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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Megérte a kitartó több éves munka, mivel
2016. novemberben kézhez vettük a támogatói határozatot, amelyben elnyertünk 30
millió forintot. A vissza nem térítendő
támogatási összeget a Makádi Háziorvosiés Védőnői szolgálat épületére nyertük el a
Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton. Immár
ötödik éve folyamatosan benyújtottuk igényünket az épület felújításra, de eddig nem
sikerült nyernünk, nem volt elegendő keret a
beruházás támogatására.
A Projekt keretein belül egy teljesen felújított, minden igény kielégítő épületet
fogunk átadni a makádi emberek részére.

Nagyobb váróterem, nagyobb rendelőhelyiség, a fertőző betegek részére másik bejáratú elkülönítő valósul meg. Egy új helyiségben esetenként véradást lehet lebonyolítani,
vagy szakorvos rendelését lehet biztosítani.
Szeretnénk az épület környezetét is megújítani. Az utcai kerítés elbontásával megfelelő számú parkolót tudunk kialakítani az
épület előtt. A belső udvar padokkal,
növényzettel kellemesebb várakozási lehetőséget és akadálymentes megközelítést is
biztosít.
A pályázati támogatás az épület felújítását
fedezi, a környezet megújítását az Önkormányzat saját erőből finanszírozza. Ennek
értelmében Makád Község Önkormányzata

a tulajdonában levő Szabadság utca 29.
számú építési telkét értékesítésre fogja felajánlani. Az építkezés 2017 májusában kezdődik és várhatóan 2017. november végén
kerül átadásra.
Köszönöm a Képviselő-testület tagjainak
a kitartó támogatást!
Köszönöm a Hivatal minden munkatársának a több éves munkát, amit a projekt sikere érdekében végzett!
Külön köszönöm Kátai Péter építésztervező kiemelkedő munkáját, aki egy újabb
csodálatos épületet álmodott meg a falu
lakói számára!
Baski Gábor
polgármester
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Március 15. nemzeti ünnep
Minden évszaknak vannak ünnepei. A mai ünnep már a tavaszé.
Minden tavasz az új élet ígéretét
hozza. A természet újjászületését.
De az ember számára valami mást
is: új reményt. Annak a reményét,
hogy valami szebb jön. Valami
megváltozik...
Minden ünnepnek vannak hangjai: A mai ünnepé fiatal nők és férfiak hangja. Márciusi ifjaké.
Minden ünnepnek vannak színei.
A mai ünnepé: a piros – fehér –
zöld. A magyar nemzet színei.
Minden ünnepnek vannak jelképei: A mai ünnepé a kokárda. 1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót
lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a ’48as emlékműveket, szobrokat.

Juhász Gyula: Március idusára (részlet)
Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Petőfi Sándor: Kemény szél fúj (részlet)
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik
Tűzben állunk már tetőtől talpig.

Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned?
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard.
Mit kíván a MAGYAR NEMZET?
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereget.
6. Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség alapján.
7. Az úrbéri viszonyok megszüntetését.
8. Esküdtszéket.
9. Nemzeti Bankot.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai státuszfoglyok bocsáttassanak szabadon.
12. Unio, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése.
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Olvasandó: Márk 16, 1-6.
Kedves Testvérek! A feltámadás
hitbeli kérdés. Hisszük-e, hogy Jézus
Krisztus feltámadt a halottak közül?
A húsvéti történetet is körüllengi az
emberek kételkedése. Még a közeledő
asszonyokban is megvolt ez a kétely.
De keresték a találkozást az Úrral. Ma
sincs ez másként testvérek! Aki kitartóan keresi, meg fogja Őt találni! A
Húsvét ünnepének üzenete abban
válik láthatóvá, megélhetővé, amit az
Úr Jézus mond: „Ne féljetek!” (Márk
16, 6a) Azaz a vele való találkozással
megszűnik a félelem és a szívbe
békesség és öröm költözik. A békességre mindnyájunknak nagy
szüksége van. A körülöttünk levő világban sokszor látjuk a ziláltságot, békétlenséget, megannyi gondot és problémát, küzdelmet, ami
megoldásra vár. Azt hirdeti nekünk ez a történet és minden Húsvét,
hogy: Nézz Jézusra! Emeld fel a tekinteted kedves testvérem, hogy
nézz rá. Mennyi részvét, mennyi nyugalom látszik az arcán! Áldott
reménység származhat ebből, hogy nem csak magam számára, nem
csak magamért vagyok, hanem Isten számára is létezem és az Ő örök
tervének én is részese lehetek. Még a hajam szálait is mind számon
tartja. A mennyei hazát nekem is elkészítette. Nem hiába élek tehát,
mert a Krisztusban való életen nem fog a halál. Reménységgel,

A n y a k ö n y v i h í r ek
Gólyahír
Megszülettek:
Kiss Tibor és Csik Erzsébet kisfia
Tibor
Szűcs Miklós és Tóth Erika kislánya
Szimonetta
Kozma Róbert és Szabó Andrea Kitti kisfia
Bence

H á z a s s á g o t k ötöttek
Szabó Márta és Zólyomi Viktor Barnabás
Tápai Gábor Sándor és Repcsik Regina

Örö k re eltá v o z ta k
Feigl Károly
Dudás László
Lődi László

(élt 81 évet)
(élt 66 évet)
(élt 63 évet)

békességgel, örömmel megtelve hirdesd, hogy Ő él! Isten adjon
nekünk áldott, békés, boldog húsvéti ünnepet!
Kedves testvérek! Az ünnepi alkalmainkat hirdetem:
2017. április 16-án, vasárnap 10 órától ünnep 1. napján úrvacsorás
istentisztelet lesz a református templomban
*
2017. április 17-én, hétfőn 10 órától ünnep 2. napján úrvacsorás
istentisztelet lesz a református templomban
*
Alkalmainkra mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk

Készítette: Halassy Ferenc János lelkész

Szociális tűzifa 2017.

Tájékoztatom a Tisztelt makádi lakosokat, hogy az idei évben is
sikerült a rászorulók részére tüzelőanyagot biztosítani. A tavaly év
augusztusában ismét benyújtottuk kérelmünket a Belügyminisztériumhoz, a pályázati kiírásban megadott kritériumok alapján
148 m3 kemény tűzifára (Makád község ennyit igényelhetett). A
döntés értelmében 58 m3 kemény tűzifa támogatást ítéltek meg a
településünknek. Az előző évhez képest, amikor 36 m3 tűzifa kiosztását hagyták jóvá, nagyobb mennyiséget sikerült szerezni, de ez a
mennyiség sem volt elegendő minden igénylő számára. Fontos
tudni, hogy a törvény által csak a ténylegesen rászoruló, helyben
lakó személyek kaphatnak ebből a juttatásból. Szigorúan veszi az
egy főre eső jövedelmet, amelytől eltérni nem lehet. A kiküldött
értesítőkben ezt le is írtuk. Sajnos, a kapott mennyiség nem volt
elegendő, hogy minden igénylőnek adni tudjunk. Nehéz döntés volt
az idei évben ennek a mennyiségnek az elosztása. A döntésnél szigorúan a törvényi feltételeket vettük figyelembe, mivel polgármesterként sem vállalhatom annak a lehetőségét, hogy egy felülvizsgálat során a teljes összeget, bírsággal megemelve az Önkormányzattól visszakövetelje a Belügyminisztérium, vagy a Magyar Államkincstár!
Tanulva az idei évben szociális juttatásként kapott, de nem elégséges támogatásból, a 2017 évben kiírásra kerülő pályázaton az
Önkormányzat nem fog részt venni. Természetesen a ténylegesen
rászoruló, nehéz körülmények között élő családok, idős és elesett
embereknek megtaláljuk a megoldást arra, hogy a téli fűtésszezonban ne kerülhessenek komoly bajba.
Makád Község Önkormányzat erre a pályázatra, az önerővel
(110.00.-), a szállítási költséggel (145.000.-) és az Önkormányzat
munkatársai által végzett kiszállítási költséggel együtt (üzemanyag)
közel 300.000 forintot fordított saját költségvetéséből, az adófizetők pénzéből! Kérem, minden lakos megértését!
Baski Gábor polgármester
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A 2016/2017-es nevelési évet szeptemberben 43 kisgyermekkel
kezdtük, most pedig 2017. márciusában már 47 gyermekünk van az
50 férőhelyen, amelynek nagyon örülünk. A Köznevelési Törvény
lehetőséget biztosít a szülőknek arra, hogy már 2,5 évesen is óvodába írathassák gyermekeiket, főként azért, hogy az anyukák vissza
tudjanak menni dolgozni. Ezzel a lehetőséggel ebben az évben is
éltek az arra jogosult szülők.
2017. február 17-én, pénteken Kisteleki Zoltán művész úr látogatott el óvodánkba. Előadásának címe „Az Aranyhal…” mese volt,
amibe a gyermekeket is bevonta így egy nagyon jókedvű, játékos
mesedramatizálás született. Ez a jó kedv hangolt rá minket a másnapi Farsangi mulatságra.

Új szokást teremtve idén Farsangi ünnepségünket 2017. február
18-án, szombaton a Művelődési Házban tartottuk a szülőkkel, családtagokkal, rokonokkal együtt. A gyermekek egyénileg öltöztek be
majd az óvónénikkel csoportonként rövid kis műsort adtak elő a színpadon és bemutatták jelmezeiket. Majd süteményt és üdítőt fogyaszthattak a vendégek, a jó hangulathoz és tánchoz tartozó talpalávaló
zenét Horváth Boglárka édesapja, Horváth András szolgáltatta, akinek ez úton is köszönjük közreműködését. Jó hangulatban, hangosan,
kiabálva, maskarákban riasztottuk el a telet.
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2017. március 14-én, kedden ünneplő ruhába öltözve és szívünk
fölé kitűzve a nemzeti színű kokárdát, mi is megemlékeztünk az
1848-49-es Szabadságharc hőseiről. A Tornaszobában adtuk elő versekből és dalokból álló műsorunkat, majd kisétáltunk az
Országzászlóhoz és elhelyeztük a mi kis zászlóinkat is. Fontos már
ebben a korban is kialakítani gyermekeinkben a magyar identitástudatot, haza iránti szeretetünket és tiszteletünket.
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2017. márciusában személyi változás is történt óvodánkban. Holndonner Enikő óvodapedagógus közalkalmazotti munkaviszonya
közös megegyezéssel befejeződött. A megüresedett óvodapedagógusi állásra pályázatot írtunk ki.
2017. április 14-én, pénteken nagy izgalommal várjuk a gyermekkel az óvodában a Húsvéti Nyuszit. Tanulunk neki szép verset és dalt,
hogy megajándékozza a gyerekeket egy kis finomsággal.
Idén is megszervezzük az óvodában a Nyílt
napot, 2017. április 12-én, szerdán. Ezen a
napon reggel 7 órától délután 17 óráig
várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket, akik kíváncsiak óvodánkra és az
ott folyó életre. Akiknek elnyertük tetszését ezt követően 2017. április 26-án, szerdán van lehetőségük a szülőknek BEÍRATNI gyermeküket.
2017. május 3án és 4-én 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.
2017. május 15. héten lesznek a tavaszi buszos kirándulásaink.
Az óvó nénik a szülőkkel közösen megbeszélve ebben az évben a
Süni csoportosok a Bokay Kalandparkba látogatnak el Budapestre,
amíg a Micimackó csoportosok pedig a Szigethalmi Vadasparkba. A
szülőkkel együtt kirándulunk, betartva a Kirándulásokra vonatkozó
fontos szabályokat, óvó-védő intézkedéseket.
2017. május 22-én, hétfőn tartjuk hagyománnyá vált Gyermeknapunkat. Sok-sok érdekes programot szervezünk. A gyermekek palacsintát tízóraizhatnak. Lesz arcfestés, csillámtetoválás, póni
lovacskázás, gyöngyfűzés. A szülők a gyermekek ellen sorversenyekben próbálhatják ki magukat: zsákban ugrálás; összekötött lábbal futás; lekváros kenyér evő verseny kéz nélkül; szörp ivó verseny
szívószállal és még sok-sok vicces, ügyességi feladat. Az elfáradt társaságot a Palinta társulat szórakoztatja majd interaktív, zenés műsorával. Bízom benne, hogy sok élménnyel gazdagodhatnak kicsiknagyok egyaránt az egésznap során.
2017. június 1-én, csütörtökön új szokást kezdeményezve először
tartjuk a Művelődési Házban évzáró műsorainkat. Először a
kicsik, Micimackó csoport majd a nagyok, Süni csoport adják elő az
év folyamán tanult versekből, dalokból, mondókákból, daloskörjátékokból összeállított műsorukat az óvónénik segítségével a szülőknek,
családtagjaiknak.
2017. június 2-án, pénteken tartjuk óvodánkban a ballagást. A
ballagó gyermekek búcsúznak az óvodától, óvó néniktől, dajka
néniktől és társaiktól egy kis műsorral. Természetesen a hagyományokat tovább ápoljuk 2017 augusztusában az Évnyitó ünnepségre a
8. osztályosok kísérik át az óvodából a leendő első osztályosokat.
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 gyermekeinknek is!
Borbély Ilona – intézményvezető
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THÚRY SULI HÍREK
Az iskola élete képekben:

Körzeti Német Nemzetiségi versmondó verseny Szigetbecsén.
Március 3. péntek

Budaörsön jártunk, ahol a Lágerjárat – Utazó vagonkiállítást tekintettük meg. Egy kis rendhagyó töri óra, nagyszerű tárlatvezetéssel, a
kitelepítés és a „málenkij robot”áldozataira emlékeztünk. Utána a
Természettudományi Múzeumban – kicsit könnyedebb téma.

NÉPDALÉNEKLŐ
VERSENY
A népdalénekesek
száma egyre nő,
mégis szép eredménnyel vettünk részt
ezen a versenyen.
Halassy Eszter
különdíjat kapott a
zsűritől!
Gratulálunk!
Idén igazán kedvezett az időjárás a korisoknak!
A 2. osztályosok is kihasználták!

Az idei farsang –mint minden évben – megtöltötte a Művelődési Házat!
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A mi „Ezüstpartunkat” évek óta mások bitorolják!
Több éves egyeztetés után az idei évben újból benyújtottuk igényünket a Kis-Duna partjának üzemeltetésére. Közös pályázatot
nyújtottunk be a Makádi Nonprofit Kft.-vel együtt, hogy az üzemelést, fenntartást makádiak végezhessék. Tudjuk jól, hogy évek óta
egy budapesti székhelyű kft. nyeri el ezt a tevékenységet. A
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elnöksége rendre nekik ítéli
meg ezt a tevékenységet – véleményünk szerint – a Szövetség ügyvezető igazgatója Tóth
István Úr személyes támogatása mellett. Az elfogultságot nem értjük és nem is
fogadjuk el, mivel a közösen benyújtott pályázat
olyan vállalásokat érintett,
amit véleményünk szerint a
másik fél nem tudott volna
biztosítani.
Leírtuk, hogy a bevételből a behajtási engedélyeket átvállaljuk, így az arra közlekedőknek, pihenni és horgászni vágyóknak nem kellett volna fizetniük!
A településünk minimum
3 állandó alkalmazottat tudott volna felvenni. Fejlesztéseket helyeztünk kilátásba, hogy a terület ivóvízzel legyen ellátva, kulturált illemhelyek kialakítása mellett. Nem
tudjuk, hogy a befolyással bíró személyeknek mi az ilyen irányú
indíttatása, de biztosan nem a település további fejlődése, az biztos.
Egyszerű számítás szerint, ha naponta csak 30 fő tartózkodik éjszakánként a területen, kilenc hónapon át átlagosan, akkor az idegenforgalmi adó bevétel tetemes 2.025.000 forintot jelentene az Önkor-

mányzat számára. Ennek a bevételnek csak az elenyésző százaléka
folyik be a költségvetésbe. A törvény szerint minden egyes forint
bevételt az állam további egy forinttal egészít ki, tehát ezt az összeget kettővel meg kell szorozni és kiszámítható a 4.050.000 forint
éves kiesés a település bevételeiből. És ez csak az Idegenforgalmi
adó, ebben nincs benne a horgászok által borsosan befizetett „helypénz” sem. Az elmúlt öt évben, amióta szeretnénk ezt a tevékenységet végezni, több mint
20.000.000 forint mások zsebébe került.
Makád jelentős anyagi
hátrányba került ez által!
A település vezetése nem
adja fel és a megfelelő fórumokon jelzi ezt a problémát.
További egyeztetéseket és tárgyalásokat fogunk folytatni
ennek érdekében.
Vannak, akik egyszerűen
kijelentik, hogy az Önkormányzat élhetne a törvény
adta lehetőségével és személyesen győződhetne meg az
Idegenforgalmi adó horgászok által történt befizetéséről. Több helyszíni szemlét
tartottunk a hivatal munkatársai és a rendőrség együttes
jelenlétével. Ezeket az ellenőrzéseket minden nap, minden este rendszeresen meg kellene tenni,
hogy a ténylegesen itt eltöltött éjszakák után az adó megfizetésre
kerüljön. Az Önkormányzatnak és a hatóság embereinek erre nincs
anyagi és személyi feltétele. Az adó megfizetése az üzemeltető saját
bevallása alapján kellene, hogy megtörténjen.
Baski Gábor polgármester

Tüdőszűrés
Ideje: 2017. 04. 03. – 2017. 04. 12. között.
Helye: Szigetbecsei Művelődési Ház.
Hétfőn – Szerdán 12:30-tól 18:30-ig,
Kedden, Csütörtökön és Pénteken: 7:45-től 13:45-ig
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a szűrés díja: 1700,- Ft A befizetés
a szűrőállomáson kapható csekken történik. 14-18 év közötti gyermekek, valamint a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási tv. előírja szintén ingyenes.
Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást mindenki vigye
magával!
Jancsó Emőke, jegyző

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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2017. évben tervezett szabadtéri programok
1. IV. Makádi Piknik
2017. július 01. szombat

2. Makádi Falunap 2017. augusztus 12. szombat

SZTÁRFELLÉPŐK:
17.30 CSOCSESZ

20.00 L. L. JUNIOR

3. II. Makádi Őszi palacsintafesztivál 2017. szeptember 16. szombat

A programok a Rendezvénytéren kerülnek lebonyolításra. A rendezvényeken lehetőség nyílik családok, baráti társaságok, munkaközösségek
együttes bográcsozására is.
A rendezvények anyagi támogatását szívesen fogadjuk!
Makád Község Önkormányzat és Képviselő-testület

