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

Megalakult
Makád Község Képviselő-testülete
Az eskütétel után Ács Lajosné, a választási bizottság elnöke átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőknek
A megválasztott képviselők:

Ady Endre:
A hatalmas tél verse
Törvénye van a Nyárnak
S nincs törvénye a Télnek:
Nyáron némák a faluk,
Télen pedig kótyagosak,
Összevissza beszélnek.

Baski Gábor polgármester
eskütétele 2019. október

Száraz Ferenc
Baski Mária
Dr. Pokó Diána
Dr. Papp Botond Eörs
Wéber Adrienn
Vank Zoltán

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Köszönjük a bizalmat!

Fázón átüzengetnek,
Jéggel, hóval borítva:
„Hé, szomszéd, most mondja meg,
Szeretem a más titkait,
Van-e valami titka?”
És szólnak, üzengetnek
A kis faluk így télen.
Szeretik egymást nagyon
S hófedeles házaikat
Ki-kitárják kevélyen.
És mindent elárulnak
A hó alatt a falvak:
A kis falusi erőt,
A sok mihaszna életet
S a nagy téli hatalmat.
S ha jön a Nyár, szégyenli,
Hogy megbotlott, megcsetlett:
Nyáron néma a falu,
Titoktartó s az emberek
Dolgoznak és szeretnek.
Dolgoznak és szeretnek,
Némán, izzadva, félve
És százszor szent titkaik,
Melyeket megszentelt a Nyár,
Bedobálják a Télbe.

Advent első vasárnapján, december 1-én 15 órakor

MIKULÁSVÁRÓ GYERMEKKONCERTET tart
Tücsökszabi, a református egyházközség gyermekfoglalkoztatójában.
Szeretettel várunk minden gyermeket (felekezettől és lakóhelytől függetlenül),
gyermek lelkű szülőt és nagyszülőt.

Ajánlott korosztály 2-12 év.
A közösségi tér a parókia Iskola köz
felőli oldaláról közelíthető meg.

A belépés díjtalan!

A Makádi Református Egyházközség
programját a Makádi Szívek Közhasznú
Alapítvány és a Tücsökmosoly Kulturális
Egyesület támogatja.
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Falu Karácsonya Ünnepség

Meghitt karácsonyi ünnepség a Református Templomban 2019. december 14-én (szombat) 18.30 órakor.

Meghallgathatjuk a Makádi Református Egyház Kórusának előadását
Az ünnepségen koncertet ad a
Lohr Kapelle fúvószenekar

A Dísztéren gulyásleves, forralt bor, tea és kürtöskalács vár mindenkit!

2019. december

3

MAKÁDI ÚJSÁG

Advent második vasárnapján, december 8-án 15 órakor
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁST TARTUNK,
a református egyházközség gyermekfoglalkoztatójában.
Szeretettel várunk minden gyermeket!
A közösségi tér a parókia Iskola köz felőli oldaláról közelíthető meg.
A Makádi Református Egyházközség programját a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány támogatja.

A n y a k ön y v i
h í rek
Születtek
Podruzsik Erika és Kapitány Zoltán
kislánya Emma
Ábrahám Kinga és Bozóki András
kislánya Anna

Örök re eltá v ozta k
Turóczi Lajosné szül: Sarvajc Anna
(élt 86 évet)
Kiadja Makád Község Önkormányzata. •
Felelős kiadó: Jancsó Emőke jegyző
• A szerkesztőség címe: Makád, Kossuth
L. u. 52. • www.makad.hu
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft.
Kiskunlacháza

Ráckevei kirendeltsége 120.000.- forinttal támogatta a
Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítványt.
A támogatásból a Thúry József általános iskola udvari játékainak a festését
végeztük el közös munkával.
Köszönjük a támogatást! Baski Gábor elnök

Boldog, békés karácsonyi
ünnepeket
és eredményekben
gazdag új évet kíván
Baski Gábor polgármester
és a Képviselő-testület
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Vízszigetelés készült a parókián és felépítettük,
használatba vettük a gyermekfoglalkoztatót
Örömmel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a parókia épületének
vízszigetelése elkészült, azonban több utómunkálatra lesz még szükség. Az épület körül járdát kell készítenünk, valamint dréncsövekkel
kell majd a csapadékvizet elvezetnünk. A falak kiszárítása is kulcsfontosságú feladat, hiszen addig vakolni nem lehet. Ezt követően festésre is szükség lesz, főleg esztétikai szempontok miatt. 2020-ra is
vannak tehát feladataink bőséggel.
A gyermekfoglalkoztató is elkészült időközben. Egyelőre bútorozatlan, a helyiség berendezése még várat magára. A jövő esztendőre
egy külső festést kell még elvégeznünk az épületen, valamint a belső

Jézus születése
11 üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,

térben a riasztó, televízió és internet hálózatot kell még kialakítani,
bekötni. A foglalkoztatóba át fog kerülni a gyülekezeti könyvtár. A
fűtés inverteres klímával van megoldva, így csak akkor használjuk,
amikor igazán szükség van rá. Nagy örömünkre szolgál, hogy a konfirmációs órákat már hetek óta ott tudjuk tartani. Soli Deo Gloria!
Szeretettel köszönöm meg mindazon személyek munkáját, akik
részt vettek ezen munkálatokban! Külön köszönöm Makád Község
Önkormányzatának és a Makád Nonprofit Kft. sokszori segítségét,
támogatását!

Karácsonyi örömhír

a Dávid városában.
12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kis-

gyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.
„A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt
mondták:
14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat.
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat.”
15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe,
a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el
Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt,
amit az Úr tudtunkra adott. Miután elmentek
tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így
szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen
Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt
mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”
16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket.
„Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket.”
17 Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit
erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek,
Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet,
amelyet erről a kisgyermekről kaptak,
18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon,
amit a pásztorok mondtak nekik.
19 Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és
magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és
láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
(Szentírás: Lukács ev. 2, 11-20.)

Alkalmaink 2019. decemberében
2019. december 1. – Advent 1. vasárnapja, istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2019. december 8. – Advent 2. vasárnapja, istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2019. december 15. – Advent 3. vasárnapja, istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2019. december 22. – Advent 4. vasárnapja, istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2019. december 23. – hétfő – 16 órakor karácsonyi műsor a Thúry József Általános
Iskola aulájában, mely alkalommal ismét megszólalnak a kézi harangok. Vendégünk a
szigetbecsei kórus.
*
2019. december 25. – szerda – Karácsony 1. napján de. 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban
*
2019. december 26. – csütörtök – Karácsony 2. napján de. 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a gyülekezeti házban
*
2019. december 29. – vasárnap – istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2019. december 31. – kedd – 18 órakor Óévi istentisztelet lesz a gyülekezeti házban
*
2020. január 1. – szerda – de. 10 órakor Újévi istentisztelet lesz a református templomban

2019. december
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MAGYAR FALU PROGRAM
Sikeres pályázati támogatás 2019-ben
Makád Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretein belül támogatást nyert a következő beruházásokra, eszközbeszerzésre.
1.

Óvodafejlesztés című kiírásban a Makád Hóvirág Óvoda energetikai fejlesztésére bruttó
27.910.500.- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A fejlesztés során napelemeket szerelünk fel, hőszivattyú technológiájával fűtjük az intézményt. A napelem termeli az elektromos áramot, amelyet természetesen a hálózatba táplál be. Az épületben
kiépítésre kerül egy úgynevezett oda-vissza mérő „villanyóra”. Az előállított elektromos
energia és az intézmény által elfogyasztott energia különbsége adja az elszámolás alapját.
Előfordulhat komoly energiatermelés mellett az éves energiafogyasztás különbsége nulla
lesz, így nem kerül költségbe az épület energia ellátása. A beruházást még az idén elkezdjük, terveink szerint ebben az évben el is készül.

2.

Temetőfejlesztés című kiírásban bruttó 2.864.837.- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatásból egy darab két személyes kegyeleti hűtőt vásárolunk, mivel
a mostani több mint 40 éves. Kialakításra fog kerülni egy vizesblokk is, mivel jelenleg
ezzel nem rendelkezik a temető. A fejlesztést az idei évben kívánjuk elvégezni.

3.

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című kiírásban bruttó
7.493.537.- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatott összegből
újabb nagy értékű gépeket fogunk vásárolni, amelyek megkönnyítik és hatékonnyá teszik
a település fenntartását. Modern gépekről beszélünk, amelyek használatához a Makád
Nonprofit Kft. megfelelő szakemberekkel rendelkezik. Megbízható, gondos kezek fogják
használni és karbantartani a márkás eszközöket. Az eszközöket ebben az évben, november hónapban fogjuk beszerezni.
Baski Gábor polgármester

TISZTELT MAKÁDI LAKOSOK!
MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. december 9-én (hétfő) 17.00 órakor
a makádi művelődési házban

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:
1.

Baski Gábor polgármester beszámolója Makád Község Önkormányzat és a Képviselő-testület
2019-es év munkájáról és a 2020-as év feladatairól, terveiről

2.

Jancsó Emőke jegyző beszámolója a szigetbecsei közös önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

3.

Kérdések és válaszok

4.

Egyebek

Makád, 2019. november 20.
Tisztelettel:

Baski Gábor polgármester

2019. december
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THÚRY

SULI

HÍREK

Kedves Makádiak! Elkészült iskolánk honlapja! Az intézményben történő aktuális hírekről és
információkról az alábbi honlapon lehet tájékozódni: www.thurysuli.hu Iskolavezetés

Szavalóverseny Makádon
Az idei körzeti szavalóversenyünket 2019. október 18-án rendeztük meg. Ezen a szép pénteki őszi napon 12 iskola 124 tanulója versenyzett. Kortárs magyar költők versei közül válogathattak a 6-18
éves gyerekek. Meghívott díszvendégünk Bor Viktor zeneszerző,
társulatvezető a Ráckevei Vénusz Színház tagja volt. A megnyitón
Ady Endre egyik versét mondta el (a költő halálának 100. évfordulójáról is megemlékeztünk).
Iskolánkból sokan vettek részt, újra szép eredményeket értek el:
2. évfolyam: Végh Luca különdíj
3. évfolyam: Szíjártó Hanna különdíj
4. évfolyam: Kuti Anna és Csibrák Tamás III. helyezett
7. évfolyam: Dencsik Sára I. helyezés
8. évfolyam: Halassy Dániel különdíj
Köszönjük a Makád Gyermekeiért Alapítványnak, Szamosvári
Istvánnénak, Szánthó Györgynének és Brezina Ferencnek a támogatásukat! Reméljük a jövőben is alkalmunk lesz megrendezni a
versenyt.
Piróthné Ács Tünde

„Ó, áldott harcnak áldott vértanúi,
Századok fognak tőletek tanulni,
S dicsőt, nagyot, ha tesznek egykor mások,
Az is, ó, szentek, a ti alkotástok!”
Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk- Szózat /részlet/
1849. október 06-án Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13
honvédtisztjét, Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első
miniszterelnökét kivégezték. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzések a szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt,
amely azóta is a magyarok gyásznapja. Október 04-én 12 órakor
iskolánk ötödik osztályosai felelevenítették a kivégzésekhez vezető
eseményeket.
Az októberi hónap nem csak a szavalóverseny, hanem a megemlékezések hónapja is iskolánkban. Elsőként október 6-áról emlékeztünk meg az ötödik osztályosok műsorával, majd a nyolcadik
osztályosok segítségével október 23-ról. Az ünnepség után koszorút, illetve virágot helyeztünk el tiszteletünk jelképeként.
Felkészítő nevelők: Mesterné Szabó Beáta és Kissné Méri Erzsébet

A műsorok képekben:
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