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

Húsvéti köszöntő

Vannak jeles napok minden egyes
ember, kisebb-nagyobb közösségek,
népek, népcsoportok életében. De
ezek sorából is kiemelkedik az
emberiség semmi máshoz nem
hasonlítható sajátságos, ősi ünnepe: a
húsvét.
A húsvét különösen kiemelkedő
ünnepe a keresztény világnak, hiszen
minden keresztény számára az ünnepek ünnepének számít, mivel a megváltó halálának és feltámadásának, a

köszöntsék az ünnepet. Ekkor kaptak
ajándékokat a gyerekek is. Minden
család különös várakozással készült
ezért a húsvétra.
A hívők hitük parancsa szerint
annak megvallásával körmeneten
vettek részt, hogy a nagyböjt után
megszentelt ételekkel ünnepi, családi
étkezéssel köszöntsék a húsvétot.
Majd mindezt követi a húsvéthétfő
világias öröme és vidámsága, a
locsolkodás ősi hagyományával,

Közösen emlékezett március 15-re a
Thúry József Általános Iskola, a Hóvirág
Óvoda, a Református Egyházközség és
az Önkormányzat

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat
„Külterületi helyi közutak korszerűsítése”

keresztény hit alapjának az ünnepe.
A húsvéti ünnep tárgya a világosság
győzelme a sötétség felett, az élet
győzelme a bűn, a halál fölött. Ehhez
a keresztény ünnephez számtalan
népi szokás kapcsolódott a magyar
történelem évszázadai során. Így lett
a húsvét mindenki számára ünneppé.
Ünnep, hiszen a húsvéti szokások
egy évezred során gyökereztek a magyarságba, a locsoláson, a húsvéti
tojáson és nyuszin keresztül.
Ezért lett a karácsony mellett a családok ünnepe is. Hiszen ősi magyar
szokás szerint erre az időre végezték
el a tavaszi nagytakarításokat a portákon, meszelték ki a házakat kívülbelül, hogy ünnepi külsővel várják és

piros tojásos vendéglátásokkal, a
családok összetartozásának szimbolizálásával.
Kívánom, hogy hite, meggyőződése, szokásai szerint élje át, és ünnepelje az idei áprilisi húsvétot!
Kívánok örömteli, lélekben átélt szép
húsvéti napokat, sok piros tojást a
locsolóknak, s sok locsolót a lányoknak, asszonyoknak!
Kívánok mindenkinek tavaszi
virulást, Babits Mihály gyönyörű
soraival:
„Szóljanak a harangok,
szóljon alleluja!
Mire jön új március,
viruljunk ki újra!”

2019. ÉVI SZABADTÉRI
RENDEZVÉNYEK

Június 22.
Augusztus 03-05.
Augusztus 10.
Szeptember 14.

VI. Makádi Piknik
Rock Veekend
Makádi Falunap
IV. Makádi palacsintafesztivál
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EGYHÁZI HÍREK • EGYHÁZI HÍREK
Kézműves foglalkozást
tartottunk
Nagy várakozással és örömmel készültünk a
kézműves foglalkozásra, amelyet a hittanos
gyermekeknek szerveztünk 2018. december
16-án, karácsony előtt. Azok a gyermekek akik
eljöttek, feledhetetlen élményekkel gazdagodtak. Sok-sok praktikus és szép karácsonyi díszt
készíthettek a rendkívül kreatív szervezőkkel.
Terveink szerint – ha és amennyiben lehetőségeink megengedik – minden nagyobb ünnep
előtt meg szeretnénk szervezni a későbbiekben
is ezeket a foglalkozásokat. Köszönöm a szervezőknek (Pék Ildikónak, Fábiánné Terikének,
Baski Máriának, Megyeri Jánosné Mártikának,
Borbola Évának) a lelkes és gondos felkészülést és a hangulatos lebonyolítást!
Elindult a gyülekezet Facebook oldala!
Köszönjük Bognár Gergely és Baski Mária
presbiter testvéreink munkáját, akik az oldalt
létrehozták, menedzselik és ellátják a moderátori feladatokat is! Minden további rendezvényünkről, gyülekezetünk életéről így szinte
azonnal értesülhetnek majd a kedves testvérek.

Húsvéti evangélium
1.) A hét első napján, korán reggel, amikor
még sötét volt, a magdalai Mária odament a
sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt
elől. 2.) Elfutott tehát, elment Simon Péterhez
és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett,
és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból,
és nem tudjuk, hova tették. 3.) Elindult tehát
Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 4.) Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és
elsőnek ért a sírhoz. 5.) Behajolt, és látta, hogy
ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. 6.)
Nyomában megérkezett Simon Péter is,
bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, 7.) és hogy az a kendő, amely a fején
volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön
összegöngyölítve, egy másik helyen. 8.)
Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. 9.) Még nem
értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. 10.) A tanítványok ezután
hazamentek.
(Szentírás – János ev. 20, 1-10.)

Decemberi program

Közös koncert Szigetbecsén

2018. december 14-én megtörtént a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
számú projekt műszaki átadása-átvétele

Ünnepi alkalmaink:
2019. április 14-én, Virágvasárnap,
istentisztelet lesz 10 órától a gyülekezeti
házban
*
2019. április 19-én Nagypéntek,
istentisztelet lesz 10 órától a
gyülekezeti házban
*
2019. április 21-én, vasárnap 10 órától
ünnep 1. napján úrvacsorás istentisztelet
lesz a református templomban
*
2019. április 22-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
A beruházás Makád Község Önkormányzat tulajdonát képező 092 és 077 hrsz-ú külterületi utakat
érintette. Az építkezés kivitelezési költsége
76.296.947 Ft + 27% Áfa, Bruttó 96.897.123.forint.
A fejlesztés az Európai Unió a Magyar Kormány
és Makád Község Önkormányzat közös finanszírozásából jött létre. A támogatás összege 90%
vissza nem térítendő, önrész 10%. A kivitelező
cég a SZIGET-SZILÁRD Kft. Dunavarsány volt.
A külterületi út fontos szerepet tölt be a nehézgépjárművek közlekedésével kapcsolatban. A
mezőgazdasági eszközök, a Pilisi Parkerdőgazdaság gépei és az árvízvédelemhez szükséges
járművek közlekedése az év minden időszakában
akadályok nélkül megoldható. Az önerőhöz a
Pilisi Parkerdőgazdaság 800.000 forint vissza
nem térítendő támogatást nyújtott Makád Község
Önkormányzat számára. Az út „visszakerült” az
eredeti helyére, mivel nem ezen történt az elmúlt
évtizedekben a közlekedés, hanem egyéb magántulajdonú ingatlanokon. Ezen területek rendezésével használhatóvá vált a legelő, öt mező. A
szúnyoggyérítés is megoldható ezen külterületi
szakaszon is, így hatékonyabbá válik a lakott
területek szórása. A kirándulni vágyók is könynyen megközelíthetik a „Nagyerdőt”.
Kérünk mindenkit, aki erre közlekedik, hogy az
időjárásoknak megfelelően használják az utat, a
kitérőket használják és ne a padkát a felázott időszakokban. A gyorsasági versenyeket nélkülözzék!
Sárfelhordás esetén a KRESSZ idevonatkozó
részét alkalmazzák, takarítsák le az utat.
Vigyázzunk a létrehozott értékeinkre!
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Lakossági tájékoztatás

MAKÁD TRAFIK

Kedves Mindenki!
Nem tisztem és nem is szokásom bárminemű felvetésre, rossz információkra reagálni, de most ezt mégis megteszem. 2016. áprilisban Makád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 100%-os tulajdonrésszel létrehozta saját Nonprofit Kft.-jét. Előző
időszakban tájékoztattunk mindenkit, hogy milyen feladatot szánunk a vállalkozásnak. Ilyen feladat a temető fenntartása, közterületek, utak, intézmények üzemeltetése
karbantartása, javítása. Ezeken a feladatokon felül a munkák eredménye, hogy más
irányú tevékenységet is folytathat a kft.
Ebben az évben indult be a Trafik és az „Ezüstpart” üzemeltetése. Az újság megjelenése után rövidesen pedig egy pékipari termék gyártása is elkezdődik a Makád
Nonprofit Kft. égisze alatt. A félreértések elkerülése végett fogalmazom meg ezeket
a mondatokat. Az összes tevékenységet a Makád Község Önkormányzat 100%-os
tulajdonú cége, a Makád Nonprofit Kft. végzi, ifj. Kollár Tibor ügyvezető vezetésével. Saját személyem sem anyagilag, sem tulajdonilag nem vesz részt a cég életében.
Minden bevétel a kft.-t, ezen belül pedig az önkormányzatot illeti.
Kérem, segítsenek abban, hogy e vállalkozás minél nagyobb bevételre tegyen szert.
Így közvetve a település gyarapodik, fejlesztések valósulnak meg. Köszönöm megértésüket!
Tisztelettel:

Baski Gábor polgármester

Makád Nonprofit Kft. üzemeltetésében
az Arany János utcai telephelyünkön
megnyílt a kereskedésünk.
Az üzletet csak 18 éven felüli vásárlók
látogathatják.
Folyamatosan bővülő kínálat.
Üdítő,
alkohol,
sorsjegy,
PB gázpalack,
dohánytermék
árusítására lesz lehetőség.
Az üzlet bevételével a településünk gyarapodik.
Vásárlásával helyi munkahelyet és
pluszszolgáltatást támogat.
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
ifj. Kollár Tibor ügyvezető

MAKÁD EZÜSTPART
A Makádi Újság 2017. márciusi számában említést tettem az egyik
legnagyobb büszkeségünkre a makádi „Ezüstpartra”. A kis-Duna
partján levő, az RSD teljes hosszán az egyetlen egybefüggő, szabad
partszakasz. Évtizedek óta a pihenni és horgászni vágyók lepik el
évről évre ezt a természeti kincset. Az említett számban komoly
tényeket, számszaki és pénzügyi veszteségünket mutattam ki a part
üzemeltetésével kapcsolatban. Az idei évben választás volt a
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetségnél. Az elnöki pozíciót továbbra is dr. Molnár Pál úr látja el. Változás történt az ügyvezető igazgató
személyében is. A jövőben Udvari Zsolt ügyvezető igazgató úr végzi
ezt a feladatot. Jó egészséget és kitartó munkát kívánunk nekik!
A jelenlegi vezetés megkereste Makád Község Önkormányzatát,
hogy a tulajdonában levő nonprofit kft. lássa el az üzemeltetési teendőket. Természetesen vállaltuk ezt a feladatot. Komoly támogatásáról
biztosított minket Szilágyi Attila, a KDV-VIZIG igazgatója is. A jó
légkörben zajló tárgyalások után, amelyek konstruktív munkát eredményeztek, 2019. február 15-i dátummal megkezdtük a munkálatokat. Első lépésként a part takarítása vált szükségessé. A hátramaradt
mintegy 8 köbméter szemét összegyűjtése és elszállítása volt az
önkormányzat és a nonprofit kft. munkatársainak a feladata. A veszélyes fák megcsonkolása, a parton elburjánzott növények kaszálása
következett. Az idei évtől limitálva lett a lakókocsik darabszáma,
elhelyezése tömbösítve lett. A 15 szabad horgászhely után 15 lakókocsis hely lett kialakítva, így maximum 60 darab bérelt hely van. A
bérelt helyeken csak rendszámmal és érvényes műszaki engedéllyel
rendelkező jármű tartózkodhat. A helyek bérleti díját a Makád
Nonprofit Kft. telephelyén lehet egy összegben rendezni.
Több mint tíz éve szerettük volna, hogy a területen keletkező jövedelem az önkormányzatot gyarapítsa, most lehetőséget kaptunk erre.
Szeretnénk megfelelni az elvárásoknak és hosszú távon végezni ezt a
feladatot. Jelenleg 1+5 évre kötöttünk szerződést a Horgász
Szövetséggel. Hosszú távú fejlesztési terveink között szerepel az alapvető higiénia megteremtése, a mosdók kialakítása. Ebben az évben

egy „prototípust” mutatnánk be, természetesen minden érintett fél
jóváhagyása után. A mosdó épületeket a tájba illő motívumokkal látjuk el. A folyamatosan fejlesztett és telepített tisztálkodó helyek külső
borításán a település természeti kincsei kerülnek felfestésre, állatok,
növények. A végén egy tanösvény jön létre, ezzel újabb értéket
hozunk létre.
Párhuzamosan már a szezon előtt felújítjuk a nem strandként, de
fürdőhelyként használt területen lévő homokot, ezzel is idecsábítva a
helyi és távoli lakosokat.
A település kapott egy lehetőséget, hogy a területén levő természeti kincs újból a régi fényében tündökölhessen. Elismerően nyilatkozzanak az ide látogatók és a helyben élők is megint az „Ezüstpartról”.
Baski Gábor polgármester
www.rdhsz.hu; www.makad.hu
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ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy
léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük.”
Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete
egy életen át végigkísér minden embert. Ez
a szeretet az, amely nem szab feltételeket,
nem követel, nem kételkedik. Ez a szeretet
az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud engedni.
Minden évben van egy kedves nap, amiről
sohasem feledkezhetünk meg. Május első
vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
Anya, mama – ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk. A
gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya
különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára
kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei
vagyunk a legfontosabbak, Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk,
akiben mindig bízhatunk.
Ő az a személy, aki minden körülmények
között képes összetartani a családot, akinek
jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része,
aki aggódik miattunk, aki szintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk.
Örkény István nagyon találóan fogalmazta
meg az anyák szeretetét, amikor ezt írta:

Várnai Zseni így ír az édesanyákról:
„Az otthon melegét az anya varázsolja
olyanná, hogy mikor megtér a család, minden ragyog.”
Május első vasárnapján valamennyien pár szál
virággal a kezünkben álljunk oda édesanyánk
elé, s egy öleléssel, néhány szívből jövő szóval
mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk
tettek.
Anyák napja alkalmából, Makád Község
Képviselő-testülete nevében kívánok minden
Édesanyának hosszú, boldog életet. Kívánom,
hogy gyermekeikben leljenek sok-sok örömet.
Baski Gábor polgármester

A n y a k ön y v i
h í rek

H á z a s s á g o t k ö tö ttek
Kutasi József és Kátai Judit
Püspöki Csaba és Murguly Melinda
Veszeli János és Almási Julianna Ibolya

S z ü lettek
Kun Krisztina és Schrott Sándor
gyermeke Loretta
Szabó Márta és Zólyomi Viktor
gyermekei Zsófi és Botond

2019. évi adóbevételek
Megszoktuk már az elmúlt évtizedekben, ha jön az új év, akkor jönnek az áremelések is.
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt 3 évben nem emelte a helyi
adók összegét. Ebben az évben sajnos szükség volt az építményadó és a kommunális adó
összegének az emelésére. A kommunális adót minden olyan ingatlan után szükséges fizetni,
amely beépítésre alkalmas, vagy lakóingatlannal rendelkezik. Ezt az adónemet vehetjük egy
„közös költségnek”, amellyel a település fenntartásához járulunk hozzá. A fenntartásba beletartozik a közvilágítás, a temető fenntartása, a közterületek karbantartása, az utak javítása, téli
időszakban a hó eltakarítása és csúszásmentesítése.
De nemcsak ezeket a feladatokat kell ellátni az önkormányzatoknak, hanem a különböző
kötelező társulásokban való részvételt is. Ilyen az Orvosi ügyelet és a Gyermekjóléti és
Családsegítő Intézményfenntartó Társulás is. A tavalyi évhez képest mind a két kötelező feladat ellátása a bérek és költségek általános emelkedése miatt jelentősen megnövekedett. Az
Orvosi ügyelet havi 54.000 forintról, havi 81.000 forintra emelkedett. A Gyermekjóléti és
Családsegítő Intézményfenntartó Társulás költségei évi 1.700.000 forintról évi 5.400.000
forintra emelkedtek. 2019-ben több mint 4 millió forinttal kell több bevételt szereznie az
önkormányzatnak, hogy a makádi lakosok biztonságban legyenek a mindennapokban. Kérjük
mindenki megértését!
Baski Gábor polgármester

Örö k re eltá v o z ta k
Balogh Sándorné szül: Kovács Eszter:
élt 87 évet
Menyhárt Józsefné szül: Németh Ilona
élt: 89 évet
Németh László
élt: 68 évet
Hegedűs György
élt: 74 évet
Szalai Sándor
élt: 74 évet
Kormos Tibor
élt: 89 évet
Czinege Gábor
élt 46 évet
Czinege Gáborné szül: Oltványi Xénia
élt: 75 évet
Kerek István
élt: 77 évet
Túróczi Lajosné szül: Győri Eszter
élt: 92 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
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Jógázz rendszeresen az egészséges és boldog életért!
A jógában NEM az számít, hogy hány éves vagy, hány kiló vagy,
van-e diplomád, hogy áll a hajad, milyen ruhát viselsz, sportoltál-e
korábban, elég hajlékony vagy-e, eléred-e a lábujjad vagy meg tudod-e
tartani magad fél kézen. Csak az a fontos, hogy:
– kellően nyitott vagy-e a változásra?
– kitartóan elkötelezted-e magad a fejlődés mellett?
– akarsz-e a kifogások helyett inkább megoldásokat keresni?
– hajlandó vagy-e tenni az egészségedért?
– szeretnél-e békét teremteni a lelkedben és az elmédben?
– képes vagy-e átlépni a határaidat?
– elhiszed-e, hogy rendszeres gyakorlással hétről hétre meghaladhatod önmagad?
A jóga NEM a külsőségekről szól. Bár a testet dolgoztatjuk, az valójában a lélek és az elme változásait szolgálja. A jógában NINCS verseny, de minden egyes gyakorlás lehetőséget kínál neked arra, hogy
legyőzd önmagad. A jógában NINCS teljesítménykényszer, senki NEM
vár el tőled többet, mint amire képes vagy.
A kérdés inkább az, hogy TE mit vársz el önmagadtól? Milyen életet
szeretnél teremteni magadnak?
Akarsz-e minden reggel úgy ébredni, mint akinek éjszaka szilánkosra törték a csontjait a ketrecharcosok? Akarod-e azt, hogy a gyereked
úgy emlékezzenek rád, mint aki folyamatosan fáradt, feszült és ideges
volt? Akarod-e, hogy 50 éves korod után csak a fájdalmakról és a betegségekről szóljon az életed? Akarod-e, hogy idős korodban mások segítségére szorulj az olyan egyszerű, hétköznapi feladatokban is, mint az
öltözés vagy a fürdés?
Ha a jógát választod, az egészséges, boldog és kiegyensúlyozott élet
mellett kötelezed el magad. A jóga ugyanis egy olyan komplex mozgásforma, amely nem csak a testet gyógyítja, de megnyugtatja lelket és
rendet teremt az elmében is. A rendszeres jógagyakorlás segíti az egészség és a fittség megőrzését, jó közérzetet biztosít, mentális megtisztulást
hoz és javítja az életminőséget. A jógaórákon megnyújtóztathatod a
gerinced, átmozgathatod a sajgó ízületeidet, ellazíthatod a lemerevedett
háti, nyaki és gerinctáji izmaidat. Ezáltal nem csak a görcsös fájdalmaktól szabadulhatsz meg, de attól a sok-sok méreganyagtól is, ami az
évek során lerakódott a belső szerveidben. A jóga hatékony módja
továbbá a vérkeringés és az emésztés javításának, a stresszoldásnak és
az energiacsatornák aktiválásának is: mentálisan és fizikailag egyaránt
felfrissít.
A jóga célja tehát nem az, hogy a nyakadba tedd a lábad, hanem az,
hogy a tudat, az elme és a test egységesítésével felszabadítsd a lelked,
egészséges, békés és kiegyensúlyozott életet teremts magadnak.
Ha te is erre vágysz, várlak MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 18:15-től a
makádi Művelődési Házban egy teljes testet átmozgató, stresszoldó és
gerincerősítő jógaórával, amit egy léleksimogató hangtálas relaxáció
követ!
Gáncsos Kata

Háziorvos rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00 – 11:00
08:00 – 11:00
14.00 – 17:00
14:00 – 17:00
08:00 – 11:00

Dr. Papp Botond Eörs háziorvos

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Makádon
2019. április15-től
2019. április 17-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn, 15-én
12:00-19:00
Kedden, 16-án 12:00-19:00
Szerdán, 17-én
8:00-12:00
Csütörtökön
–
Pénteken
–

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

A tüdőszűrés helye:
Művelődési Ház Makád, Kossuth L. u. 5.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft,
mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés
a szűrőállomáson kapható csekken történik. Amennyiben
felbélyegzett borítékot is hoz magával, mi postázzuk Önnek
a leletet 3-4 héten belül. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél
idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a
vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát,
TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA
A 2018./2019-es nevelési évet szeptemberben 39 kisgyermekkel kezdtük, most
pedig 2019. március végén már 47 gyermekünk van az 50 férőhelyen, amelynek nagyon örülünk. Nagy büszkeséggel tölt el
minket, hogy kis községünkben az elmúlt
években 90% feletti a létszámunk.
2019. február 22-én, pénteken Kisteleki
Zoltán művész úr látogatott el újra óvodánkba. Micimackó című előadásába a gyermekeket is bevonta így egy nagyon jókedvű,
játékos mesedramatizálás született, amely
ráhangolta a gyerekeket a másnapi farsangi
mulatságra.
Farsangi ünnepségünket 2019. február
23-án, szombaton ismét a művelődési házban tartottuk a szülőkkel, családtagokkal,
rokonokkal együtt. A gyermekek egyénileg
öltöztek be, majd az óvó nénikkel csoportonként rövid kis műsort adtak elő a színpadon,
és bemutatták jelmezeiket. A gyermekek
műsora után az óvó nénik a szülőket is invitálták fel a színpadra, ahol a sok aktív szülővel együtt, közösen és legfőképpen vidáman
mi is táncoltunk. Ezután süteményt és üdítőt
fogyaszthattak a vendégek, a jó hangulathoz
és tánchoz tartozó talpalávaló zenét Szabó
Áron apukája, Takács István szolgáltatta,
akinek ezúton is köszönjük közreműködését.
Jó hangulatban, hangosan, kiabálva, maskarákban riasztottuk el a telet, köszöntöttük a
tavaszt.
2019. március 08-án, pénteken Nőnap
alkalmából a Süni csoportos fiúk kedveskedtek egy kis meglepetéssel a lányoknak.
2019. március 14-én, csütörtökön 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.
2019. március 20-án, szerdán a TeSzedd a
Tiszta Magyarországért 2019. mozgalomhoz
mi is csatlakozván a gyerekekkel, pedagógusokkal, szülőkkel közösen hozzájárultunk
környezetünk, Makád tisztaságához. Gyermekeinkben minél korábban ki kell alakíta-

köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
2019. május 13-án, hétfőn az Eleven
Parkba tervezzük Tavaszi kirándulásunkat a
szülőkkel együtt. Nagy izgalommal várják a
gyermekek a sokféle játékot, élményben,
játékban gazdag kirándulást.

nunk a tudatos környezetért való felelősségtudatot. Óvodánk nézeteinek egyik fontos és
fő vezérgondolata a környezetmegóvás a
környezetvédelem ennek a szemléletmódnak
a tükrében neveljük óvodás gyermekeinket.

2019. május 27-én, hétfőn tartjuk Gyermeknapunkat. Az előző évek hagyományai
szerint idén is sok-sok érdekes programot
szervezünk. A gyermekek palacsintát tízóraizhatnak. Most is lesz arcfestés, csillámtetoválás, különböző kézműves játékok, póni
lovacskázás. Ugrálóvárban élhetik ki
mozgásigényüket. A gyerekeket a Palinta
társulat szórakoztatja majd interaktív, zenés
műsorával. Bízom benne, hogy sok élménynyel gazdagodhatnak kicsik-nagyok egyaránt az egész nap során.

2019. április 01-én, hétfőn egy meglepetés előadás várta a gyermekeket. Tücsök
Szabi interaktív zenés előadását hallgatták,
élvezték a Makádi óvodás gyermekek. Ezt az
előadást a Makádi Szívek Alapítványának
támogatásával nézhettük, mert ők, kifejezetten Baski Mária szervezték számunkra.
Amit ezúton is szeretnénk nagyon megköszönni nekik, neki.

2019. május 30-án, csütörtökön a Micimackó csoportosok és 2019. május 31-én,
pénteken a Süni csoportosok Évzáró
műsorait tekinthetik meg a szülők az óvoda
tornatermében 17 órától. A gyerekek az év
folyamán tanult versekből, dalokból, mondókákból, dalos körjátékokból összeállított
műsorukat adják elő az óvó nénik segítségével.

A Húsvéti Nyuszit 2019. április 18-án,
csütörtökön várjuk nagy izgalommal óvodánkba. Reggel az udvaron fészket készítünk
számára és a csoportszobákban nyuszis dalokat énekelve, nyuszis verset mondva várják a
gyerekek, hogy milyen meglepetést hagy
számukra.

2019. június 07-én, pénteken tartjuk
óvodánkban a Ballagást. A ballagó gyermekek búcsúznak az óvodától, óvó néniktől,
dajka néniktől és társaiktól egy kis műsorral.
Ha az időjárás engedi, ünnepségünket az
udvaron a szabadban tervezzük, hogy minden kedves vendégünk élvezhesse a gyermekek előadását. Természetesen a hagyományokat tovább ápoljuk 2019 szeptemberében
az Évnyitó ünnepségre a 8. osztályosok kísérik át az óvodából a leendő első osztályosokat.

Idén az óvodánkban a Nyílt napot, 2019.
április 10-én, szerdán tartjuk. Ezen a
napon délelőtti órákban 9-től 11:30-ig, a
délután pedig 15 órától 17 óráig várjuk az
érdeklődő szülőket és gyermekeiket, akik
kíváncsiak óvodánkra és az ott folyó életre.
Akiknek elnyertük tetszését ezt követően
2019. április 25-én, csütörtökön 10 órától
16 óráig van lehetőségük a szülőknek beíratni gyermeküket.
2019. május 09-én, csütörtökön a Micimackó csoportosok és 2019. május 10-én,
pénteken a Süni csoportosok tartják 17
órai kezdettel óvodánkban az Édesanyák
napját. Ahol a gyermekek az óvó nénik
segítségével egyénileg készített kis ajándékokkal, versekből-dalokból álló kis műsorral

2019. június 12-től, szerdától nyári munkarend alapján egy csoportban lesznek a gyerekek.
Nyári zárásunk időpontja: 2019. július
19-től 2019. augusztus 16-ig tart. A gyermekeket 2019. augusztus 22-én, csütörtökön várjuk!
Mindenkinek kívánunk a nyárra sok pihenést, kikapcsolódást, nyaralást!
Borbély Ilona
intézményvezető
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LegyéL te is tűzoLtó!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Minden
érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
A tűzoltó hivatás előnyei:
– változatos munkakör
– a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat
– sok szabadidő
– tanulási, továbbképzési lehetőség
– egyéb szakma megszerzésének lehetősége
– tervezhető életpálya
– a legelismertebb hivatást gyakorolhatja
Hogyan lehetek tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes
fizikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság,
a vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell
esnie a jelentkezőknek.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy
szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
Előny: „C” kategóriás jogosítvány
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó
150.000 forint támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a
képzésben résztvevőknek.
A felvételi eljárás menete:
A felvételi tájékoztatóra a háziorvossal kitöltött nyomtatványon
kívül a jelentkező hozza magával az önéletrajzát, személyes okmányait valamint – mivel beiskolázás feltétele minimálisan az érettségi
vizsga vagy a szakiskolai végzettség megléte –, ezért az érettségit
vagy a szakiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát.
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát az 57/2009. (X. 30.)
IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet szabályozza.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába jelentkezők részére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (FKI TEPMEK)
Egészségügyi Osztálya végzi (1081 Budapest, Dologház u. 1.). Az
egészségügyi alkalmasság felmérése során az alábbi vizsgálatok
elvégzésére kerül sor:
1. A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kérnie a korábbi megbetegedéseivel kapcsolatban, valamint a fizikai alkalmassági

vizsgálaton történő részvételhez.
2. Egy teljes laborvizsgálat elvégeztetése, melynek eredményét a
jelentkezőnek a csapatorvosi vizsgálatra magával kell hoznia.
3. 1 éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő lelettel kell rendelkezni.
4. Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése, ennek eredményét
szintén a csapatorvosnál kell leadni.
5. Csapatorvosi vizsgálat (testsúly, testmagasság, testtömeg index,
EKG, keringési, légzési, hasi szervek, az idegrendszer, érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer
vizsgálata, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgálat, hallásvizsgálat).
A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül sor (1025 Budapest, Budakeszi út 45.). Ennek
keretében teljeskörű alkalmassági vizsgálatot végeztetünk, mely tesztekből, műszeres vizsgálatokból áll. A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra időtartamú, ezért azon kipihenten kell megjelenni!
A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI sporttisztje tartja a
Rendészeti Szervek Kiképző Központjában. Ennek helyszíne: 1097
Budapest, Vágóhíd u. 11.
A fizikai állapotfelmérés vizsgálaton résztvevőket életkor alapján
négy korcsoportba sorolja a jogszabály.
• I. korcsoport: 29 éves korig
• II. korcsoport: a 30-35 éves kor között
• III. korcsoport: a 36-40 éves kor között
• IV. korcsoport: a 41-49 éves kor között
A vizsgálaton a 2000 méteres síkfutás teljesítése minden jelentkező számára kötelező, ezen felül a következő mozgásformák közül
kell négyet kiválasztani és teljesíteni a résztvevőknek a megadott
szintidőn belül:
• mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
• hajlított karú függés
• fekvenyomás
• 4x10 m-es ingafutás
• helyből távolugrás
• hanyattfekvésből felülés
A vizsgálaton résztvevő az elért eredményére figyelemmel kérheti
az adott fizikai alkalmassági vizsgálat során a kérdéses mozgásforma
megismétlését.
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni,
bővebb tájékoztatást kérni a (+36-1) 469-41-05-ös telefonszámon
vagy a Pest.Human@katved.gov.hu email címen lehet.
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THÚRY SULI HÍREK

A Thúry-díjat (2018. december) Kiss
Zsombor 8. osztályos tanuló kapta, több
éves kitűnő tanulmányi munkájáért,
megyei és országos tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Tóth Dávid 8. osztályos tanuló Kick-box
versenyen I. helyezett lett. 2019. február.

Thúry tanulmányi verseny eredmények:
1. osztály:
1. Vásárhelyi-Nagy Antal
2. Baski Sándor Hunor
3. Végh Luca
2. osztály:
1. Szíjártó Hanna
2. Kapitány Réka
3. Takács Jázmin
3. osztály:
1. Csibrák Tamás
2. Tári Norbert, Vörös Nóra
3. Vörös Ákos
4. osztály:
1. Nyul Tivadar Zalán
2. Dominek Gergő Áron
3. Holub Adél Iza
5. osztály:
1. Kiss Gábor
2. Béres Olívia
3. Schmidt Zsófia
6. osztály:
1. Péter Hanna
2. Brezina Kata
3. Dencsik Sára
7. osztály:
1. Pahocsa Judit
2. Halassy Dániel
3. Dominek László
8. osztály:
1. Kiss Zsombor
I. félév tanulmányi eredmények
Kitűnő tanulóink
Brezina Kata
6. oszt. tanuló
Csibrák Tamás
3. oszt. tanuló
Kiss Zsombor
8. oszt. tanuló
Nyul Tivadar Zalán
4. oszt. tanuló
Péter Hanna
6. oszt. tanuló
Szíjártó Hanna
2. oszt. tanuló
Jeles tanulóink
Baski Sándor Hunor
Dominek Gergő Áron
Halassy Dániel
Holub Adél Iza
Kapitány Réka
Kiss Gábor
Pahocsa Judit
Vásárhelyi-Nagy Antal
Végh Luca
Vörös Ákos

1. oszt. tanuló
4. oszt. tanuló
7. oszt. tanuló
4. oszt. tanuló
2. oszt. tanuló
5. oszt. tanuló
7. oszt. tanuló
1. oszt. tanuló
1. oszt. tanuló
3. oszt. tanuló
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Minden évszaknak vannak ünnepei. A hagyományokhoz híven idén is a hetedik osztályos tanulók segítségével emlékeztünk meg március 15-ről.
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Farsang
Minden évben izgatottan
készülődünk a farsangra, így
volt ez az idén is.
Hagyományunkhoz híven az
iskolában előfarsangot tartottunk. Ezen a napon intézményünk dolgozói és diákjai egyaránt jelmezben jelentek meg.
A délelőtt folyamán jelmezverseny és különböző érdekes
programok színesítették a tanítási órák közötti szüneteket.
Délután a diákkör szervezésében tanulóink farsangi mulatságon vehettek részt.
2019. február 16-án, szombaton kettő órakor került sor a
farsangi mulatságra. Mint
eddig minden évben idén is a
makádi kultúrotthon adott
helyett a rendezvénynek. Az
osztályok színvonalas produkciókkal készültek. Láthattunk
táncos előadásokat, mesejeleneteket, zenei produkciókat.
A délután egyik fénypontja a
nyolcadik osztályosok nyitótánca: a keringő volt.
Egyformán jól érezték magukat a kicsik és nagyok.
Mint minden évben idén is
hatalmas érdeklődő közönség
gyűlt össze, hogy láthassák az
előadott produkciókat.
Ez a délután nem jöhetett
volna létre a Makádi Önkormányzat és a szülők segítsége
nélkül. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki támogatásukért
és fáradhatatlan munkájukért.

Dosztály Noémi, Borbély Patrícia, Vidák Jászmina, Horváth Csilla, Burkódi Zsolt,
Bene Gyula, Bak László, Mesterné Szabó Beáta osztályfőnök, Kiss Zsombor, Wéber Péter,
Tóth Dávid
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