
December, tél van! Ezernyi gondolat jár a fejemben! Mi is történt az
elmúlt egy év alatt? Eszembe jutnak Soren Kierkegaard, a XIX. század
nagy magányos gondolkodója szavai:
�Az élet csak úgy érthetõ, ha visszatekintünk, de csak úgy élhetõ, ha

elõrenézünk.�

Kedves Makádiak!
Nem kellenek a szavak! Nézzünk magunkba, nézzünk szét, és tekint-

sünk vissza, látjuk, hogy a közös gondolatokat tettek követték!
Elõre néztünk és nézünk, így egy élhetõ, szépülõ falu jövõjét építjük,

önökkel együtt!
Az advent a várakozás, felkészülés ideje. Nagy szükség lenne arra,

hogy a lelkünket kitisztítsuk, szembenézzünk önmagunkkal. Ha nem is
tudjuk annak, akit megbántottunk, kimondani azt, hogy bocsáss meg, ne
haragudj, legalább magunkban mondjuk ki.
Szükség van erre, mert e nélkül hiába van karácsonyfa, az ajándék, ha

belül nincs béke, nincs ott a megszületett Jézus, akkor a karácsony csak
fenyõ ünnep!
Ezúton is szeretném megköszönni, Önöknek, hogy támogattak, bíz-

tak bennünk, akik részt vettek az elmúlt években a falunk fejlesztésében
és szépítésében!

ÁÁllddootttt,, BBéékkééss,,

MMeegghhiitttt KKaarrááccssoonnyyii

ÜÜnnnneeppeekkeett kkíívváánnookk!!
Baski Gábor polgármester

Év végi gondolatok
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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

MAKÁDIMAKÁDI ÚJSÁGÚJSÁG

Kedves Makádiak!
Oly sokmindenért tar-

tozunk hálával az Úr-
nak! Mindnyájan. A te-
lepülés épül és szépül. A
gyülekezetnek sikerült
befejeznie a református
templom felújítását és az
ezzel kapcsolatos teljes
elszámolást elvégeztük.
Köszönjük minden test-

vérünknek, akik imádságos szívvel, anyagi te-
hervállalással és munkájukkal, segítõ jó szándé-
kukkal ismegtettekmindent azért, hogy kitûzött
célunkat elérjük. Célok nélkül belefásul az em-
ber a hétköznapokba. Milyen jó, ha vannak cél-
jaink az életben�
Karácsony közeleg. Sok szép ajándék, fé-

nyek, rohanás jellemzi az oda felé vezetõ utat.
Négy adventi hétvége. Minden héttel közelebb
érünk az ünnephez. Vajon minden héten köze-
lebb érünk-e azÚrhoz és egymáshoz?Most arra
kérlek benneteket, hogy igyekezzetek négysze-
resen teljesíteni, négyszeresen szeretni, négy-
szeres erõvel keresni Istent! Õ azt ígérte, hogy
aki kitartóan keresi, meg fogja találni Õt.Melyi-
künk ne vágyna arra, hogy minden napja öröm-
mel és boldogsággal teljen el? Ember ezt nem
adhatja meg. Hitem szerint csak az Úr Jézus
Krisztus. Akimegfogja a kezed ésmegtart, ami-

kor úgy érzed, egyedül maradtál, amikor min-
denki elment mellõled, amikor félsz, amikor
úgy érzed, hogy nem bírod el a rád nehezedõ
terhet. Olyan ünnepet akar adni, ami nemmerül
ki két nap fékevesztett rohanásában, örömében,
néhány boldog vagy annak tûnõ órájában, hogy
aztán minden úgy legyen, mint azelõtt volt.
Isten Fia érted született meg! Hogy téged bol-
doggá tegyen!
Együtt. Együtt és egy szívvel leszünk képe-

sek arra, hogy mind a települést, mind a benne
élõk hétköznapjait boldoggá tegyük. Ne zárkóz-
zunk be! Isten egymás mellé rendelt bennünket,
hogy egymásnak segítsünk, egymást támogas-
suk. Együtt sírjunk, ha kell, és együtt örüljünk,
ha ennek van itt az ideje. Mert mindennek ren-
delt ideje van! A betlehemes szentesti gyermek-
mûsort ezért tettük erre a kiemelt fontosságú
napra, hogy együtt legyünk. Együtt embertársa-
inkkal, az Isten üzenete mellett. Hogy teljes ün-
nepünk lehessen. Öröm látni gyermekeinket,
amint szerepelnek, boldogság hallani a karácso-
nyi üzenetet. Egészen másként fogunk az ün-
nepi asztalhoz leülni. Csodálatos megtapasztal-
ni, hogy milyen jó együtt lenni.
A Makádi Református Egyházközség vala-

mennyi gyülekezeti tagja és családom nevében
is kedves mindnyájuknak Áldott, Örömteli,
Boldog Karácsonyi Ünnepet és Újesztendõt
Kívánok!

Alkalmaink:

Bûnbánati alkalom 2014. dec. 23. (kedd)
17 órakor, a Gyülekezeti Házban

Szentesti áhítat és a hittanos gyermekek
karácsonyi mûsora dec. 24-e 16 óra,

Ált. Iskola aulája

Istentisztelet Karácsony 1. (úrvacsorás) és
2. napján, dec. 25. és 26-a 10 óra, Református

Templom, 26-án pedig Gyülekezeti Ház

Istentisztelet 2014. dec. 28-án 10 óra,
Gyülekezeti Ház

Óévi Istentisztelet 2014. dec. 31-e 18 óra,
Gyülekezeti Ház

Újévi Istentisztelet 2015. jan. 1. 10 óra,
Gyülekezeti Ház

�Mert született néktek ma a Megtartó,
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.�

(Lukács 2, 11.)

Áldás, békesség!
Áldáskívánással,

Halassy Ferenc János
református lelkipásztor
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2014. október 27-én megtartotta ala-
kuló ülését a makádi képviselõ-testület.
Az ülésen Baski Gábor polgármester és
a képviselõk: Borbély Ilona, Dosztály
László, Márkus László, dr. Papp
Botond Eörs, Száraz Ferenc, Vidáné
Wéber Adrienn is letették az esküt.

2014. november 10.-i testületi
ülésen a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság külsõ tagjai: Baski
Mária és Matis Károly, valamint az
Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság külsõ tagja: Bognár Orsolya
is letették az esküt.

Megalakult Makád Község
Képviselõ-testülete

Nyugdíjas Karácsony
A makádi nyugdíjasokat szeretettel várjuk 2014. december 20-án, szom-

baton a Mûvelõdési Házba 14 órakor kezdõdõ Karácsonyi Nyugdíjas Estre.
A Makádi Hóvirág Óvodások elõadják Betlehemes mûsorukat. A Makádi
Túry József Általános Iskola tanulói karácsonyi versekkel és dalokkal ked-
veskednek. Az egyházkórus pedig gyönyörû dalokkal örvendezteti meg a
közönséget. Mindenkit szeretnénk megvendégelni egy tál ragulevessel, for-
ralt borral és meleg teával. Töltsünk együtt egy meghitt kellemes délutánt!

M EGH ÍVÓ
Makád Község Képviselõ-testülete

2014. december 16-án (kedd) 18 órakor,
K Ö ZM EGH A L L G A T Á S T

tart a Közös Önkormányzati Hivatal
tanácstermében, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend:
A polgármester beszámolója a

2014. évi munkáról,
2015. évi tervekrõl.

Makád, 2014. december 5.
Baski Gábor polgármester

KKöösszzöönneett aazz aaddoommáánnyyookkéérrtt!!
Kedvesmakádi lakosok, Tisztelt adományozók. Örömmel

értesítemminden olvasónkat, alapítványunk helyzetének be-
számolója alkalmából. Az adományoknak köszönhetõen ~
455.000 Ft van a számlánkon,melybõl a templombelsõ han-
gosítását megvalósíthatjuk. Mire a cikkem megjelenik, a
munka kész lesz. December 13-án a közös fenyõ ünnepsé-
gen szeretnénk kipróbálni. Jövõbeni terveinkben szerepel a
templom világítási költségének átvállalása, az iskolás gyer-
mekek kirándulásának támogatása, de nem mondtunk le
egy-egy tehetséges fiatal továbbtanulásáról sem. Céljaink el-
éréséhez a jövõben is kérjük támogatásukat. Programunkat
egyeztetjük a többi alapítvány vezetõivel, és a közös célok
érdekében fogunk tevékenykedni.
Makád, 2014. december 7.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Szabó Gábor, a Makádi Szívek Alapítvány nevében

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

�Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

�És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben. Szeretettel meghívjuk Önöket aThúry József Általános Iskola Szülõi Szerve-

zete által rendezett KARÁCSONYI VÁSÁRRA 2014. december 13-án 14.00
órától a Mûvelõdési Házba. A bevétel teljes összegét az iskola udvarára tervezett
játék megvásárlására szánjuk. Szülõi Szervezet
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FELVÉTELITÁJÉKOZTATÓ
A2015. ÉVBEN INDULÓRENDÕR

SZAKKÉPZÉSRÕL
Arendõri hivatást választó érdeklõdõk jelentkezését

várják a rendészeti szakközépiskolák!
A 2015. szeptember 1-jén induló képzés
jelentkezési határideje: 2015. február 13.

A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot
(jelentkezési egységcsomagot) az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság (www.police.hu), továbbá rendészeti szakközép-
iskolák, valamint a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok
honlapjáról lehet letölteni.

Egy pályázó csak egy rendészeti szakközépiskolába nyújthat
be jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot, a csatolandó
dokumentumokat a megpályázott szakközépiskolába sze-
mélyesen, vagy ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni.

Jelentkezni a következõ szakközépiskolákban lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545, Honlap: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12mellék
Honlap: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62/559-557, Honlap: www.szrszki.hu.
A jelentkezés feltételei:
� Magyar állampolgár, vagy bevándorlási engedéllyel ren-

delkezõ olyan személy, aki a magyar állampolgárságot
legkésõbb a beiratkozásigmegszerzi.

� A jelentkezés évében 18. életévét betölti.
� Cselekvõképes (cselekvõképes az a beszámítási

képességgel rendelkezõ nagykorú, aki nemáll gondnokság alatt
és döntéséért jogi felelõsséggel tartozik).

� Állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik.
� Büntetlen elõéletû, és életvitele kifogástalan (a Rendõrség

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv � a továbbiakban a Szol-
gálati Törvény � alapján csak olyan személyeket fogadhat,
akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal
szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A kifogástalan
életvitel meglétét a Rendõrség illetékes vezetõje jogosult
megállapítani. A közeli hozzátartozók és a jelentkezõvel közös
háztartásban élõk életvitelét abból a szempontból vizsgálják,
hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását ve-
szélyezteti-e).

� Közép- vagy emeltszintû érettségivel rendelkezik vagy
2015. július 1-jéig eredményes érettségi vizsgát tesz.

� Vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának
megállapításához szükséges vizsgálaton történõ részvételét.

� Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Szolgálati
Törvény szerinti korlátozását, amennyiben tanulmányai sikeres
befejezése után hivatásos állományba kerül.

� Hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá
lakóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi bünteté-
seire vonatkozó adatainak elõzetes vizsgálatához.

� Vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó �
szerzõdésben foglalt � követelményeik, kötelességek tel-
jesítését.

�Vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés helyétõl eltérõ,
másik rendészeti szakközépiskolába átirányítható.

� Befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen
felvételi eljárás idõszakában 5.000.- Ft-ot).

FFaaáárruussookk
Megkezdõdött a fûtési szezon és ezzel

egyidõben megjelenhetnek a tûzifával há-
zaló, portékájukat személyesen, szóróla-
pon vagy interneten keresztül hirdetõ áru-
sok is, akik minden évben több tucatnyi
embert csapnak be.

Az alkalmi fakereskedõk találékonysá-
ga kimeríthetetlen. Olcsó árujukon külön-
bözõ módszerekkel szeretnének túladni,
minél nagyobb haszonnal. A leggyako-
ribb trükk a tûzifa beáztatása és a mérle-
gek elállítása. Gyakori módszer továbbá,
hogy a tároló alját nehezékkel rakják meg
és arra pakolják rá az eladásra kínált fát,
amely így jóval nehezebbnek tûnik, mint
amennyi valójában. A gyanútlan vásárló
csak a tûzifa kipakolását követõen eszmél
rá, hogy átverték. További veszélyforrás,
hogy az árusok az értékesítés alkalmával
� különbözõ ürüggyel � bejutnak a vevõ
lakásába, elterelik a sértett figyelmét és
eközben értékeket tulajdonítanak el.

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét,
hogy lehetõleg ne vásároljanak olyan fa-
árustól, aki jóval a kereskedelmi ár alatt
kínálja a portékáját. Fontolják meg a jó-
nak tûnõ ajánlatot!
Mindenki csak olyan tüzelõanyagot vá-

sároljon, melynek ellenõrizhetõ a szárma-
zása, a minõsége és a szállító rendelkezik
a megfelelõ okmányokkal.

HHáázzaallóókk
Szinte egész évben találkozhatnak az

utcán kisebb-nagyobb csomagokkal háza-
ló �kereskedõkkel�, akik szezonális áru-
cikkeiket próbálják kedvezõ, vevõcsalo-
gató áron eladni. Az ilyen emberek meg-
jelenése az ünnepek közeledtével még
gyakoribb. Leggyakrabban ágynemût, ru-
házati termékeket, kéziszerszámokat,
evõeszközöket, optikai- és egyéb orvosi
eszközöket, illatszereket kínálnak, me-
lyeket a mindennapokban használunk.

Jellemzõjük, hogy többnyire az utcán
szólítjákmeg a potenciális vevõket, de be-
csengetnek házakba, lakásokba is. Nagy a
kísértés, hiszen rendkívül kedvezõ árakon
kínálják a termékeket, melyek minõsége
azonban sok esetben silány. A vásárlást
követõen szinte semmi esélye nincs an-
nak, hogy újra felbukkannak a környe-
zetünkben az árusok, így cserére vagy pa-
naszra nincs lehetõség.

Különösen veszélyes, hogy az idegen
személyek különbözõ indokokra hivat-
kozva bekéredzkednek a lakásba, majd a
kiszemelt értéktárgyakkal vagy kész-
pénzzel távoznak. Éppen ezért felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy az általuk nem
ismert személyeket, árusokat a bezárt
ajtón kívül várakoztassák. Ha van rá lehe-
tõség, akkor tájékozódjanak a �látogató�
kiléte felõl vagy gyanús viselkedés esetén
hívják a rendõrséget.

SSzzoollggáállttaattóókk
Többször elõfordult már olyan eset,

amikor álrendõrök �intézkedtek� vagy az
ismeretlenek hivatalos jelleget színlelve
beférkõztek a sértett bizalmába. Bejutot-
tak az otthonukba és különféle értékeket
tulajdonítottak el. Azonban ez nem csak a
rendõrség tevékenységével visszaélve
fordulhat elõ, ezért fontos valamennyi
szolgáltató alapos ismerete, hogy tudjuk
kivel állunk szemben.
A rendõrség munkája összetett. Mun-

katársaink civil ruhában vagy egyenruhá-
ban végzik munkájukat. Legtöbben azon-
ban az egyenruhás járõrökkel találkozhat-
nak. Fontos tudni, hogy a jelvényen min-
den esetben egy ötjegyû számnak kell sze-
repelni és ez a szám mindig egy rend-
õrhöz tartozik. A civil ruhában dolgozó
kollégák is minden esetben kötelesek fel-
mutatni az arcképes igazolványukat és a
jelvényszámukat. Amennyiben gyanús
körülményt észlelnek, abban az esetben
azonnal hívják a rendõrséget.
A szolgáltatók szakembereiket szintén

ellátják a megfelelõ igazolványokkal,
amelyen fel kell tüntetni a munkát végzõ
személy nevét, a cég megnevezését, elér-
hetõségét és általában jogosultságát is.
Minden esetben kérjék el ezt az igazol-
ványt! Érdemes telefonon tájékoztatást
kérni az adott cég központjától arról, hogy
az adott címen valóban végeznek-e olyan
típusú munkálatokat, mint amilyenre a
szakember hivatkozik.
Amennyiben mégis bûncselekmény ál-

dozatává váltak, akkor igyekezzenek mi-
nél jobban megfigyelni a tettest és az álta-
la használt jármû típusát, színét, jellemzõ-
jét, esetleg a forgalmi rendszámát. Ezeket
a jellemzõket jegyezzék fel és értesítsék a
rendõrséget a 107 vagy 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén. A
rendõrök kiérkezéséig lehetõség szerint
ne változtassák meg a helyszínt!

Pest Megyei Rendõrfõkapitányság
Bûnmegelõzési osztály

Rendõrségi hírek
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Az 1984. Körzeti Labdarúgó Szövetség
szervezésében 2014. március 22. és novem-
ber 2. között, 16 fordulós utánpótlás bajnok-
ságra került sor az MVH Darányi Ignác pro-
jektje pályázaton elnyert anyagi támogatásá-
val 12 éves, illetve 14 éves fiatalok részére.
A versenyben végül 5, 12 éves és 4, 14 éves
korú csapat mérkõzött 3 helyszínen (Makád,
Szigetcsép, Szigetszentmárton).
Minden játéknapon a korosztályon
belül minden csapat játszott min-
denkivel, így a bajnokság alatt 256
mérkõzésre került sor, Makádon 6
fordulót tartottunk.
Az elsõ, március 22-i és a záró,

november 2-i fordulóra is Maká-
don került sor.
Makád mindkét korcsoportban

indított csapatot. A gyerekek ala-
pos felkészítését a tavaszi szezon-
ban Bódis István, míg õsszel Szûcs Miklós
végezte sikeresen. A sportöltözõ és a sport-
pálya elõkészítését az önkormányzat végezte
kiváló minõségben. A gyerekeket több szülõ,
osztálytárs is rendszeresen elkísérte, akik bi-
zonyára jó hírnevét viszik a községnek.
A fordulók befejeztével a gyerekek frissen

kiszállított, még meleg pizzát vagy szendvi-
cset kaptak.
A makádi fiatalok mindkét korosztályban

nagyon jól szerepeltek. A 12 éves korosz-
tályban másodikak (elsõ helyezett a CSÖME
Kft. csapata), míg a 14 éves korosztályban
harmadikak lettek (elsõ helyezett Szigetcsép
csapata lett).

Minden fordulóban értékelésre került a
forduló legjobb játékosa, makádi játékos 3
alkalommal részesült ebben az elismerésben
(Szeker Balázs, Kiss László, Darázs József
Patrik) és a Fókusztakarék tárgyjutalmában.
A bajnokság díjkiosztójára is Makádon ke-

rült sor kiváló környezetben, értékes díjakat

kaptak a csapatok, a makádiak is kupát, okle-
velet, érmeket, bõr focilabdákat, megkülön-
böztetõ mezeket kaptak. A díjkiosztót meg-
tisztelte részvételével Baski Gábor polgár-
mester úr is, aki a díjátadásban is közremû-
ködött.
A 16 fordulóban tapasztaltak alapján

mondhatjuk, hogy a bajnokságban a szövet-
ség célkitûzéseit sikerült teljesí-
teni, a labdarúgás népszerûsítését,
a sportolni vágyó fiatalok körében
e sportág megismertetését, meg-
szerettetését. Több település fiatal-
jai számára sikerült biztosítani a
sportolás lehetõségét, más telepü-
lések fiataljaival történõ találko-
zást, barátkozást. Olyan települé-
sek, sportegyesületek vettek részt
a bajnokságban, ahol nehéz a fia-
talok sportolásának elõsegítése,

versenyzési lehetõség biztosítása, ehhez
nyújtottunk segítséget.
A Körzeti Labdarúgó Szövetség nevében a

sportvezetõknek, sportolóknak, polgármester
úrnak, önkormányzati közremûködõknek kö-
szönetünket fejezzük ki támogatásukért.

Stáhly-Zsideg István

Befejezõdött a Sziget Kupa utánpótlás labdarúgó torna

Gyermek, serdülõ, ifjúsági, junior kyokushin
karateverseny.

Tisztelt Olvasók!
AHonvéd Reflex Egyesület képviseletében 3

fõ vett részt ezen a rangos versenyen, amely
Budapesten volt megrendezve október 18-án.
Elért eredményeik:
Répás Emese gyermek I. korcsoport könnyû

súly II. helyezett, ezüstérem.
Seregély Balázs gyermek I. korcsoport

nehézsúly III. helyezett, bronzérem.
Ifj. Répás László serdülõ korcsoport közép-

súly III. helyezett, bronzérem.

KÖZELHARC SZEMINÁRIUM
Továbbá tájékoztatom a tisztelt olvasókat,

hogy elindult a Közelharc Kézitusa oktatás
Szigetbecsén, ill. Ráckevén.
Már az egyesületünk kis létszámmal sensei

Mezõ Sándor 4 dan mester vezetésével részt
vett egy szemináriumon, ahol Siegfried Lory 10
dan Jiu-Jitsu nagymester tartott felkészítõ és
szakmai továbbképzõ órákat, foglalkozásokat.
A szeminárium Egerben volt megrendezve
2014. 10. 11-én.
A versenyzõknek gratulálunk az elért ered-

ményeikhez!
Sensei Mezõ Sándor 4 dan

XVII. BUSHIDOKUPAUtánpótlás Európa Kupa
KnockdownUtánpótlás Európa Kupa � XVII. BUSHIDOKUPA
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Óvodánkban a 2014/2015. nevelési évben
az 50 férõhelyre a két csoportunkba össze-
sen 41 gyermek jár nagy örömünkre. A Süni
csoportba (kisebbek 3-4-5 évesek) 21 gyer-
mek, óvodapedagógusuk Borbély Ilona és
Holndonner Enikõ. A Micimackó csoportba
(nagyobbak 5-6-7 évesek) 20 gyermek jár,
óvodapedagógusuk Schwarczenberger Já-
nosné és Serényi Ferencné.
A szeptemberi-októberi hónapban legna-

gyobb feladatunk volt, hogy a gyermekek
megismerkedjenek és elsajátítsák az óvodai
élet szokásait, megismerjék egymást az óvo-
da dolgozóit és közösséggé kovácsolódjunk.
Novemberi hónapunkban már a kisebbek
számára is elkezdõdtek a játékos kezdemé-
nyezések, ahol az évszakokhoz, ünnepekhez
kapcsolódó versekkel, mesékkel ismerked-
hettek a gyerekek. Beszélgettünk az évszak
jellemzõirõl az öltözködésünk változásairól,
az õszi gyümölcsökrõl-zöldségekrõl. Min-
dent lerajzoltunk, megfestettünk, barkácsol-
tunk, a készült mûveket kitesszük az öltözõ-
be, hogy a szülõk is láthassák a gyermekeik
szép, ügyes munkáját.
A legizgalmasabb és legmozgalmasabb

idõszakunk december. Ez a hónapunk a sze-
retetrõl, összetartozásról, meghittségrõl
szól. Elsõ héten izgatottan várják a gyerme-
kek a messzi földrõl érkezõ Mikulást, a �jó
gyermekeknek� járó csomagot. Tanulnak
neki dalokat, verseket és õk is megajándé-
kozzák egy szép rajzzal.
Minden héten összegyûlünk és az Adven-

ti koszorúnkon meggyújtjuk a soron követ-
kezõ gyertyánkat, miközben Karácsonyi da-
lokat énekelgetünk. Karácsonyi ünnepsé-
günket 2014. december 18-án, csütörtökön
tartjuk, ekkor látogat el óvodánkba a Jézus-
ka és ajándékozza meg a gyermekeket. A
Micimackó csoportos gyermekek pedig
ezen a napon 11 órakor adják elõ Betle-
hemes mûsorukat.
Hagyományainkat követve az idei év vé-

gén is megrendezésre kerül a Szülõi
Munkaközösség által a Karácsonyi Jóté-
konysági Bál 2014. december 25-én 20 órai
kezdettel. Mindenkit várunk szeretettel és
kívánunk jó szórakozást!

Borbély Ilona
intézményvezetõ

Makádi Hóvirág Óvoda

Kiadja Makád Község Önkormányzata. Felelõs kiadó: Jancsó Emõke jegyzõ A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
www.makad.hu Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

Megszülettek
Bundás Tamás és Kalmár Mónika kisfia

Balázs
Hoffmann Bálint és Vakulya Réka kislánya

Dorottya
Kispéter László és Kárpáti Brigitta kislánya

Tímea

Örökre
eltávoztak

Balogh Ferencné szül: Zakariás Mária
(élt 86 évet)

Sófalvi Mihály
(élt 83 évet)

Kovács Jánosné szül: Mondrák Ilona
(élt 89 évet)

Király Jánosné szül: Kozma Zsófia
(élt 91 évet)

Papp Ferencné szül: Kovács Julianna
(élt 86 évet)

Temesi Jánosné szül: Varga Erzsébet
(élt 94 évet)

Köszöntöttük kis falunk idén 90 éves lakóit!
Isten éltesse Õket sokáig erõben, egészségben!

Szabó Sándor Matis Károly



6 MMAAKKÁÁDDII  ÚÚJJSSÁÁGG 2014. december

KKeell lleemmeess  KKaarrááccssoonnyyii  ÜÜnnnneeppeekkeett  KKíívváánnuunnkk!! Borbély Ilona � intézményvezetõ


