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

Posta köz – Szabadság utca – Dózsa György utca
„A Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról
szóló 2068/2017. (XII.28.) Kormány határozatában hozott döntése
alapján a Kedvezményezett 1. pont szerinti forráshiány miatt elutasított pályázata támogatásban részesült.” A TÁMOGATÓ OKIRAT 2.
pontjából idézve, amelyben értesítették Makád Község Önkormányzatát, hogy 15.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban

részesült. A támogatás és az önerő Bruttó 5.039.466 biztosításából
2018. június 26-án a felújított útszakaszok elkészültek és a beruházás
átvétele megtörtént. A Sziget-Szilárd Kft. Dunavarsány részére a
szerződésben foglalt Nettó 15.779.107 forint + 27% Áfa, azaz Bruttó
20.039.466 forint kifizetésre került. Bízom benne, hogy a felújított
utakat mindenki örömmel és biztonságosan fogja használni.
Baski Gábor polgármester
Településünk tovább fejlődött!

Előtte

Építés közben

Elkészült Szabadság és Dózsa György utca

Makádi Falunap 2018. aug. 11. szombat

Bunyós Pityu
16.30 óra

Dirty Slippers zenekar
20.00 óra

Gerecse Party zenekar
21.00 órától
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V.MAKÁDIPIKNIKKÉPEKBEN
Az idei év június 23-én 5. alkalommal került megrendezésre a Makádi Piknik. Ezen a rendezvényen a szokásoknak megfelelően makádi óvodások, iskolások, zenekarok, illetve „amatőr” vendégfellépők szórakoztatták a kilátogató érdeklődőket. Most is így volt, nagyobb számú közönség előtt vállalva az előadások bemutatását. Köszönjük a felkészítő Hóvirág Óvoda pedagógusainak munkáját Stromájer Ildikó, Bajusz
Hajnalka Nelli óvónőknek, Májer Istvánné dajkának, a Thúry József általános Iskola részéről Nyúlné Bíró Ildikó, Kissné Méri Erzsébet Gellei
Zsanett, Takács Tímea és Pilczingerné Major Hajnalka pedagógusoknak. Külön köszönet Hajni néninek, aki az egész rendezvény alatt a kijelölt zeneszámokat sorba tette, indította és Vakulya Zoltán technikus segítségére volt. Köszönjük Bognár Orsinak aki a rendezvény házigazdája volt. Az idén először lépett fel rendezvényünkön a Vank Zoliék által fémjelzett Blues Mánia Band együttes is. Ráckevéről érkezett a
Phesziraz Fitt Stúdió rúdtáncosok fellépésével. Este pedig jó hangulatú tánccal búcsúztattuk a nyár első szabadtéri rendezvényét.
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PHESZIRÁZ FITT
STÚDIÓ
kicsik és nagyok

CSIRIBIRI MAZSORETT CSOPORT kicsik középsősök és nagyok

Konfirmálás 2018. május 13.

Baski Anna, Füki Fanni, Kocsis Zsófia, Halassy Ferenc János Nagytiszteletű Úr, Olajkövi János Sándor,
Pahocsa Petra, Seregély Balázs
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Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki veszteségünkben és fájdalmunkban mellettünk állt és segédkezett férjem,
DOSZTÁLY LÁSZLÓ
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A n y a k ön y v i h í rek
H ázasság ot kötöttek

búcsúztatójának a megszervezésében és lebonyolításában.
Köszönjük a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak, Makád Község
Önkormányzatának és Képviselő-testületének és a Makádi Vadásztársaságnak,
akik mindannyian a saját halottjuknak tekintették,
a Makádi Református Egyházközségnek, és akik megszervezték, hogy mindenkinek
lehetősége legyen méltó módon búcsút venni Tőle.

Szűcs Miklós – Tóth Erika
Róth Sándor – Csapó Katalin
Méri Lajos – Dori Zsuzsanna
Bognár Orsolya – Szabó Sándor
György Sándor – Barabás Ágnes

Köszönjük mindenkinek, akik megjelentek, és aki csak lélekben tudott velünk lenni,
amikor búcsút vettünk férjemtől, akit mindenki tisztelt és szeretett.
(A gyászoló család)

Szü lettek
Kocalik Ferenc és Boros Katalin
kisfia: Ferenc

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN –
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne
hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 1461 Budapest Pf.: 182.
T.: 06-1-342-63-55, 06-70-330-5384
promo@cchr.hu
www.emberijogok.hu
https://www.facebook.com/AllampolgariBizottsagAzEmberiJogokert/

Szűcs Miklós és Tóth Erika
kisfia: Miklós
Muzsai Sándor és Kondré Zsanett
kislánya: Natasa Zsuzsanna
Erdélyi Szabolcs és Kőnig Mariann
kisfia: Szabolcs
Horváth András és Ripp Nóra
kisfia: Balázs
Dencsik Lajos és Farkas Erika
kislánya: Kitti

Örök re eltá v ozta k
Horog Mihályné szül. Zeke Margit
(élt 88 évet)
Marjovszky Péter
(élt 86 évet)

Köszönet
Hálás szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak,
akik
VRBOVSZKY ANDRÁS
temetésén részt vettek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
nagy fájdalmunkban együttérzésüket
fejezték ki.
(A gyászoló család)

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
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THÚRY SULI HÍREK
A Thúry József Általános Iskola kiemelkedő
eredményt elért diákjainak névsora
1. osztály:
kitűnő: Kapitány Réka
Szíjártó Hanna
2. osztály:
kitűnő: Csibrák Tamás
Kuti Anna
jeles:
Vörös Ákos
Vörös Nóra
3. osztály:
kitűnő: Holub Adél Iza
Nyúl Tivadar Zalán

jeles:

Dominek Gergő Áron
Marcsinyi Zenó Ákos
Tuska Hanna

4. osztály:
kitűnő: Kiss Gábor
jeles:
Keresztesi Málna
Schmidt Zsófia
5. osztály:
kitűnő: Brezina Kata
Peter Hanna

6. osztály:
kitűnő: Pahocsa Judit
Vásárhelyi–Nagy
Luca
Vida Patrik
jeles:
Dominek László
Halassy Dániel
7. osztály:
Kitűnő: Kiss Zsombor
8. osztály:
jeles: Kocsis Zsófia

Ballagás 2018. június 16.
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„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza, aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
Kiss Jenő
A 2017-2018-as tanév végén fájó szívvel
búcsúztam 12 ballagó nyolcadikosomtól.
Nagyon büszke vagyok erre a kis csapatra,
amivé váltak. A mi időnk lejárt, de tudom,
megállják majd a helyüket új iskolájukban és
később is.
Ötödik osztálytól voltam az osztályfőnökük, de már elsőben, a napköziben megismertem őket.
Ők voltak az első osztályom, akiket 4 éven
át formálhattam, taníthattam és tanulhattam
Tőlük. ☺
Elég nehéz volt az elején, de hamar a szívemhez nőttek, nagyon jó csapat, közösség
vált belőlük, belőlünk. Az évek alatt sok-sok
közös program, tanórák, kirándulások, táborok, közös élmények emlékei tették nehézzé
az elválást.
Nyolcadik osztályban osztályfőnökként, és
diákként is sok a tennivaló, munkával, döntésekkel teli időszak ez.
Minden tanévben, évfolyamon kell tanulni, műsorra felkészülni, tanórán kívüli programokban részt venni, szervezni, de a nyolcadik osztály mindig különleges feladat.
Még több a tennivaló és mindenki várja a
végét, a búcsút, az újat… amitől ez az év
izgalmas, de közben nehéz is. Kialakult egy
közösség, barátságok, ismerős minden…
ennek júniusban vége, indulhatnak tovább.
Mi is történt velünk ebben a tanévben?
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Ballag már a vén diák…

– Szeptemberben Erzsébet táborban voltunk Zánkán, melyet sikeres pályázattal tudtunk megvalósítani. A pályázatot Kissné
Méri Erzsébet készítette. Fontos kiemelni,
hogy már a hatodik nyertes pályázatunk volt,
mely lehetőséget adott évről évre, hogy 4060 tanulónkkal táborozzunk.
– Ősszel a végzős tanulók iskolalátogatásokon vettek részt, pályaorientációs nap volt
az iskolában, első félévben magyar és matematika tantárgyból felvételi előkészítőt biztosított az iskola számukra….
– Új tanuló érkezett az osztályba…
– Tanulóknak ki kellett választani a középiskolát, ahol folytathatják tanulmányaikat…

Központi írásbeli, majd volt, akinek szóbeli
felvételi következett….
Minden tanuló felvételt nyert az általa
választott középiskolába!☺
– Emellett műsorokra is készültünk…
• Október 23. műsorunkkal megemlékeztünk az 1956-os forradalom hőseiről, áldozatairól.
• Októbertől próbáltunk a farsangi fellépésre. Pilczingerné Major Hajnalka két
csodás táncot tanított a nyolcadikosoknak. A farsangi délutánt keringővel nyitottuk, rockyval zártuk, megalapozva a
hangulatot az esti bálra.
• Anyák napi műsorral köszöntöttük az
édesanyákat.
• Kompetenciamérésen vettek részt a
végzősök német nyelvből, matematikából, magyarból.
• Voltunk színházban. Kirándultunk
Esztergomba, Budapestre.
• Az iskolai DÖK bulikban a nyolcadikosok voltak a főszervezők, csakúgy,
mint a papírgyűjtésben.
• Fontos kiemelnem, és büszke vagyok
az osztályomra, mert félévkor és év
végén is 4 feletti tanulmányi átlaga
volt!
ÉS JÖTT A JÚNIUS!
• Bolondballagás
Június 15-én, az utolsó tanítási napon
bolondballagással hangolódtunk a
szombati „igazi” ballagásra.
Ez egy nagyszerű, kedvelt hagyomány
a makádi Thúry József Általános Iskolában. A ballagó nyolcadikosok újra kisgyermekké válnak pár órára: vicces jelmezekbe bújva, gyerekdalokat énekelve
végigballagnak a faluban, az osztálytermekben, majd egy műsorral (versekkel,
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dalokkal) elköszönnek tanáraiktól, az iskola
dolgozóitól.
Mi is bolondoztunk ☺
A faluban szeretettel és ajándékokkal vártak minket a postán, a Nika Szatocs boltban.
Halassy Ferenc Tiszteletes Úr vendégül látott
minket, csokival és jó szóval búcsúzott a ballagóktól.
A Dobos ABC-ben ajándékcsomaggal vártak minket, közös kép is készült.
Az óvodában is ajándékkal és jó szóval
vártak bennünket. A Hivatalban is meglepetéscsomag várta az éneklőket.
Köszönöm a magam és az osztályom nevében az ajándékokat, hogy segítik az iskola
diákjait, hogy ez a hagyomány fennmaradhasson!
Az iskolában osztályról osztályra ballagva
rúzzsal összefirkálva a kisebbeket, énekelve
ballagtunk végig. Ezután az aulában gyűltünk össze, ahol az iskola tanárainak, dolgozóinak írt versekkel, nekik küldött dalokkal,
köszönhették meg a tanulók az értük végzett
munkát, odafigyelést.
A Hivatal dolgozóitól, a polgármester úrtól
is búcsúztunk, köszönetet mondtunk a sok
segítségért támogatásért.
Szerintem (bár én elfogult vagyok ☺) nagyon vicces és megható volt a műsorunk.
A legutolsó műsorszám a nyolcadikosok
emlékvideója nagyon profi munka volt, Seregély Gergő készítette. A videóból látszik,
hogy nőttek fel az általános iskola évei alatt
diákjaim. ☺
Az emlékvideó, az általam készített búcsú
diasorozat is látható az iskola facebook oldalán.
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Ballagás
„Még néhány perc
És új útra kelsz
Pár perc
Ne félj, ezt nem veszíted el
De sajnos most már menni kell...
Még egy felvonás
Lesz-e folytatás?
Már új utakat járunk
És csak várjuk
Hogy valóra váljon
Minden álmunk”
A bolondballagás után leültünk még együtt
egy közös ebédre, pizzát kaptunk a szülőktől!
Hagyományaink szerint a ballagás első
fele, ünnepélyes, meghitt módon zajlott zártkörűen az aulában.
A 8. osztály képviselői átadták az iskola
zászlóját a hetedikeseknek. Ezt követte a
tarisznyaátadás. A hetedikesek tarisznyával,
virággal, és egy-egy idézet felolvasásával
indítottak minket útra.
Az emlékkönyv aláírása után visszatértünk
az utolsó osztályfőnöki órára tantermünkbe.
Szabó Istvánné, Kati néni, tagintézményvezető is részt vett az utolsó beszélgetésen
megható szavaival, jó kívánságokkal búcsúzott a diákoktól.
9 órakor megszólalt a csengő, elindultunk.
A szépen feldíszített iskolában bejártuk a
tantermeket, tettünk egy búcsú sétát az udvaron. Virágoktól roskadozva tértünk vissza a
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terembe. Ballagási műsorban Raffay Béla
igazgató úr ünnepi beszéde után a nyolcadikosok köszöntek el tanáraiktól, diáktársaiktól. Köszönetet mondtak szüleiknek szeretetükért, támogatásukért.
„Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, jót akarjuk
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van!”
Juhász Gyula szavaival búcsúzott az osztály, majd a ballagási műsor végén elengedték együtt a lufikat jókívánságaikkal.
Köszönjük a szépen feldíszített iskolát a
tanulóknak, szülőknek. Köszönjük Mesterné
Szabó Beátának és a hetedikes szülőknek,
tanulóknak a díszítést, segítségüket a ballagás előkészületeiben, lebonyolításában.
Köszönjük az Önkormányzatnak, Baski
Gábor Polgármester Úrnak a segítséget – a
hangosításban – a kölcsönkapott mikrofon és
erősítő miatt volt hallható a műsorunk. ☺
Az utolsó köszönet a nyolcadik osztályos
tanulók szüleit illeti. Köszönöm a szülők
segítségét, jelenlétét, anyagi támogatását,
amivel a nyolcadikos diákoknak felejthetetlenné és emlékezetessé tették ezt a tanévet!
Köszönöm még egyszer a farsangért végzett
munkát, segítséget a bolondballagáson, ballagáson.
Közös kalandunk még nem ért véget, táborozni indulunk a Velencei-tóra. Hurrá nyaralunk! ☺ Vidám, aktív nyarat kívánok mindenkinek!
Tisztelettel: Takács Tímea,
2010-2018 diákok osztályfőnöke
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