!

Micimackó csoport

Májusi hónapunk az utolsó a nevelési év
során, de színes programokkal teli. 2016.
Május 2-án és 3-án tartjuk óvodánkban az
Édesanyák napját. Ahol a gyermekek az óvó
nénik segítségével egyénileg készített kis ajándékokkal, versekből-dalokból álló kis műsorral
köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
Az óvó nénik a szülőkkel közösen megbeszélve ebben az évben a Fővárosi Állatkertet
tűzték ki kirándulásuk helyszíneként. A Süni
csoportosok 2016. május 9-én, hétfőn, a
Micimackó csoportosok 2016. május 13-án,
pénteken látogatnak el szüleikkel együtt egy
közös program keretei között.
2016. május 17-én, kedden szervezzük meg
a Gyermeknapot sok-sok érdekes programmal.
Lesz arcfestés, csillámtetoválás, pónilovacskázás, ugrálóvár. Kipróbálhatnak a gyermekek
különböző régi, hagyományos népi játékszereket. Palacsintát tízóraizhatnak. A Palinta társulat szórakoztatja majd őket interaktív, zenés
műsorával. Bízom benne, hogy sok élménnyel
gazdagodhatnak az egésznap során.
Az évzáró műsorokra 2016. május 30-án,
hétfőn és 31-én, kedden kerül sor. Itt bemutatják a gyermekek családtagjaik részére mennyi
mindent tanultak a nevelési év során az óvó
nénikkel. Milyen ügyesen verselnek, énekelnek, játsszák az életkoruknak megfelelő dalos körjátékokat. Hogyan tudnak előadni,
dramatizálni egy mesét, milyen
ügyes meseszereplők.
A nyári zárásunk alatt sem
fogunk tétlenkedni. További szülői kezdeményezésre és támogatásra együtt, összefogva átcsiszoljuk és átfestjük az óvoda
udvari játékait. Minden segítő,
szorgos kézre szükségünk lesz
ennek a nagy és szép feladatnak
az elvégzésére.
Köszönöm a Szülők egész évi
folyamatos, aktív, támogató és
segítőkész szerepét. Fontos,
hogy együtt, összefogva neveljük gyermekeinket és az adódó
nehézségeket közösen oldjuk
meg. Ezzel mutatva példát!
Borbély Ilona
intézményvezető
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Csöme Kft.
Barkács és festék szaküzlet
2300 Ráckeve, Szent János tér 7.
Tel.: 24-518-750
e-mail: info.csome@gmail.com

Barkács cikkek A-tól Z-ig!
SZIGETELÉS (EPS, KŐZETGYAPOT,
VÍZSZIGETELÉS, LÁBAZAT)
K,
ARO
V
A
CS

OK
ZÁM
S
R
SZE

ON
ART K
K
Z
GIPS OZÉKO
T
TAR

FESTÉKEK,
VAKOLATOK

BÁDOGÁRU,
KISGÉPEK,
GÉPBÉRLÉS,
BRIKETT

ZSINDELY,
LÉCEK, OSB

Félmegoldások helyett válasszon minket!

