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FALUNAPI KÜLÖNSZÁM

2007. augusztus 18-19-én
kétnapos falunap volt Makádon.
A szervezõtábor már június óta
dolgozott a falunapért, támoga-
tókat, fellépõket gyûjtve.

Szombat délután ügyességi
versenyekkel indult a nap. A

falu legerõsebb embere vetélke-
dõn a résztvevõk autókat húztak
a forró napon. A 11-es rúgó
versenyt az utcabajnokság kö-
vette, ahol négy makádi utca ál-
lította fel futballcsapatait. Késõ
délután megnyílt a sportpálya

mellett az irodalmi kávéház is,
ahol környékbeli kortárs mûvé-
szek munkáit lehetett megtekin-
teni az Art fesztivál keretei kö-
zött. A tárlatot Csapó Lajos,
makádi születésû költõ és festõ-
mûvész nyitotta meg. Ezt követ-
te a makádi Thúry József Általá-
nos Iskola diákjainak tánc- és
meteor-bemutatója. A színpa-
don késõbb helyet kaptak a
szomszéd település, Lórév szerb
táncosai is. A harmonikaszót az
est fénypontjaként a kisiskola
drámacsoportjának fellépése kö-
vette, 21 tehetséggel. A dzsun-
gel törvényeit, s a majmócákat
megismerve az elsõ nap zárása-
ként retró buli következett, aho-
vá a környék településeirõl né-
pes vendégsereg érkezett.

Vasárnap reggel a falu refor-
mátus temploma hívta is-

tentiszteletre lakóit. Délben a
polgármester felvágta az idei ke-
nyeret. A gyerekeket kézmûves
sátor, ugrálóvár, arcfestés és
ügyességi vetélkedõ várta. A
felnõttek a fõzõverseny keretei
között mérhették össze tudásu-
kat. Az odaérkezõket ínycsiklan-
dó pörköltillat és számos mûsor
fogadta. A határõrség autói, a
BV intézet kutyái és a Rendõr-
tiszti Fõiskola tomfacsoportja
kapott helyet a futballpályán,
ahol megmutatták a bûnmegelõ-
zés, bûnüldözés eseteit. A fõ-
zést és az örömteli ugrálást
idõnként fegyverropogás zaja
szakította meg. A rendvédelmi
szervek bemutatóját követõen
lovasok érkeztek a pályára. Lát-
ványos felvonulásukat követõen
a gyerekek számára is lehetõség
nyílt a lovaglásra. Az éhes szí-
vek mindeközben falatozhattak
a már elkészült enyhén csípõs
pacalból, a puhává fõtt marha-
pörköltbõl és a bográcsos ha-
lászlébõl. Kanalazás közben a
vendégek megnézhették a Kék
Duna Mazsorett Csoport és a

Fuga Néptáncegyüttes táncát,
hallgathatták a Szigetújfalusi
Hagyományõrzõ Énekkar nép-
dalait. Közben a sportpályán
helyet kaptak a futball szerelme-
sei is, hiszen ezen a napon tar-
tották a Makád�Szigetbecse ma-
gyar kupa meccset. A hazaiak
gyõzelme osztatlan öröm volt az
ünneplõ falu számára.

Avasárnap este leglátvá-
nyosabb szereplõi a Gothy-

ka Hagyományõrzõ Club tagjai,
akiknek már a megjelenése is te-
kintélyt sugárzott. A kimunkált
nyíltegezek, a reflexíjak, a hon-
foglalás kori öltözetek és hajfo-
natok vonzották az egész kör-
nyéket. A csoport legidõsebb

tagja történeteket mesélt
az õsi szokásokról, az íj,
nyíl használatáról. A gárda
egy része középkori pán-
célöltözetben jelent meg,
vasmarkolatú kardokkal.
Mûsoruk rövid csatajele-
nettel zárult. Ezt követõen
felölthették felszerelései-
ket kicsik és nagyok egy-
aránt az alkony fényeinél.
A falu ünnepe utcabállal és
tûzijátékkal zárult.

Apolgármester nyilat-
kozatában kiemelte,

nincs szükségük drága
sztárvendégekre, helyet-
tük inkább azok szerepel-

jenek, akik itt élnek, s a pénzt is
inkább rájuk fordítjuk. Ezen a
két napon minden fellépõ, le-
gyen az táncos avagy énekes,
sztár volt. Csapó Lajos versében
így emlékezik a községrõl:
�Mert a valóvilág szélén, a cso-
dák peremén, a szigetfarkon,
majdnem e világnak a végén,
Hol a Duna céda combjai össze-
zárnak, Van egy kis falu, mit hív-
nak-Makád-nak. Amely álmaim
Mekkája, az igazság õre.� És e
rendkívül széles palettán mozgó
programsorozatot látván, bátran
mondhatjuk, hogy az összetar-
tás követendõ mintaképe.

Podruzsik Zsuzsanna

Kétnapos falunap az összefogás jegyében

Baski Gábor polgármester
megnyitotta a makádi

falunapokat...

...és Csapó Lajos a Csepel-
szigeti Art Fesztivált A futballpályán thai-chi bemutató volt

A délutáni kerékpáros ügyességi
verseny díjkiosztója
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A FA FALALUNAPOK ESEMÉNYEI KÉPEKBENUNAPOK ESEMÉNYEI KÉPEKBEN

Öt óra körül már összegyûltek a vendégek
a színpadnál, hiszen kezdõdtek a mûsorok

Táncból sosem elég: a Lórévi Néptáncegyüttes fergeteges táncmûsora következett

Az utcabajnokság és a 11-es rúgók díjai
már vártak a �gazdáikra�

Az augusztus 19-i program a templomban
kezdõdött a kenyéráldással

Eközben a sportöltözõ mellett már
elkezdõdött a fõzés

Az est befejezéseként a Dzsungel könyvét láthattuk a Thúry József Általános Iskola
diákjainak elõadásában

A 11-es rúgó verseny lelkes résztvevõi

És az utcabajnok csapat!

A díjátadások után megkezdõdött az iskolások tánc- és meteor-bemutatója

Augusztus 19.
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A kiállítósátorban a rendezvény ideje alatt
megtekinthették az érdeklõdõk a szebbnél

szebb képzõmûvészeti alkotásokat

Délután ismét megteltek a székek a színpad elõtt. Megérkezett a Kék Duna Mazsorett Csoport

A Rendõrtiszti Fõiskola tomfa bemutatóját sok érdeklõdõ látta

Megérkezett az ugrálóvár és a pénzesõ, ami
egész nap népszerû volt a gyerekek körében

Az óvó nénik és tanító nénik segítségével
bárki kipróbálhatta kézügyességét A lovasbemutató számos nézõt vonzottAmíg a táncosok átöltöztek, a

versenytáncból kaphattunk ízelítõt

A szigetújfalusi énekkartól színvonalas
mûsort hallhattunk

A Fuga Néptáncegyüttes vidám hangulatú
táncbemutatóját nagy tapssal jutalmazta a

közönségA határõrség izgalmas bemutatót tartott
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Atörténet,
amely im-

máron a 17.
fejezetéhez ér-
kezett, az idei
évben is folyta-
tódott.

1990-ben a
környezetünk-
ben elsõként
került megren-
dezésre ilyen
jellegû rendez-
vény, mely ak-
kor is megmoz-
gatta a telepü-
lés lakosait.

Az idei falu-
nap rendkívül
gazdag progra-
mot kínált mindenki számára, aki jól
akarta érezni magát családtagjai, roko-
nai, barátai körében. Szusszanásnyi idõt
nem hagytunk a kíváncsi tömegnek.
Igen, az idén tömegrõl beszélhettünk,
mivel a kétnapos fesztiválon több mint
ezer ember látogatott ki naponta a ren-
dezvény helyszínére. Örömmel, jó ér-
zéssel fogadta a rendezõség a sok mo-
solygó arcot, gyermekeket, felnõtteket,
nagyszülõket, és fogadta az igen elisme-
rõ, szívbõl jövõ gratulációkat.

Volt miért örülnie a kilátogató embe-
reknek. Gyönyörû idõ, gazdagon,

színvonalasan elõkészített szórakozási
lehetõségek, enni-innivaló várt minden-
kit.

A Falunapon elsõ alkalommal talál-
kozhattunk mûvészeti kiállítással, mely
szintén vonzotta a festészet, fotózás és
más képzõmûvészetek iránt érdeklõdõ-
ket. A rendezvénysátorban a makádi
születésû Csapó Lajos mûvész úr tanít-
ványai, illetve kollegái alkotásaiból mu-
tattak be ízelítõt. Csapó úr fáradságos
munkájáért köszönetünket fejezzük ki.

Ahhoz, hogy a falunap sikeres lehes-
sen, sok embernek, nagyon sok munkát
kellett végezni.

Településünk köszönetét fejezi ki
többek között a képviselõ-testület-

nek, jegyzõ úrnak, a hivatal dolgozóinak
és munkatársainak, az iskola, az óvoda
tanítóinak, illetve nevelõinek és a két
fáradhatatlan zenét szolgáltató fiatalem-

bernek, Mezei Lajosnak, a Szerb Szín-
ház munkatársának, aki több mint 48
órán át, fáradságot nem kímélve, pusz-
tán szívességbõl végezte a technikusi
munkákat.

A lakosság tanúbizonyságot tett,
igenis szeretnének tenni a siker érdeké-
ben. Meglepetéssel hatott, ahogyan
egymás után jelentkeztek és felkészül-
tek makádi gyerekek, fiatalok és lako-
sok, hogy õk is szeretnének a fesztivá-
lon fellépni és bemutatni mit tudnak,
ezzel is színesebbé tenni a programo-
kat. Így került �felfedezésre� a makádi
hagyományõrzõ csoport is, mely be-
mutatójával elkápráztatta a közönséget,
vagy a dunavecsei táncegyüttes, mely-
ben Ács Gyöngyi mutatta be eddig
Makádon titkolt tánctudását. Az iskolá-
sok színvonalas táncbemutatója és a
drámaszakkörösök által elõadott
Dzsungel könyve bemutató magáért
beszélt. Az idei rendezvény megmutat-
ta, hogyan kell az összefogásról nem
csak beszélni, de tenni is érte, melynek
gyümölcse kézzel fogható.

Bízom benne, hogy az a két nap na-
gyon sok örömöt, szépséget, megle-

petést adott a falunapra kilátogatóknak,
és szép emlékekkel gondolnak rá.

A megrendezésben és lebonyolítás-
ban résztvevõket önzetlen munkájukért
elismerés és köszönet illeti!

Baski Gábor

Kiadja Makád Község Önkormányzata. A szerkesztõség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
Nyomda: PRESS+PRINT Kft.

Makádi falunap 2007-ben

A Gothyka Fantasy Club látványos és érdekes �lovagi tornája� az edzõpályán
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