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Magyarország
népének a sztáli-

nista diktatúra elleni for-
radalma és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi magyar törté-
nelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A
budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló
békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án,
és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolá-
sával fejeződött be Csepelen november 11-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a
fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz követ-
keztében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé
nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a többpártrendszer
visszaállításához és az ország demokratikus át-

alakulásának megkezdéséhez vezetett. Novem-
ber első napjaiban az új kormány megkezdte a
tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok
teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való
kilépésről és az ország semlegességéről. A szov-
jet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandó-
ság után meggondolta magát, és miután a nyuga-
ti nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem
nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, no-
vember 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélkü-
li háborút indítottak Magyarország ellen. Az
aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt
ország több napon át folytatott hősi szabadság-
harca így végül elbukott.

1957. januártól a forradalom résztvevőit töme-
gesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A
brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az

ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A
forradalom leverését követő évtizedekben Ma-
gyarországon tilos volt erről az időszakról beszél-
ni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október
23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Ma-
gyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének
napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltá-
sának napja.

(Forrás: Wikipédia)

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek
voltak, akiket a szabadságharc bukása után az
1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük
miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett
honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emléke-
zet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivég-
zett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran
használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az
aradi tizenhármak elnevezést is.

Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kez-
detén aktív vagy kilépett császári tiszt volt, a sza-
badságharc végén a honvédseregben közülük egy
altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezrede-
si rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest
azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadság-
harc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként
egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el
hivatalosan az osztrákok. A vértanúk között Kiss
Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki

korábban császári királyi ezredes volt, a többiek
ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokoza-
tokat viseltek. Ugyanezen a napon végezték ki az
első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány
Lajost Pesten.

A magyar sereg a Világos közelében levő szőlősi
mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez
nagy sértés volt a császári oldal számára. Ha nekik
adták volna meg magukat a magyarok, annak üze-
nete az lett volna, hogy az ellenük folytatott sza-
badságharc elbukott. Így azonban az volt az üzene-
te a fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom
fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább harcot
folytatni. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy az
osztrákok a tábornokokat megillető lőpor és golyó
általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a ma-
gyar tábornokok részére, miután az oroszok – noha
ígéretet tettek az ellenkezőjére – foglyaikat némi
habozás után átadták nekik. (Forrás: Wikipédia)

Az 1956-os forradalom

Huszonhárom éve, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke, ideiglenes köztársasági elnök Budapesten kikiáltotta a Magyar Köztársaságot

A temetőben lévő kopjafánál az aradi
vértanúk emlékére koszorút helyezett el

Makád Község Önkormányzata,
a Thúry József Általános Iskola,
valamint a Diákönkormányzat

Október 6. – Az aradi vértanúk napja
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Tisztelt gyászoló rokonok, barátok, kollégák, mindenki, aki
megjelent, hogy Bécsi László barátunktól végső búcsút vegyen!

Nagyon nehéz szívvel állok itt, amikor eleget teszek a megtisz-
telő felkérésnek, hogy szeretett barátunktól és munkatársunktól a
kollégák és a magam nevében elbúcsúzzak.

Mikor 1991-ben a legfiatalabb állatorvosként a Ráckevei Ke rü -
letbe kerültem, Laci már régóta megbecsült tagja volt az itteni
csapatnak.

1978-ban diplomája megszerzése után szülőhelyén, Ráckevén
kezdte meg munkáját az Aranykalász Tsz-ben, ott dolgozott a
szövetkezet megszűnéséig. Húsmarha, tejelő tehén, nyérc, birka
gyógyításával foglalkozott. A közhelyes mondat, hogy munkáját
mindenki megelégedésére végezte, az Ő esetében teljesen igaz
volt. Már akkor is megmutatkoztak azok a tulajdonságai, amik
később kiemelkedő állatorvossá emelték: a szorgalom, igényes-
ség, a munkáját végigkísérő kísérletező kíváncsiság. Kedvessége,
belülről fakadó barátságossága, emberszeretete miatt méltán vívta
ki munkatársai megbecsülését, szeretetét.               

Lényének ezek a gyönyörű tulajdonságai egész életének meg-
határozói voltak. Ezek miatt szinte példátlan népszerűségnek
örvendett egész életében. Megható volt látni, mikor betegsége
miatt vérre volt szüksége, hány ember mozdult meg érte. A vér-
ellátó sokat megélt munkatársai nem akarták elhinni, mennyien
siettek segítségére. Ez az óriási népszerűség, aggódó szeretet
nyilvánult meg az állapota felőli folyamatos érdeklődésben is.

Az állatorvosi magánpraxissal kapcsolatos rendelkezések vál-
tozása 1990-ben lehetővé tették számára a magánpraxis megkez-
dését. Ráckeve és környéke lett működési területe, és maradt élete
végéig. A háztáji állatállományok mellett ellátott 2 nagylétszámú
tehenészetet és egy tojótyúktartó telepet is.

1996-ban Mészáros János barátjával kisállat rendelőt nyitottak
Kiskunlacházán, ez a mai napig közmegelégedésre működik.
Kiváló manualitású, elegáns sebészt tisztelhettünk Benne. Életem
egyik legemlékezetesebb szakmai élménye, hogy az első kutya
hysterectomia műtétemet a ’90-es évek elején Vele végeztem,
akkor még rendelő híján Szigetújfaluban egy konyhaasztalon.
Tapasztalatlan kezdőként derűs nyugalma, természetes segítő-
készsége átsegített az ilyenkor szokásos görcsös ijedtségemen.

Termelőszövetkezeti munkája mellett egy munkatársával
libatenyésztéssel kezdtek el foglalkozni. Ez a kis volumenűnek
induló tevékenység komoly vállalkozássá nőtte ki magát. A sok-
szor saját kárán szerzett hatalmas tapasztalatát később remekül

tudta kamatoztatni munkájában, mikor már hatósági állatorvos-
ként nagylétszámú baromfitelepek felügyeletét látta el. Ezt kima-
gasló színvonalon művelte, baromfi ügyekben mindig hozzá for-
dultunk.

2002-ben lett részmunkaidős hatósági állatorvos. Ezt a mun-
káját mostanáig végezte. A sokszor száraz, unalmas hatósági
munkát is kedéllyel, derűvel tudta végezni. A rábízott feladato-
kat becsületesen végrehajtotta. A veleszületett kapcsolatterem-
tő képessége – ami az egyik legcsodálatosabb tulajdonsága volt
– sok nehézségen átsegítette. A fiatalos mosollyal elmondott
kérései könnyebben teljesültek, mint a hatalmi szóval elhangzó
utasítások.

Amikor szedtem össze a gondolataimat, elgondolkodtam, vajon
milyen hibái voltak Lacinak, de semmi nem jutott az eszembe,
talán csak az, hogy mint a legtöbb állatorvos Ő sem kedvelte a
hivatali adminisztrációt. Nekem, mint főnökének az együtt töltött
évek alatt kizárólag ebből adódtak hamar megoldódó problémá-
im. Bármilyen soron kívül adódó feladattal bíztam meg, azt azon-
nal, zokszó nélkül elvégezte. Viszonyunkból adódóan soha nem
utasítottam: mindig kértem, és ez tökéletesen elég volt.

A csendes, de frappáns humor mindig a sajátja volt. Ez annyi-
ra hozzá tartozott, hogy aki ismerte őt, nem érti félre az alábbi
emlékem felelevenítését. A madárinfluenza hisztéria idején sza-
badságra készültem Horvátországba, már csak néhány órám volt
az indulásig. Már hazafelé készültem a hivatalból, mikor Laci
felhívott, hogy a Kerekzátony-szigetnél rengeteg madárhulla
úszik a vízen. Tudtam, ha ez madárinfluenzával összefüggésbe
hozható, úgy a szabadságnak, de legalábbis az indulásnak lőttek.
Laci azt mondta, tudja, hogy elutazom, de nyugodtabb lenne, ha
indulás előtt én is látnám a történteket, motorcsónakkal értem
jönnek két kollégával – Jánival és Nórival –, akikkel már elkezd-
te összegyűjteni a hullákat. A szigethez közeledve a part felé
mutatott, hogy ott vannak a madarak. Én semmit sem láttam,
ekkor elővett az állítólag hullával teli mintászsákból egy
lovasszobrot, Isten éltessen névnapodon felkiáltás mellett. Hát
nagy kő esett le a szívemről.

A hivatali munka és a magánpraxis egyik neuralgikus pontja a
helyettesítés. Laci ezt mindig örömmel vállalta, szinte zavarba
jött mikor valaki ezt megköszönte Neki. 

Munkabírását mi sem jellemzi jobban, mint hogy betegsége
régebbi periódusaiban a műtétek után rövid idővel már munkába
állt, az utókezeléseket péntekre kérte, hogy hétfőn már dolgoz-
hasson. A szívóssága – ami a sportban is megmutatkozott – segí-
tette a gyors regenerálódásban. Mikor utoljára jelentette be, hogy
műtétre kell mennie, 3 hét szabadságot kért.

Biztosra vette, hogy akkorra munkába állhat. Ez az állhatatos
hite és a hatalmas akaraterővel párosuló szívóssága jelentették
nekünk a bizonyosságot, hogy az időközben adódott komplikáci-
ók ellenére visszatér közénk. A múlt héten ültünk össze kollégá-
immal az év hátralévő részére az új ügyeleti rendet megszervez-
ni. Be nem osztottuk, de magától értetődő volt számunkra, hogy
rövidesen Ő is beszáll a hétvégi munkákba. Egy felsőbb hatalom
másképp osztotta be ezt az ügyeletet.

Kedves barátaim! Sokáig beszélhetnék még Laciról és még
mindig nem érnék a végére. Kiváló kollégát, önzetlen Barátot,
egy igaz Embert veszítettünk el távozásával. Őrizzük emlékét
féltő szeretettel! Szia, Laci, nyugodj békében!   

Dr. Siket Péter

Búcsúzunk Bécsi Doktortól
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a járási hivatalok létrehozásáról,
a Körjegyzőségi Hivatalt érintő változásokról

A Kormány a 2010. évi CXXVI. törvény alapján, 2013. január 1-jétől
létrehozza a megyei kormányhivatalok kirendeltségeként a járási hivata-
lokat, mint új közigazgatási egységeket. Településünket érintően ráckevei
székhellyel alakul járási hivatal (Apaj, Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza,
Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu településekkel). A Járási Hivatal a Ráckevei Polgármesteri
Hivatalnak is helyet adó épületben kerül elhelyezésre.

A járási hivatalban közvetlenül  is intéznek közigazgatási ügyeket, pl.
okmányiroda, gyámhivatal, szabálysértés, egyes szociális ügyek, építés-
felügyelet stb.).

A járási hivatalban elsősorban a helyi önkormányzatoknál dolgozó, ott
a továbbiakban nem foglalkoztatható köztisztviselők állnak munkába. Az
oda kerülő köztisztviselők munkaeszközeit, pl. számítógép, íróasztal stb.
kötelező térítés nélkül átadni a járási hivatalnak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 85. § (1) bekezdése szerint azon községek, amelyek
lakosságszáma nem éri el a 2.000 főt, közös önkormányzati hivatalt hoz-
nak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri (körjegyzőségi)
hivatalt. A közös önkormányzati hivatal létrehozása tehát minden kétezer
fő lakosságszámot meg nem haladó település számára kötelező, arról
azonban az önkormányzatok – a törvényi keretek között – önállóan dön-
tenek, hogy mely településekkel kívánnak közös hivatalt létrehozni.

A közös hivatal működési költségét az állam finanszírozza, így annak
létszámát is meghatározza. Amennyiben az állam által nyújtott feladatfi-
nanszírozás nem fedezi a hivatal működési költségeit, a további felmerülő
költségekhez az érintett önkormányzatoknak megállapodás alapján,
ennek hiányában lakosságszám arányában kell hozzájárulni.

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy e törvényi szabályozás csak
kisebb mértékben érinti a települési önkormányzatok önállóságát, hiszen
e szabályozás szerint minden településen marad a képviselő-testület, a
polgármester, csak az ügyeket intéző hivatal lesz közös. Minden település
továbbra is saját költségvetést készít, amelyben továbbra is lesznek saját
bevételek és állami támogatások (ezek mértéke még bizonytalan, függ a
2013. évi állami költségvetés számaitól). 

A település saját költségvetéséből biztosíthatóak a helyi önkormányza-
ti fejlesztések, működési kiadások, pl. óvodafenntartás, településüzemel-
tetés, közvilágítás, útfenntartás, könyvtár, védőnői szolgálat stb.
Közismert, hogy a helyi vízműveket 2012. július 1-jétől át kellett adni
más gazdasági társaságok részére, az iskolákat (az óvoda helyzete még
kérdéses) 2013. január 1-jétől az állam veszi át.

Nagy különbség a korábbi közös tanácshoz képest, hogy az akkori
közös költségvetés felett elsősorban a székhely önkormányzat rendelke-
zett, míg ez most nem tér vissza.

A közös hivatalokat az általánostól eltérő módon első alkalommal
2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kell megalakítani. 

Az Önkormányzati törvény keretei között az érintett testületek dönte-
nek a közös hivatal létrehozásáról, a hivatal szervezeti felépítéséről.

Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan
biztosított legyen az ügyintézés kirendeltség létrehozásával, kihelyezett
ügyfélfogadással vagy más módon, erre a közös hivatal létrehozására
vonatkozó, az érintett önkormányzatok által kötendő megállapodásban
feltétlenül ki kell térni.

A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, munkáját legalább
egy aljegyző segíti. A jegyzőt a közös önkormányzati hivatalt alkotó
önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos, többségi döntés-
sel pályázati eljárás keretében nevezik ki. 
A közös hivatal főbb feladatai: 
– a testületi ülések előkészítése, tartalmi és adminisztratív feladatok, 
– a bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok, 
– egyéb általános működési feladatok (pl. közérdekű adatok, a személy-

zeti, egyéb nyilvántartások vezetése),
– nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos kötelező feladatok,
– önkormányzati hatósági feladatok, 
– polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek (pl.: honvéde-

lem, katasztrófavédelem),
– jegyző államigazgatási feladatai (pl.: anyakönyvi, lakcím ki- és beje-

lentkezés, hagyatéki, szociális ügyek, birtokháborítás stb.),
– költségvetés, zárszámadás készítése, pénzügyi beszámolók készítése, 
– gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése.

A Hivatal munkatársai esetenként feladatkörükön kívül is segítséget
nyújtanak az állampolgároknak mindennapi problémáik megoldásában
(pl. űrlapok kitöltése, tájékoztatás stb.). Ez különösen fontos lesz 2013. I.
félévében a járási rendszer létrejötte, a közigazgatási ügyek más-más
helyen történő intézése miatt.

Az építési engedélyezés, telephely engedélyezés ezután is a Ráckevei
Polgármesteri Hivatalban történik.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a Körjegyzőségi Hivatalt létrehozó tele-
pülések lakosságszáma nem éri el a 2.000 főt, így a jogszabály megjele-
nése után tárgyalásokat kezdeményeztünk Szigetbecse Képviselő-testü-
letével (mivel ott sem haladja meg a lakosságszám a 2000 főt) közös
hivatal létrehozásáról. A közös szándék kifejezése után megkezdődött a
közös hivatal létrehozásával kapcsolatos részletek kidolgozása.
Alapkérdésként kezelik a képviselő-testületek, polgármesterek, hogy
minden településen legyen folyamatos jelenlét, legalább heti 2-3 napon
legyen ügyfélfogadás. 

A ráckevei járási hivatalhoz áthelyezésre kerülő köztisztviselőkről
és munkaeszközeikről szóló megállapodás ünnepélyes aláírására

2012. október 4-én került sor Ráckeve Polgármesteri Hivatalában
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Tilos a kutyák fülének csonkítása, és farok kur -
tításra is csak az állat hét napos koráig van lehető-
ség 2012. augusztus 1-jétől. További számos vál-
tozás lépett életbe ettől az időponttól a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásával, forgalmazásával kap-
csolatban, melyek közül az egyik legfontosabb a
kutyák kötelező chipes megjelölése.

Az új előírások értelmében a kisebb kutyáknak
(20 kilóig) legalább 10, közepes testűeknek (20-40
kg) 15, nagytestűeknek 20 négyzetméter területet
kell biztosítani a jövőben. Változnak a kikötve tar-
tás szabályai is. Kistestű ebet legalább 4, közepes
testűt 6, nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánc, kötél
stb.) szabad csak megkötve tartani.

Szintén újdonság, hogy a kutya-, macska- és
görénykölyköket nyolchetes korukig kötelező lesz
anyjukkal tartani.

A jogszabályváltozás leglényegesebb pontja,
hogy 2013. január elsejétől a négy hónaposnál
idősebb kutyák már csak chippel (elektronikus
transzponderrel) megjelölve tarthatók. Ennek
értelmében a gazdáknak még két hónapjuk van,
hogy elvégeztessék a szükséges állatorvosi beavat-
kozást.

2013. január 1-jétől azonban 4 hónapnál idő-
sebb kutya csak transzponderrel tarható. A transz -
ponderrel korábban megjelölt, de az országos
elektronikus adatbázisban még nem szereplő ebek
adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-
ig a magánállatorvossal az adatbázisban re -
giszt ráltatni.

Mindezek mellett az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint
a kifejezetten az állatok védelmével és kíméletével
kapcsolatos rendelkezések vagy a hatósági határo-
zatok megsértése esetén kiszabható bírságtételek
is jelentősen szigorodtak.

A bírság meghatározása egy alapösszeg és a
rendelt szorzószámok szorzataként történik.

Az alap-, tehát legkisebb összeg 15 000 Ft.
Például, aki az ebe szökésének megakadályo-

zásáról, az arra kötelező határozat ellenére sem
gondoskodik, az 2012. augusztus 1-jétől mini-
mum 180 000 Ft-os állatvédelmi bírságra szá -
mít hat. A bírság ismételt jogsértés esetén
(amed dig a szökés megakadályozása meg nem
történik) 1,5-szeres szorzóval emelt összegben
újra és újra kiszabható.

Összességében elmondható, hogy egy kerítés
toldozása, vagy egy megfelelő hosszúságú lánc
beszerzése, illetve egy megfelelő nagyságú kennel
felépítése kifizetődőbb, mint a jogszabályban rög-
zített kötelezettség figyelmen kívül hagyása.

Az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok, így
a már említett, az állatok tartásának állatvédelmi
szabályait előíró, a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendeletben és az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben
előírt állatvédelmi követelmények betartását –
mint ez idáig is – a települési önkormányzatok
jegyzői ellenőrzik.

AA  KKÖÖZZTTIISSZZTTAASSÁÁGGRRÓÓLL
Felhívással fordulunk Makád község lakosságához, hiszen lakókörnyezetünk

tisztántartása és rendezettsége közös ügyünk!
Felhívjuk a figyelmet MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK a köztisz-

taságról szóló 10/2003. (X. 7.) sz. rendeletének 2. §-ára, amely kimondja: A köztisz-
taság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, és a települési kör-
nyezet szennyezését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól
tartózkodni.

Ugyanezen rendelet 4. és 5. §-a rendelkezik az ingatlanok tisztántartásáról:
„Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról az

ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulaj-
donos), másnak a tulajdonában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használó,
illetőleg a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles az ingatlant legalább olyan mér-
tékben rendben tartani, hogy a szomszédos ingatlanokat rendeltetésükben, azok hasz-
nálóit tevékenységükben ne akadályozza.”

A köztisztasági rendelet 6. §-a a közterületek tisztántartásáról az alábbiak szerint
rendelkezik:

Az ingatlanok előtti járda, járdaszakasz és zöldsáv (5 m szélességig) állandó
tisztántartásáról, a síkos járdaszakasz csúszásmentesítéséről, a járda locsolásáról,
portalanításáról, gyomtalanításáról az érintett ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlan előtti ároknak, csatornanyílásnak a
tisztántartásáról, az üledék és hordalék lerakódás eltávolításáról, valamint a felszíni
víz akadálytalan lefolyásáról is köteles gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a közterületet az út középvonaláig tisz-
tántartani. Közutak mentén az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen gondozni a
füvesített részt és a fákat, továbbá az árokból a hulladékot összegyűjteni és elszállíta-
ni, illetve a közterületen elhelyezett konténerekben elhelyezni.

Továbbra is kérjük segítő együttműködésüket, és bízunk benne, hogy azok a lako-
sok, akik eddig nem végezték el az ingatlanjaik és környezetük rendben tartására irá-
nyuló munkálatokat, önként eleget tesznek kötelességüknek, elkerülve a hatósági
eljárások megindítását.

Körjegyzőségi Hivatal

Elektronikai 
hulladékgyűjtés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. november 10-én (szom-
bat) elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk!

A gyűjtés helye: 2322 Makád, Szabadság u. 29. (Kör jegy zőségi
Hivatal melletti ingatlan)

A hulladékot reggel 8 órától délután 15 óráig lehet lerakni.
Szállítási lehetőséget teremtünk azoknak a lakosoknak, akik

nem tudják a helyszínre szállítani a veszélyes hulladékot!
Telefonon:
körjegyzőségi hivatal 482-096, vagy 06/70-334-99-72 számon.
Elektronikai hulladék: TV, Rádió, Music center, Videómagnó,

DVD-lejátszó, Hűtőgép, Mikrohullámú sütő, Gáztűzhely,
Villanybojler, Számítógép, Monitor, Nyomtató, Fax készülék,
Elektromos szivattyú, Akkumulátor, Vasaló, Kenyérpirító,
Olajsütő, Mosógép.

Környezetünk védelmében kérjük, hozzák el használhatatlan
készüléküket! 

Az elektronikai hulladék – nem megfelelő kezelés esetén – ve -
szé lyezteti a környezetünket és az emberi egészséget!

Makád Község Önkormányzata hosszútávú megállapodást
kötött a hulladékot elszállító vállalkozással, mely sziget szent -
miklósi telephellyel működik. Célunk az elszállított hulladék mel-
lett a munkahelyek védelme is. A telephelyre beszállított, veszé-
lyes hulladéknak minősülő eszközöket az ott foglalkoztatott meg-
változott munkaképességű emberek szerelik darabokra és szelek-
tálják.

Állatvédelmi törvény változás
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T H Ú R Y   S U L I   H Í R E KT H Ú R Y   S U L I   H Í R E K
Minden tanévkezdés izgalmakkal jár – nem volt ez másként most

szeptemberben sem.
Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk iránt a környező településekről is

növekvő érdeklődés mutatkozik. A tavaly óta működő iskolabusz meg-
könnyíti a ráckevei és szigetbecsei gyerekek iskolába járását, és mostantól
a tantermekben is kényelmesen elférnek tanulóink. A négy éve megfele-
zett földszinti termet újra egybenyitották, a 4. osztály pedig felköltözött a
tanári szobából kialakított korszerű tanterembe. Ezzel ugyan megváltoztak
a pedagógusok munkakörülményei, de a gyerekek érdekeire és az intézke-
dés átmeneti voltára tekintettel a döntést mindannyian elfogadtuk.

A tornaszobában megszüntették a rendeltetésszerű használat esetén 
balesetveszélyes burkolatot, az 5. osztály pedig esztétikus, parkettázott
tanteremben kezdhette meg felső tagozatos tanulmányait. Néhány osz-
tályterem a szülők és tanulóink segítségének köszönhetően szépült meg,
kezük munkája révén vidámmá színesedett.

A nyár folyamán sor került a tantermekben az elavult világítótestek cse-
réjére, az informatikaterem eszközparkjának fejlesztésére, a mellékhelyi-
ségek korszerűsítésére is. Az udvaron felállított röplabda- és tengóháló a
szabadidő értelmes és szórakoztató eltöltését segíti.

Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, hogy a tanítási órák védelmében pedagógusainkat tele-

fonon és személyesen csak a tanítási időn kívül vagy előre egyeztetett idő-
pontban keressék. Hivatalos ügyek intézésére tanítási időben a 24/512-
210-es telefonszámon, vagy személyesen Varga Ida iskolatitkárnál van
lehetőség.

Megértésüket köszönjük!
Iskola-vezetés

Míg a nyár a legtöbb diák számára pihenésről szól, addig a mazsoret-
tesek nem tétlenkedtek.

Még júniusban nagy sikerrel léptünk fel Ráckevén a János Vitéz
Napokon és a Péntek Esti Korzó rendezvényén. Ezt követően táborba
vonultunk Héregre, ahol a helyi csoporttal közösen készültünk, edzet-
tünk.

Rácalmáson a ráckevei Kék Duna Mazsorett Csoporttal közösen sze-
repeltünk a falunapon.

Mányon a félórás menettánc után több csoporttal – az előzetesen
Youtube-ról betanult – közös koreográfiát adtunk elő. A lányok minden
tiszteletet megérdemelnek, hogy ezt követően színpadi műsorukat
mosolyogva, lelkesen mutatták be.

Lábatlanon a nagyobbak csoportjával 40 °C-os kánikulában 5 km-t
meneteltünk élő zenére, egyenruhában, botforgatással egybekötve. Itt
előadtuk két színpadi produkciónkat is, egy tucat nagy múltra visszate-
kintő társulat között, és büszkén mondhatjuk, a makádiak vastapsot kap-
tak.

Az augusztusi makádi falunapon – immár hagyományosan – vendé-
gül láttuk a héregi Gerecse Mazsorett Csoportot. Ez a pár nap nem csu-
pán a fellépésekről szólt, hanem a közös próbák és programok is erősí-
tették a két település közötti barátságot.

A gyerekcsoportok sikerein felbuzdulva – szülői kezdeményezésre –
színpadra lépett a makádi felnőtt mazsorett csoport is, vidám meglepe-
tést okozva a falu lakóinak. 

A nyári szezon zárásaként Gyermelyre látogattunk. A szokásos, pro-

finak mondható produkciók láttán – menettánc, színpadi műsor – ven-
déglátóink alig hitték el, hogy csoportunk még csak 3 éve dolgozik
együtt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az aktív szülői közösségnek és
Makád Község Önkormányzatának a támogatásért – pozitív hozzáállá-
suk és segítségük révén sikerült elérni eddigi eredményeinket.

Major Hajnalka

Tájékoztató
A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban

jelentős változásokon megy keresztül. A köznevelési rendszer átalakítása
természetesen nem egyik napról a másikra történik. A 2012. szeptember
1-jén hatályba lépő új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény számos meg-
határozó intézkedése későbbi időpontokban vagy felmenő rendszerben
válik hatályossá. Az elfogadott törvényt 2012 júliusában módosították.
Erre a törvénymódosításra azért volt szükség, mert a Nemzeti
Köznevelésről szóló törvény 2012. decemberi elfogadásakor hatályos
jogszabályi környezetben az államigazgatás járási szintje még nem léte-
zett, illetve az állami köznevelési intézményfenntartással kapcsolatos szá-
mos részletkérdés még nem dőlt el.

A törvény értelmező rendelkezéseiben pontosításra került a fenntartó és
a működtető fogalma. A fenntartó az a természetes vagy jogi személy, aki
vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megsze-
rezte vagy azzal rendelkezik, és – a működtetővel közösen – a közneve-
lési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

A működtető az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát
képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsoló-
dó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti.

A korábbi települési (helyi) önkormányzati fenntartású nevelési-okta-
tási intézmények fenntartója – főszabály szerint – 2013. január 1-jével az
állam lesz. A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú településen az
állami intézményfenntartó központ a működtető is egyben. Ebből követ-
kezik, hogy a Makádi Thúry József Általános Iskolának is a fenntartója és
működtetője az állam lesz.                                     Raffay Béla igazgató

Hírek a Csiribiri Mazsorett Csoport életéből
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LLAABBDDAARRÚÚGGÓÓ  UUTTÁÁNNPPÓÓTTLLÁÁSS
A bajnoki rendszer átalakulása, illetve az induló csapatok hiánya miatt

a környezetünkben levő egyesületek korosztályos csapataival mérkőztünk
hétről hétre. Az edzésre látogató játékosok átlag életkora nem éri el a 12
évet, mely bizonyítja, hogy hiányzik az előző korosztály a makádi
egyesületből. A csapatot 17-18 fő alkotja, mely reményt nyújt a további
biztos munkára, a jövő makádi csapat kialakítására. A gyerekek rendsze-
resen minden héten kedden és csütörtökön edzenek. Fejlődésük az elmúlt
hónap munkája révén észrevehető.

Torna jelleggel szervezzük mérkőzéseinket, amely azt jelenti, hogy a 4
csapat mindig más helyszínen játssza le mérkőzéseit. Egy torna Makádon,
és egy Szigetcsépen volt. A tornák alapján kijelenthetjük, hogy tudásunk-
kal és lehetőségeinkkel nem vagyunk lemaradva más csapatoktól, illetve
egyesületektől.

Az első tornán jól kezdtünk, Szigethalom csapata ellen 5:0-s győzelmet
arattunk. A második mérkőzésen Szigetcsép ellen 3:1-re vezettünk, de
elfáradtunk és 4:3-ra kikaptunk. Ekkor még fizikálisan nem voltunk fel-
készülve, nem bírtunk az ellenféllel. A mérkőzés legjobbja Nagy Kristóf
lett, a gólkirály pedig Darázs Patrik 4 góllal. A folytatásban hazai pályán
legyőztük a Szalkszentmárton csapatát 3:1-re, ezáltal megint az első
helyért játszhattunk. Az ellenfél szintén Szigetcsép csapata volt. 

Ezen a mérkőzésen már látszott a befektetett munka, méltó ellenfele vol-
tunk a Szigetcsépnek. Helyzeteink alapján sima győzelmet arathattunk
volna, de a helyzetkihasználáson még nagyon sokat kell dolgoznunk. A
végeredmény 1:1 lett, így 11-es rúgásokkal döntöttük el, melyik csapat lesz
az első helyezett. A büntetőrúgások alkalmával szintén a vendégcsapat
vihette el a „pálmát”, összesítésben 1-gyel több büntetőt értékesítve. A
sporteseményen nem nélkülöztük a show elemeket sem. A mérkőzés meg-
nyitóján a makádi Csiribiri Mazsorett Csoport adott elő néhány koreográ-

fiát, melyet óriási elismerés fogadott, szünetekben egyedi bemutatókkal
szó rakoztatták a közönséget. Egyedi hangulatot teremtettek szurkolásukkal.

Október 6-án Szigetbecsén edzőmérkőzésre került sor. A találkozó
„nagypályán” került megrendezésre, melyhez a makádi fiatalok még nem
szokhattak hozzá, mivel eddig csak kézilabda méretű pályán futballoztak.
Az ellenfél csapatának átlag életkora 15-16 év, míg a makádi együttesé az
előbb említett 12 év. A mérkőzés alatt a fiataljainkon nem látszott a
megilletődöttség, bátran kezdeményeztek, a begyakorolt elemeket pró-
bálták alkalmazni. Az eredmény nem volt számunkra hízelgő, de új arcát
mutatta meg csapatunk. Tudtak már harcolni a társukért, bátran, határo-
zottan vették fel a párharcokat az ellenfél játékosaival szemben. Dicséret
illet minden játékost. A makádi csapatból kiemelkedett néhány játékos:
Nagy Kristóf, Ács Máté, Czepán Márton, Béres Olivér. A csapat várja
már a következő megmérettetést. 

Zankó Zoltán csapatvezető

Magyarország legnépszerűbb egyesületének öregfiúk csapata látogatott
el hozzánk 2011. szeptember 17-én, hogy megmérkőzzön a makádi öreg-
fiúk csapatával.

A mérkőzésre több mint két hónapig készült a makádi együttes heti
kettő edzéssel. A csapatot felkészítő edzőt Ráckevéről „igazolták”, Sallai
Imre személyében, aki szakszerűen készítette fel a csapatot a nagy talál-
kozóra. A fiúk elszántan készültek, szabadidőt és energiát nem kímélve
edzettek, mivel tudták, hogy életük talán legfontosabb mérkőzését fogják
játszani. A barátságos mérkőzés megszervezése felvillanyozta a sportot
szerető embereket is. A találkozóra rég nem látott nagyszámú szurkoló
látogatott ki. A játékosok és a nézők izgatottan várták, hogy a Ferencváros
csapata megérkezzen a találkozóra. A felvezetésben nem hiányozhattak
az ifjú focisták, akik kézenfogva kísérték a pályára a játékosokat. A

makádi Csiribiri Mazsorett Csoport és a makádi Hobby Dance Group tán-
cosai is szórakoztatták a kilátogató nézőket.

A mérkőzés és a végeredmény is barátságos volt az 5:3-as Fradi győ-
zelemmel végződött hírverő meccsen.

A mérkőzés után a makádi csapat vendégül látta az ellenfél játékosait
és vezetőit. A menü halászlé, vaddisznópörkölt és házi készítésű süte-
mény volt.

A mérkőzés és a vendéglátás költségeit a makádi öregfiúk játékosai
adták össze.

A Ferencváros vezetője és edzője, Dzurják (Csöpi) József hálásan kö -
szönte a nem mindennapi fogadtatást és vendéglátást. Búcsúzóul megje-
gyezte, „ha legközelebb Makádra jövünk, akkor már én is játszani fogok”.

Úgy legyen...

••••    SSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEEGGGGYYYYEEEESSSSÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII    HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK    ••••    SSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEEGGGGYYYYEEEESSSSÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII    HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK    ••••    

SZTÁROK   A   MAKÁDI   FUTBALLPÁLYÁN
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Makádon az elmúlt hónapokban
történt eseményekről röviden…

2012. szeptember 03-án beje-
lentés érkezett kapitányságunkra,
miszerint az RSD töltésen lévő
szénabálák közül ismeretlen sze-
mélyek 6 darabot eltulajdonítot-
tak. Hála a szemfüles gátőrnek és
a tulajdonosnak, a lopással meg-
alapozottan gyanúsítható három
személy még aznap elfogásra
került, és a szénabálák közül kettő
visszakerült a tulajdonosához. A
szabálysértési ügyben a Ráckevei
Ren dőrkapitányság jár el a továb-
biakban.

2012. szeptember 08-án egy
baráti társaság tagjai gyűltek össze
békés beszélgetésre, amikor a tár-
saság egyik tagja az ott látogatóban
lévő egyik személyt egy baltával
gégén vágta. A sérült férfit még
aznap kórházba szállították, az
elkövető ellen testi sértés miatt a
Ráckevei Rendőrkapitányság Bűn -
ügyi Osztálya nyomoz.

2012. október első hétvégéjén
egy baráti összejövetel tragédiába
torkollott. G. Vilmos halásztelki
lakos barátaival az Ezüst parton
horgászott, amikor alkoholgőzös
jókedvében hülyéskedve a Dunába
ugrott, ahol elmerült. Holttestét kö -
zel 20 perc múlva barátja húzta a
partra. Ezen esemény kapcsán sze-
retném felhívni ismét a figyelmet
arra, hogy nem tanácsos közvetle-
nül étkezés után, teli gyomorral,
felhevült testtel, szeszesital és/vagy
gyógyszer hatása alatt fürödni.
Tilos csónakból, matracról felhe-
vült testtel a hideg vízbe ugrálni,
mert az izomgörcsöt, szívleállást
okozhat! Ezen szabályok betartása
mindenkinek a saját érdeke, hiszen
láthatjuk, milyen szomorú követ-
kezménnyel járhat egy jó poén.

Makádon a rendelkezésre álló
adatok szerint nincs az országos
körözés hatálya alatt álló személy. 

A Ráckevei Rendőrkapitányság
telefonszámai:

06-24-518-680, 06-24-518-690,
06-20-444-1268

Feiglné Fekete Anita
r. százados

REND ÕR SÉ GI

HÍ REK

Ferencváros: 
Dzurják József (NB-1-es gólkirály, 1 NB-1-es bajnoki cím, 1 kupagyőzelem, ciprusi bajnok és kupagyőztes)
Rab Tibor (20-szoros válogatott, 2-szeres NB-1 bajnok, 2 kupagyőzelem)
Szűcs Mihály (4-szeres NB-1-es bajnok, 4 kupagyőzelem, 3 szuperkupa győzelem)
Bubcsó Norbert (1-szeres NB-1-es bajnok, 1 kupagyőzelem)
Ruff György (11 év Ferencváros tagság)
Wukovics László (3-szoros válogatott, 2 NB-1-es bajnok, 3 kupagyőzelem)
Szekeres Tamás (6-szoros válogatott, 4 NB-1-es bajnok, 7 kupagyőzelem, 3 szuperkupa győzelem)
Csizmeg Lajos (Ferencvárosban az öregfiú csapatban játszik)
Crnomarkovics Dragan (1-szeres NB-1-es bajnok)
Balogh Gábor (13-szoros válogatott, 2 NB-1-es bajnok, 2 szuperkupa győzelem)
Keller József (29-szeres válogatott, Ifi EB győzelem, 5 NB-1-es bajnok, 5 kupagyőzelem)
Pogány László (500 NB-1-es mérkőzés!, olimpiai válogatott, 1 NB-1-es bajnok, 3-szor NB-1-es ezüstérem)
Kollár József (30-szoros válogatott, 200 NB-1-es mérkőzés, 1 NB-1-es bajnok, 3 kupagyőzelem)
Dukon Béla (176 NB-1-es mérkőzés, 1 kupagyőzelem, 1 ezüst- és 1 bronzérem)
Makád: 
Bíró László, Bláboli András, Májer István, Kalapács Károly, Baski Gábor, Márkus Zoltán, Piróth Norbert,
Mayer György, Márkus László, Kajlik Bence, Kalocsai Gábor, Matis Károly, Papp József, Ács Miklós, Sári
Lajos, Zankó Zoltán, Ács Bálint, Sarkadi Károly, Szűcs Miklós.
Játékvezetők: Nagy Attila, Csoma István, Szeleczky Gábor
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MAKÁDI KÖZBIZTONSÁGI NAP

Ki lehetett próbálni a helyszínelők munkaeszközeit A Budapesti Rendőrfőkapitányság Készenléti Rendőrsége látványos
kutyás bemutatót tartott

Kipróbálhatták a ráckevei rendőrség járőrautóját, motorját

A gyerekek beülhettek a ráckevei tűzoltók autójába Felpróbálhatták a tűz megközelítésére szolgáló hőálló ruhát

A rendőrség által készített kerékpáros ügyességi pályán 
kipróbálhatták tudásukat
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A ráckevei Mentőállomás is képviseltette magát a rendezvényen.
Lehetőség volt vérnyomásmérésre is.

A drogmegelőzéssel kapcsolatban is érdekes eszközöket
láthattak a gyerekek

A 2012. szeptember 28-án Makádon tartott közbiztonsági napon
barátságos labdarúgó mérkőzéseket tartottak. A Ráckevei Rendőrkapi -
tány ság, a BRFK Dunai Vízirendészeti Kapitányság, valamint Makád
Köz ség csapata mérte össze tudását.

A mérkőzések barátságos hangulatban zajlottak, nem az eredmény,
hanem a részvétel volt a fontos. A második ízben kiírt BARÁTSÁG
KUPÁT a Ráckevei Rendőrkapitányság csapata hódította el.

BRFK Dunai Vízirendészet csapata Ráckevei Rendőrkapitányság csapata

Makádi öregfiúk csapataMakádi öregfiúk csapata



KÖZÖS KINCSÜNK: SZOKÁSAINK, HAGYOMÁNYAINK címmel ünnepélyes kere-
tek között került átadásra 2012. augusztus 10-én a Thúry József Általános Iskolában a
makádi szokásokat, hagyományokat bemutató kiadvány. 

Makád község polgármestereként ajánlom ezt a könyvet, amelyre méltán lehetünk mi
ma ká diak mindnyájan büszkék, különösen a szerzők, akiknek tollából diákfejjel ilyen
kiváló írások születtek.  Ezek a fiatalok mind a ráckevei Ady Endre Gimnázium
Honismereti Szakkörébe jártak, dr. Kovács Józsefné dr. Paulovits Terézia néprajzkutató-
hoz. Terike férjével, dr. Kovács József László irodalom- és művelődéstörténésszel együtt
nem csak bevezette tanítványait a néprajzkutatói munkába, hanem megismertette és meg-
szerettette velük a magyarság, ezen belül is szűkebb hazájuk, szülőfalujuk történelmét,
szokásait, hagyományait, és ráébresztette őket, mennyire fontos, hogy a közös értékeket,
hagyományokat ne hagyják elveszni. Elindultak hát ezek a diákok, járták az utcákat
diktafonjaikkal, kérdőíveikkel, és dédszüleiktől, nagyszüleiktől, szüleiktől, a rokonságtól
és a falubeliektől kérdeztek, kérdeztek…

A makádi fiatalok is lelkesen kutattak és dolgozták fel az általuk gyűjtött adatokat, infor-
mációkat a gazdálkodás, a földművelés, a szőlőművelés, az aratás és cséplés munkavégzé-
seinek folyamatairól, módjairól; a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz, pl. a lako-
dalomhoz kötődő szokásokról; a népviseletről; az étkezés és gyógyítás hagyományairól;
életmódról és életformáról, mindarról, amelyeket ismerni kell ahhoz, hogy a makádi ember
lelkületéhez, érzelmi világához közelebb kerülhessünk. Így születtek meg különböző
témákban ezek a dolgozatok, amelyek egy teljes néprajzi képet festenek a településről. A
magukat büszkén „színmagyar”-nak nevezett Makád zárt és összetartó kis falu itt a sziget
zugban, ahonnan már nem is tudunk száraz lábbal továbbmenni, ezért az idelátogatók is
kénytelenek megpihenni, amit nem bánnak meg, mert már egy rövid idő eltöltése után is
érzik, hogy olyan helyre érkeztek, ahol megbecsülik a közös múltat és őrzik az értékeket.

Köszönet e könyv szerzőinek, hogy hozzájárultak a megjelentetéshez; köszönet a
múzeumok munkatársainak, akik rendelkezésünkre bocsátották a dolgozatokat; a makádi
Polgármesteri Hivatal munkatársainak, akik digitalizálták ezeket a régi írógéppel és kéz-

zel írt dolgozatokat; Jáki Réka muzeológus-nép-
rajzkutatónak, aki segített összefésülni a kiadványt
és mindenkinek, aki támogatta és egyetértett a szán-
dékunkkal, amellyel reméljük sok embernek sze-
rezhetünk örömet.

Fogadják hát szeretettel Önök, a könyv szerzői
felnőtt fejjel; az adatközlők és hozzátartozóik; a
makádi emberek és a szakma művelői és minden
érdeklődő ezt a kiadványt, és leljenek benne sok-
sok kincsre, amelyeket együtt tovább őrzünk és a
feledés homályába elveszni nem hagyunk, mi
makádiak…

Baski Gábor, Makád Község Polgármestere

A Kiadvány 2000 Ft-ért megvásárolha-
tó Makád és Lórév Község Kör jegy zőségi
Hivatalában (2322 Makád, Sza badság
utca 27.)
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Jubileumi Knock-Down Utánpótlás
Magyar Bajnokság

XV. BUSHIDÓ KUPA
Tisztelt Olvasók! 
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a Honvéd

Reflex Egyesület Küzdő Szakosztály kyokushin karate
csoport versenyzőinek versenyen elért eredményeiről.
2012. szeptember 22. Budapest Jubileumi Knock-Down
Utánpótlás Kyokushin Magyar Bajnokság. A versenyen
több mint 200 induló mérettette meg magát, különböző
kor- és súlycsoportban. Az egyesületünk küzdő szakosz-
tálya 6 fővel képviselte magát a versenyen.

Eredményeink:
Seregély Balázs

Gyermek III. korcso-
portban I. helyezett
aranyérem, Után -
pótlás Magyar Baj -
nok. Összesített elért
eredményeink a 6 fő -
ből: 1 aranyérem és
1 bronzérem.

Gratulálunk a
versenyzőknek az
elért eredményekhez!

Tisztelt Olvasók!
Sze retném tájékoztat-
ni Önöket arról, hogy
az eredmények mö -

gött, mint mindig, na gyon kemény felkészítő munka
van. A versenyzők folyamatosan heti négy-öt edzéssel
készülnek a bajnokságokra. Seregély Balázs
kiemelkedő teljesítményt nyújtott a második versenyén
is. Megszerezte az Utánpótlás Magyar Bajnoki címet.  

Tisztelt Olvasók! A csapat pihenés nélkül folytatja a
munkát, folyamatosan készülnek a megrendezésre
kerülő következő bajnokságra. Köszönet mindazoknak,
akik támogatják és segítik a csapatunkat!
Sensei Mező Sándor 3 dan Kyokushin Karate Mester 

A n y a kön y v i h írek
H á za s s á g ot kötöttek :

Mészáros Sándor és Kreisz Zsuzsanna

Örök re el tá v oz ta k :
Bálint Istvánné 

(szül.: Jungbauer Roza) élt 78 évet
Pásztor László Józsefné 

(szül.: Varga Erzsébet) élt 80 évet
Pintér József élt 70 évet
Szalai Lajosné (szül.: Kovács Julianna) élt 86 évet

Kiadja: Makád és Lórév Község Körjegyzője.
A szerkesztőség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
www.makad.hu Nyomda: PRESS+PRINT Kft.

Kiskunlacháza
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2012-es FALUNAP KÉPEKBEN

A bográcsokban idén is jobbnál jobb falatok rotyogtak. 
A főzőverseny zsűrijének nem volt könnyű dolga.

A szalmabála-gurító verseny résztvevőinek és közönségének is nagy
élmény a küzdelem

A bátrak a szkanderversenyen mutathatták meg erejüket!

A veterán motor kedvelői megcsodálhatták a Fekete Holló Motoros
Klub „járgányait”

A karatebemutató idén „balesetmentesen” zajlott

A mazsorettesek évről évre újabb produkcióval lepik meg a 
közönséget
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Zátrok Vivien dalénekes idén is
elkápráztatta a közönséget 

Oszvald Marika a tőle megszokott vidám
hangulatú koncerttel örvendeztette meg

az operett kedvelőit

A Puskás testvérek, Melánia és Imre
fergeteges tánc show-ja idén is nagy sikert aratott

A szkander-, főző-, szalmabála-gurító verseny
és az utcabajnokság megérdemelt díjai

A mazsorettes szülők meglepetés produkciója
feledhetetlenre sikerült, jövőre várjuk a folytatást!

A gyönyörű tűzijáték méltó befejezése volt a
falunapi műsornak

Köszönet a támogatóinknak!
A falunap fő támogatója volt:

Ács Lajosné 2322 Makád Rákóczi utca 30.
Ács Sándor 2300 Ráckeve Széchenyi u. 50.
André Bt. / Baski András 2322 Makád Táncsics utca 
Borosné Varró Beáta 2322 Makád Turi József utca 17.
Büge Kft. / Simon Margit 2322 Makád Kulcsi utca 756 hrsz.
Csömöri János festék- és 

barkácsüzlet 2300 Ráckeve Szent János tér
Dobos ABC – Dobos György 2344 Dömsöd Szabadság utca 21.
Fábián Ferenc 2322 Makád Kossuth L. u. 31.
Farm Ahol Élünk Kft. 2322 Makád Turi József utca 53.
FRT 2001 Bt. – Balogh Zoltán 2340 Kiskunlacháza
Green NRG Kft.–Hartai György 2300 Ráckeve Szitakötő u. 7.
Lórév Község Önkormányzat 2309 Lórév Dundity Alexa utca 43.
Lődi László és felesége 2322 Makád Rákóczi utca 45.
Makád Község Önkormányzat 2322 Makád Kossuth Lajos utca 52.

Makádi Mezőgazdasági Kft. 
Vásárhelyi Nagy Antal 2322 Makád Szabadság u. 31.

Makádi Polgárőr Egyesület 2322 Makád Kossuth Lajos utca 52.
Makádi Vadásztársaság 2322 Makád Turi József utca 41.
Márkusné Csenki Ilona 2322 Makád Kossuth Lajos utca 50.
Márkus István 2322 Makád Kendereskert 51.
Mayer Györgyné 2322 Makád Rákóczi utca 19.
Nagy Attiláné – NASI Büfé 2322 Makád Ezüstpart
Némedi és Némedi Kft. 2322 Makád Szabadság u. 31.
Nv Speed Kft. – Vörös Attila 2300 Ráckeve Kodály Zoltán utca

Pál István 2322 Makád Rákóczi utca 54.
Schwarczenberger János 2321 Szigetbecse
Sun NRG Kft. – Tóth Mihály 2300 Ráckeve Kék Duna sétány 1.
Szabó Zita 2322 Makád Kossuth L. utca 27.
Szakál Csaba 2322 Makád Rákóczi utca 56.
Száraz Ferenc 2322 Makád Jegenyesor 27.
Szigetbecse Községért 

Közalapítvány 2321 Szigetbecse
Szolnok Istvánné 

Nyárfás Tanya Vendéglő 2322 Makád Rákóczi utca 73.
Turóczi Sándor és felesége 2322 Makád Petőfi utca 13.
Twins Kft. – Varga István 2322 Makád Rákóczi utca 17.


