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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

E

bben a nagyon nehéz időszakban még inkább szükségünk van a szeretetre, kitartásra, a lelki békére. Az idei év teljesen más, mint az előzőek voltak. Ami tegnap biztos volt, az ma már nem az. Ami
a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra, családtagjainkra, szeretteinkre! Bízzunk benne, hogy
rövidesen megint biztonságban leszünk!

Áldott, Békés Karácsonyt
Kívánunk!
Ady Endre:
Karácsony
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra
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Mézeskalácsból elkészült a Makádi Református Templom makettje
Fábián Sándorné
Terike és Fábián Terike
készítette el nagy odafigyeléssel, precizitással a
Templomot. Az elkészítése
4 napot vett igénybe. Az
alapanyaghoz 2 kg lisztre,
0,5 kg mézre, 0,6 kg margarinra, 0,6 kg cukorra és
6 darab tojásra volt szükség. A mézeskalács megtekinthető a Falumúzeum
ablakában. Gratulálunk!
Baski Gábor

Helyére került a Falu karácsonyfája
A Makád Nonprofit Kft. munkatársai kivágták, elszállították és a helyére tették a szép ezüstfenyőt. A szállításban segítséget nyújtott a Makádi Mezőgazdasági Kft. A fenyőfát Róth Sándor és Róth Sándorné Kati néni ajánlották fel. A díszítésben az Önkormányzat munkatársai is kivették a részüket. Köszönjük!
Baski Gábor

90. születésnapja alkalmából Makád Község Önkormányzata
és Képviselő-testülete nevében köszöntöttük
KLAVATI MARGITOT.
Jó egészséget kívánunk!
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ADVENTI VESZÉLYEK
Ezen a vasárnapon kezdetét veszi az adventi időszak, elkezdődik a karácsonyra való készülődés, meggyullad az adventi koszorún az első gyertya, megérezni a fenyőkoszorú illatát, meghittebbé varázsolják a lakást fényfüzérekkel, mécsesekkel. Talán bele
sem gondol, mindez mennyi veszélyt hordoz magával. Az adventi időszakban megkétszereződik a lakásban keletkező tűzesetek
száma. Hogy mik a leggyakoribb kiváltó okok, és mit tehet a lakástüzek csökkentése érdekében? Olvasson tovább, és megtudhatja, de előbb tekintse meg az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által készített videót, melyben láthatja, milyen gyorsan meg
tud semmisülni egy élet munkája a tűz által, ha a lentebb leírtakra nem fordít megfelelő figyelmet (konténeres adventi videó).
A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák. Különösen figyeljen arra, hogy a kiszáradt adventi koszorú nagyon könnyen
lángra kap, így tehát a gyertya alá mindig tegyen nem éghető alátétet, a koszorút ne a terítőre, hanem egy tűzálló tálcára helyezze, és soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő gyertyákat.
Fontos, hogy csak megbízható helyről vásároljon fényfüzéreket. A rosszminőségű fényfüzér nem csak az áramütés, hanem a
tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Ha a korábbi években megvásároltat veszi elő, használat előtt mindig ellenőrizze sértetlenségét. Ha a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, ne használja tovább. Éjszakára,
vagy ha elmegy otthonról mindig húzza ki a fényfüzért a konnektorból.
A karácsonyfára soha ne tegyen gyertyát, vagy csillagszórót, mert a fenyő könnyen meggyulladhat, különösen, ha kiszáradt. A
karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy legalább másfél méterre legyen a fűtőtesttől, kandallótól.
A karácsonyra jellemző még, hogy ilyenkor az emberek többet sürögnek-forognak a konyhában. Készül az ünnepi menü, közben csomagolják az ajándékokat, nagytakarítanak, hogy a lakás a legszebb pompájában tündökölhessen a vendégek előtt. Ebben
a nagy kavalkádban elég egy kis figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és máris megtörténhet a baj. Fontos,
ha a zsír, vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa vízzel! Helyette például tegyen rá fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet.
Nézze meg videónkat, melyben szemléltetjük, hogyan kell helyesen eljárni ilyen esetben:
https://www.youtube.com/watch?v=h9NJnIRI1v8
vagy
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/video/videotar/3.mp4
Hogy időben észlelhesse a tűz keletkezését, érdemes beszerezni otthonába egy füstérzékelőt.
A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!
https://www.youtube.com/watch?v=X4yTVfDjS0c
vagy
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/video/videotar/4.mp4

Békés, boldog, biztonságos karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A n y a k ön y v i h írek
Örök re eltá v ozta k

Szabó Sándorné
(Veres Ilona)
Nagy Ferencné
(Kiss Julianna)
Gáspár Tamás

élt 72 évet
élt 87 évet
élt 78 évet
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Bűnmegelőzési felhívás!
VÁSÁRLÁS
Karácsony előtt sokan keresik fel a bevásárlóközpontokat hogy kisebb-nagyobb ajándékokat, valamint élelmiszert vásároljanak, de egyre többen élnek az internet adta lehetőséggel, ahonnan könnyen, gyorsan, sorban állás nélkül tudnak rendelni. A bevásárlóközpontokban minden egy helyen van, akár rövid idő alatt elintézhetjük a bevásárlást. Az ünnepek előtti hetekben nagy a tömeg, ahol nem csak vásárlók, hanem zsebtolvajok, alkalmi tolvajok is megfordulnak, a megfelelő
alkalmat várva, hogy a vásárlók értékeit eltulajdonítsák.

VÁSÁRLÁS SORÁN FOGADJÁK MEG AZ ALÁBBI TANÁCSOKAT:
Vásárlás közben pénztárcájukat és kézi táskájukat ne helyezzék a bevásárlókosárba, figyeljenek oda mobiltelefonjukra is, azt soha ne
külső, látható helyen hordják!
Pénztárcájukat minden fizetést követően tegyék jól zárható, biztonságos tartóba, zsebbe, táska belső zsebébe!
Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cikkek nem csak az ajándékok listáján, gyakran az ajándékot vásárlónál is előfordulnak. A nyakban viselt értékekre (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok) szintén felfigyelnek a tolvajok, ezért célszerű ezeket diszkréten, a ruha
alatt viselni.
A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzék, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható helyen értékes vagyontárgy, korábban megvásárolt ajándék. A parkolóban
mielőtt magára hagynák a gépkocsit, ne pakoljanak a csomagtartójába, mivel ezt a tolvajok kifigyelhetik. Érdemes már elindulás előtt a csomagtartóba rakni azokat a dolgokat,
amire a következő megállónál már nem lesz szükségük.
A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat, akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha
abban nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a tettes, és az ablakbetöréssel történő gépkocsi
feltöréshez elegendő lehet pár másodperc.
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Megyénkben naponta több gépkocsi feltörést jelentenek be a károsultak. Ezen bűncselekmények esetében szinte mindig a könnyelműség segíti hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz. Az utastérben hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon felejtett mobiltelefonra, GPS készülékre, az ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem
találnak értéket, előfordul, hogy nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható.

Kérjük, hogy – az áldozattá válás elkerülése érdekében – fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat!
• Soha, még rövid időre se hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármű okmányait az autóban!
• Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben!
• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék ki a GPS készüléket a tartójával együtt! Több esetben a GPS tartó szélvédőn
hagyott nyoma miatt is törtek fel gépkocsit! Fontos, hogy töröljék le a tartó helyét!
• A kivehető rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!
• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak elpakolni, ne hagyják őrizetlenül a gépkocsit, hiszen aki figyelte Önöket, fel is törheti autójukat!
• Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki!
• Új jelenségként figyelhető meg, hogy a tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is, és onnan
tulajdonít el értékeket. Ezért kérjük, hogy értéket soha ne hagyjanak autójukban, még a csomagtartóban sem!

Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes rendőrségi segélyhívó számokat: 107,112
Ráckevei Rendőrkapitányság
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Itt járt a Télapó!
A vírushelyzet szabályait figyelembe véve sikerült fogadni a Télapót és a két krampuszt, aki megörvendeztette a
makádi diákokat!
Takács Tímea

Gondoskodjon jövő évi tüzelőjéről!
Szigetbecsén frissen kivágott almafa
(10-20 cm közötti keresztmetszetű) tűzifának eladó.
Ár: 2000 Ft/q. Almafa tuskó ingyen elvihető!

Telefon: 30 9443 526

2020. december
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PÁLYÁZATI HÍREK
Makád Község Önkormányzat folyamatosan kihasznál minden
pályázati lehetőséget, amivel jelentős előrehaladást jelent a településen élők életminőségének a javítására. A meghirdetett
Magyar Falu Program keretein belül újabb két pályázatunk kapott
pozitív elbírálást és támogatásban részesült. Több éve próbálkozunk minden lehetőséget kihasználni, hogy a belterületi útjaink
fejlesztését folytathassuk.
Számunkra örömteli hír, hogy a Kendereskert utca teljes hossza
új aszfaltborítást fog kapni. A MFP döntéshozói támogatásra
érdemesnek találták a beruházást és 29.980.000 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást ítéltek meg. A támogatói okiratot
megkaptuk és a támogatási összeget az Önkormányzat részére át
is utalta a Magyar Államkincstár. A beruházást a 2021. év első
felében kívánjuk elvégezni.

Újabb támogatásban részesült Makád Község Önkormányzata.
Szintén a Magyar Falu program keretein belül 6.367.000 forint viszsza nem térítendő támogatást nyertünk a Petőfi utca 28. szám alatt
levő szolgálati lakás energetikai fejlesztésére. Az épület külső szigetelését, a nyílászárók cseréjét és fűtés korszerűsítését tudjuk ebből
az összegből finanszírozni. Ezzel támogatással az önkormányzat
vagyonát és épületének a megóvását tudjuk biztosítani.
A beruházást 2021. évben fogjuk elvégezni.
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MAKÁDI MINI BÖLCSŐDE
2020. november 30-i dátummal a vállalkozói szerződésben rögzített határidőre az ALGÉP BAU KFT. megépítette Makád község legújabb oktatási-nevelési
intézményét. Az épület a Thúry József Általános Iskola és a Hóvirág Óvoda
között valósult meg. A bútorokat, eszközöket, játékokat a CSÖME KFT. szállítja folyamatosan. Az impozáns bölcsőde 7 kisgyermek nevelését fogja biztosítani. A műszaki átadás december 01-én megkezdődött, folyamatban van a használatbavételi engedély megszerzése. A szakhatóságok engedélye után lehet kialakítani az alapító okiratot, amelyben terveink szerint egy intézményben fog
működni a Hóvirág Óvoda és a mini bölcsőde. Köszönjük a kivitelező cég munkatársainak a magas színvonalú precíz munkát!
Baski Gábor

Elkészült a MFP keretén belüli támogatásból a
Makádi Hóvirág Óvoda energetikai korszerűsítése
Határidőre átadásra került ez a komoly beruházás, amely az épület fenntartását nagymértékben segíti, a kiadásokat jelentősen csökkenti. A födém 500 m2-en szigetelésre
került, 92 darab napelem került a tetőszerkezetre. Átalakításra került a fűtésrendszer 2
darab hőszivattyú biztosítja az épület fűtését, melyhez 6 darab egyenként 100-100 méter
mélységben lefúrt talajszonda szolgáltatja a hőenergiát. A beruházás összértéke bruttó
26.000.000 forint volt.
Baski Gábor

