
MAKÁDI FALUNAP

Makád Község Önkormányzata az elmúlt évek
hagyományaihoz híven idén is falunapot rendez a lakosság számára.

Időpont: augusztus 10. (szombat)

Helyszín: Makádi Sportpálya (amennyiben a helyszín változik,
arról értesítjük a lakosságot).

Kérjük a makádi polgárokat, hogy amennyiben az egész napos
rendezvényhez kapcsolódóan javaslataikkal, ötleteikkel hozzájárulná-

nak a nap színvonalas és szórakoztató eltöltéséhez, keressenek fel
minket az Önkormányzat Hivatalában, örömmel vesszük!

A részletes programról időben plakátokon, hirdetőkön és a honlapon
tájékoztatást adunk!

Makád Község Önkormányzata

X. évfolyam 1. szám 2013. június

Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

MMAAKKÁDÁDII ÚÚJJSSÁÁGG

Fotó: Darabont Mária

Köszöntő az
Olvasókhoz

Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók!
Szívből remélem, hogy örömmel ve-

szik újra kézbe a Makádi Újságot, amely
néhány hónapig valóban nem jelent meg.
Ennek nem az az oka, hogy kevés ese-
mény történt településünkön, sőt éppen
azért nem tudtunk az újság kiadásával
foglalkozni, mert az elmúlt év vége és az
idei év eleje számos, a hivatalt és a falut
is érintő átszervezésnek, változásnak volt
kitéve, ezért Jómagam és munkatársaim

is több munkát végeztünk, kevesebb szabad kapacitásunk
maradt. A tavasz a megújulás, az újrakezdés évszaka, mi is nagy
lendülettel kezdtünk a 2013-as esztendőben a megváltozott szer-
vezési keretek között dolgozni. Mindenképpen fontosnak tartom
ezért, hogy Önök, Kedves Olvasók, makádi lakosok értesüljenek
a települést érintő változásokról, az elnyert pályázatokról – ame-
lyekre nagyon büszkék vagyunk! –, a falu szépüléséről, értékeink
gazdagodásáról, a jövőbeli terveinkről, de természetesen az eltelt
hónapok alatt gyermekeink, óvodásaink, iskolásaink
eredményeiről, a hétköznapok fontosabb eseményeiről is, ezért
negyedévente szándékozunk újra az Önök számára a Makádi
Újságot elkészíteni.

Legyenek ebben Önök is segítségünkre! Ha valami fontos ese-
mény történik a településen, ha a falut érintő hírük van, keresse-
nek minket, írjuk együtt közösen a Makádi Újságot!

Köszönettel:
Baski Gábor polgármester

Lomtalanítás 2013Lomtalanítás 2013
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
településünkön lomtalanításra kerül sor

2013. 06. 03. Hétfő Makád üdülőrész
2013. 06. 04. Kedd Makád település

Makád Község Önkormányzata



Makád Község Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy már az idei évben induljon el az új
Egészségház tervezése, engedélyeztetése és
megépítése. Ezzel a döntésével ismét nagy fel-
adatot vállalt fel a testület, de ez is azt bizonyít-
ja, hogy napjaink nagyon nehéz gazdasági hely-
zetében sem mondunk le a település további fej-
lesztéséről. Mindenki számára köztudott, hogy
a jelenlegi orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épülete régóta nagyon rossz állapotban van. Egy
januárban elvégzett statikai vizsgálat szerint
bármikor életveszélyessé válhat az épület. A
Polgármesteri Hivatal műszaki előadója, Kátai
Péter tervező-mérnök vállalta a tervek elkészíté-
sét és engedélyeztetését, amelyek elkészültek,
és itt az újság hasábjain a lakosság részére elér-
hetővé tesszük, hogy véleményeiket, ötleteiket
hozzátehessék. A tájékoztatás után kerül majd
sor a tervek engedélyeztetésére.

Az Egészségház a hivatal melletti önkor-
mányzati telken épül majd fel. Építészeti szem-
pontból magán hordozza a jellegzetes falusi,
makádi stílusjegyeket, de ugyanakkor az uniós
előírásoknak is megfelel.

Három tevékenységre lesz alkalmas az intéz-
mény: az utca felőli részben a háziorvosi szol-
gálat működik majd; a rendelő váróterméből
nyílik egy másik helyiség, amelyben fogorvosi,
illetve „szakorvosi” rendelést is lehet végezni,
és külön bejárat vezet a védőnői szolgálathoz.
Mind a háziorvosi, mind a védőnői szolgálat
saját fertőzőbeteg bejárattal rendelkezik majd.

Előzetes költségszámítás szerint az épület
25-30 millió forintba kerül. Uniós, illetve hazai
forrás hiányában a településünk csak magára
számíthat a beruházás anyagi forrásainak előte-
remtésében. Önkormányzatunk az idei évben
előreláthatólag 15 millió forintot tud előterem-

teni, amellyel 50%-os készültségbe tudjuk
hozni az építkezést. Szeretnénk, ha az épületet
makádi vállalkozók építenék fel. A beruházás
nem lépi túl a nyilvános közbeszerzés által elő-
írt 50 millió forintot, ezért meghívásos tenderen
lehet kiválasztani a szakmunkát végző vállalko-
zásokat.

Természetesen nem kihagyva, sőt kérve a
makádi lakosokat, hogy fizikai munkájukkal,
anyagi hozzájárulásukkal segítsék ezt a komoly
beruházást, lehetőséget biztosítunk a „társadal-
mi munkával” történő hozzájáruláshoz is.

Ezt a szándékot erősíti Makád Község

Önkormányzata azzal, hogy a beruházás anyagi
támogatására TÉGLAJEGYET bocsát ki.

A TÉGLAJEGYEK címletei: 10.000 Ft;
20.000 Ft; 50.000 Ft; 100.000 Ft; 1.000.000 Ft.
Megvásárolhatóak az Önkormányzati Hivatal-
ban Jancsó Emőke jegyző asszonynál és a házi-
orvosi rendelőben.

Makád életében és fejlődésében mindig a
közös összefogás hozott jelentős előrelépéseket,
építsük fel egészségházunkat most is közösen!

Köszönettel:
Baski Gábor polgármester
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Új Egészségház épül Makádon
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Leader

pályázat
2012. novemberben a Makád

Községért Közalapítvány pályáza-
tot nyújtott be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz „Fa lu -
fejlesztés és falumegújítás” téma-
körben. A több hónapos előkészítő
munka eredményeként az idei év
áprilisában döntöttek a pályázat
támogatásáról. A fejlesztés 50 mil-
lió forint értékű, 100%-os támoga-
tást eredményezett településünk
számára. 

A tervek szerint a sportpálya
mellett kialakítandó beruházás
három célterületből állna:

• A falunap helyszínén megépül
egy fedett színpad és a hozzá kap-
csolódó díszburkolatból épülő
nézőtér, amely alkalmas lesz szá-
mos kulturális, szórakoztató ren-
dezvény lebonyolítására. 
• A második elem egy fedett piac,

mely lehetőséget biztosít a helyi
termelők számára portékáik áru-
sítására. Az értékesítési idő pon -
tokat a késöbbiekben fogjuk ki -
ala kítani. 

• A harmadik fejlesztés pedig a
sportöltöző bővítése lesz. Kiala -
kí tásra kerülnek a férfi-női mos-
dók, illemhelyek. 
Ez a három elem megépítése

teszi  teljessé majd a kulturált, igé-
nyes környezetben történő szóra-
kozást, kikapcsolódást.

A beruházás alkalmával meg-
változik a terület besorolása is. A
teret díszburkolattal borítják majd
le, ezért a mindennapi közlekedés
elől le lesz zárva. A kerékpárosok-
ra gondolva lehetőség lesz gyalo-
gosan, kerékpárral áthaladni a
rendezvénytéren. 

Az építkezés várhatóan július
közepén kezdődik és október vé -
gén fejeződik be.

A pénzügyi támogatásért Makád
Község Önkormányzat vállalja a
kezességet.

Reméljük, a makádi emberek
számára kellemes és kényelmes
szórakozási lehetőségeket tudunk
így biztosítani!

Baski Gábor polgármester 
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Számos változás következett be 2013-tól az országos  közigazgatásban,
több olyan jelentőségű is, amely a makádi lakosokat is érinti. Ezek ismer-
tetésével szeretnénk Önöket az újság hasábjain is tájékoztatni:

Az egyik legnagyobb változás, hogy 2013 januárjától országszerte 175
járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg műkö-
dését. Ráckevén létrejött a Ráckevei Járási Hivatal, amelynek vezetője dr.
Kereszturi Zita.

A Ráckevei Járási Hivatalhoz tartozó települések: Apaj, Áporka,
Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse,
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu.

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányiro-
dai feladatok jelentik: személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-
igazgatással és közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. 2013.
március 1-jétől viszont ismét a Közös Hivatal Makádi Kirendeltségén is
intézheti a lakosság a lakcímbejelentését.
A Járási Hivatal hatáskörébe kerültek a jegyzői feladatok közül:
• Egyes gyámhatósági ügyek (gyámhivatali felkérésre gyámhatósági és

gondnoksági ügyekben leltározási feladatok dokumentálása, igazolatlan
hiányzás és az iskolai támogatás folyósításának felfüggesztésével kap-
csolatos ideiglenes feladatok, ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe
vétel).

• Gyámhivatali terület (családi jogállás rendezése, gondnoksági ügyek,
gyámsági ügyek, kiskorúak házasságának engedélyezése, szülői ház
elhagyásának engedélyezése, családba fogadás engedélyezése, eseti,
illetve ügygondnok kirendelése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos
döntések, tartós neveltek ügyei, utógondozottak ügyeiben való eljárás,
kiskorúak vagyoni ügyei, örökbefogadás, otthonteremtési támogatás,
gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése).

• Egyes szociális igazgatási ügyek (alanyi jogú ápolási díj és fokozott
ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj – méltányosság
kivételével –, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellá-
tás, időskorúak járadéka, hadigondozottak ellátása, egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság).

• Családtámogatási ügyek
• Köznevelési feladatok
• Egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése
• Menedékjogi ügyek
• Egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés)
• Egyes állategészségügyi feladatok (pl. állatotthon engedélyezés)
• Szabálysértési feladatok
• Vízügyi hatáskörök
• Idegenrendészeti, honvédelmi ügyek
• Helyi védelmi bizottsággal kapcsolatos feladatok és egyes speciális

építéshatósági ügyek

Makád Község Önkormányzata, Lórév Község Önkormányzata és
Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testületei létrehozták a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalt, amely 2013. január 1-
jével kezdte meg működését.

A képviselő-testületek 2012. december 11-én ünnepélyes keretek
között írták alá a megállapodást Szigetbecsén.

A hivatal a megszűnő Makád – Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala
és Szigetbecse Község Polgármesteri Hivatala jogutódja.

A hivatal munkáját 11 fő teljes munkaidős és egy fő részmunkaidős
köztisztviselővel látja el. A hivatal vezetője Jancsó Emőke jegyző.

A közös hivatal létrehozását az indokolta, hogy 2013. január 1-jétől
azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, nem tart-
hatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási szabad-
ságuk e tekintetben korlátozottá vált.

Az új hivatal alakításával kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy
2013. január 1-jével a Ráckevei Járási Hivatal is megkezdte működését,
és egy munkatárs továbbfoglalkoztatására a járási hivatalban kerül sor.

A hivatal székhelye: 
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

2321 Szigetbecse, Petőfi utca 34.

A hivatalnak egy kirendeltsége és egy ügyfélszolgálata van:
Makádi Kirendeltség

2322 Makád, Szabadság utca 27. (korábbi Körjegyzőségi Hivatal), 
ahol 4 köztisztviselő fogadja az ügyfeleket.

Lórévi Ügyfélszolgálat
2309 Lórév, Dundity A. u. 43., ahol 1 köztisztviselő fogadja az ügyfeleket.

A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje, elérhetőségei:
2321 Szigetbecse, Petőfi u. 34. • Telefon: 06-24/513-510 • 
Fax: 06-24/513-511 • E-mail: szigetbecse@upcmail.hu
Ügyfélfogadás: H: 13:00–18:00, Sz: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00

2322 Makád, Szabadság u. 27. • Telefon: 06-24/482-096 • 
Fax: 06-24/512-200 • E-mail: hivatal.makad@upcmail.hu
Ügyfélfogadás: K: 8:00–16:00, Sz: 8:00–17:00

2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43. • Telefon: 06-24/482-544 • 
Fax: 06-24/482-544 • E-mail: info@lorev.hu
Ügyfélfogadás: K, Cs: 8:00–16:00, Sz: 13:00–16:30, P: 8:00–12:00

Kedves makádi lakosok, reméljük a változás Önöket nem érinti hátrá-
nyosan, a Makádi Kirendeltség munkatársai és Makád Község Önkor-
mányzata mindent elkövet az önök ügyeinek gyors és az eddigiekhez
hasonló szakszerű intézéséért!

Jancsó Emőke, Makád Község Jegyzője

Makád elfogadott
2013-as költségvetése
Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államház-

tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, az Államháztartási tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, vala-
mint a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján
megalkotta a község költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 12.) számú
rendeletét, a költségvetés főbb adatai az alábbiak:
Kiadási főösszeg: 102.361 e Ft
Bevételi főösszeg: 102.361 e Ft 
ebből a pénzmaradvány igénybevétele 12.446 e Ft
Működési kiadások: összesen: 94.552 e Ft, ebből:
Személyi juttatás 15.275 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 3.783 e Ft
Dologi kiadások (szociális juttatásokkal együtt) 25.720 e Ft
Általános tartalék 857 e Ft
Céltartalék 16.844 e Ft
Felhalmozási kiadások: 3.809 e Ft beruházási, felújítási kiadás

4.000 e Ft beruházási célú pénzeszköz átadás

(A rendeletet teljes terjedelmében a Közös Önkormányzati Hivatal
Makádi Kirendeltsége hirdetőtábláján olvashatják.)

Jancsó Emőke, Makád Község Jegyzője

Változások a közigazgatásban 2013. január 1-jétől
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A Körzeti Védőnői és Iskola  vé -
dő női Szolgálat tájékoztatója

Felhívjuk a tisztelt makádi lakosok figyelmét, hogy községünk-
ben a körzeti védőnői és iskolavédőnői feladatokat Vásárhelyi
Lajosné látja el az orvosi rendelő melletti Védőnői tanácsadóban
(Makád, Szabadság utca 6. sz.).

Munkanapokon 8-16 óráig készenléti szolgálatot tart, amely
szolgálat alatt a védőnő a következő telefonszámon elérhető:
06/70-338-0539

A telefont a tanácsadáson kívüli időpontban mindig felveszi a
védőnő, és sürgős esetben házhoz is megy!

Hétfői napokon délelőtt (kb. 8.00-12.00) helyben is felkereshető.

Kedd: kötelező szűrő- és státuszvizsgálatok. A szűrő vizs gá la -
tokat 1-3 és 6 hónapos korban, valamint 6 éves korig évente egy-
szer kell elvégezni. A szűrővizsgálatok tartalmaznak pl. hallás-,
látás-, színlátásvizsgálatot, vérnyomásmérést, testsúly-, testmagas-
ság-, mellkastérfogat-mérést stb.

A szűrővizsgálatok elvégzése előzetesen egyeztetett idő pon -
tokban történik, azért, hogy a tanácsadásokon ne kelljen sokat a
gyermekekkel várakozniuk a kedves kismamáknak, édesanyáknak.

Az iskolai szűrővizsgálatokat a 2., 4., 6. és 8. osztályokban és a
kampányoltásokat előre egyeztetett időpontban az iskolaorvossal
végzi el a védőnő.

Minden hónap első szerdáján 8-9 óráig Mozgó Szakorvosi
Szolgálat keretében dr. Szekszárdi Margit gyermekgyógyásszal
szaktanácsadást tart a gyermekek részére.

Péntek: 8.00-12.00 – Hivatalos tanácsadás, várandós kismamák -
nak, csecsemőknek és gyermekeknek.

A gondozási feladatait, az oltások szervezését a háziorvossal és
a körzeti nővérrel együttműködve végzi.

Vásárhelyi Lajosné itt az újság hasábjain keresztül szeretne
köszönetet mondani Makád Község Önkormányzatának és Baski
Gábor polgármesternek azokért az újonnan vásárolt kiváló
műszerekért,  eszközberuházásért, amelyek segítségével több gyer-
meknél már nagyon hatékony szűrővizsgálatot tudtak elvégezni,
időben az eltéréseket kiszűrni, így lehetővé válik a gyermekek
gyógykezelé sé nek és egészségmegőrzésének mihamarabbi meg-
kezdése.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy új védőoltást fejlesztettek ki, a Menveo-t, amely

agyhártyagyulladás ellen segíti az immunmemoria kialakítását, hosszú távú
védelmet nyújt és ismétlő hatást eredményez.

Az oltás hatására az ön szervezete saját védelmet (ellenanyagokat) alakít ki az
ilyen baktériumokkal szemben. Ezek a kórokozók agyhártyagyulladást és vér-
mérgezést is okozhatnak.

Az elmúlt években a megbetegedések 1-2 kivétellel a 15-22 éves korosztályt
érintették, amely során egészséges fiatalok betegedtek meg. Az oltás 11-55 éves
korig alkalmazható! Az oltóanyag orvosi rendelvényhez kötött, ára: 14.805 Ft.

Háziorvosa az oltás beadását támogatja, egyéni mérlegelést követően.
Amennyiben tájékoztatásunk felkeltette a figyelmét, kérjük érdeklődjön a

háziorvosánál.             Háziorvosi Szolgálat

Az első negyedéves szemétszállítási díj 
számlákkal kapcsolatos tájékoztatás (2013)

A már megküldött számlák helyett az új díj elfogadá-
sáig – tavalyi díjon, tavalyi tartalommal – új számlákat
bocsátunk ki. 

Tisztelt Ügyfelünk!
A 168 önkormányzatot egyesítő Közép-Duna-Vidéke

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – amelynek az Ön lakóhelye sze-
rinti illetékes önkormányzat is tagja – és a Közszolgáltatók Konzorciuma megkö-
tötte az új Köz szol gáltatási Szerződést, amely szerint a közszolgáltatóknak, így a
Dunanett Kft.-nek is kibővített hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kört kell
biztosítania a lakosoknak. Eszerint 2013. január 01. napjától a vegyes hulladék
heti egyszeri ürítése kötelező. Ez a szolgáltatási tartalom a negyedéves számlában
13 ürítési alkalmat jelent, tekintve, hogy egy évben 52 ürítést biztosítunk. 

2013. január 1-jétől az új hulladékról szóló törvény alapján a Magyar Energia
Hivatal jogosult a közszolgáltatási díjat megállapítani, ezért a már megküldött
számlák helyett az új díj elfogadásáig – tavalyi díjon, tavalyi tartalommal – új
számlákat bocsátunk ki. Erre tekintettel:
– azon Ügyfeleinknek, akik a 2013. évi első számlájukat már befizették, ezt az

összeget a jelen levelünkkel kiküldött új számlába beszámítottuk, és a különbö-
zetet a következő számlában jóváírjuk,

– azon Ügyfeleink, akik a 2013. évi első számlájukat már befizették, ez az
összeg azonban a Dunanett Kft. számlájára még nem érkezett meg vagy nem
került könyvelésre, úgy a most kiküldött számla összegét ne fizessék be, mert a
befizetett összeget majd jóváírjuk és a különbözetet a következő számlába beszá-
mítjuk,

– azon Ügyfeleinknek, akik a 2013. évi első számlájukat még nem fizették be, csak
a jelen levelünk mellékleteként kiküldött számla összegét kell kiegyenlíteniük.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a heti rendszerességű ürítést edényenként szá-

moljuk, ezért amennyiben háztartásában a szükségesnél több edényzet áll rendel-
kezésére, úgy módjában áll a használaton kívüli edényt ügyfélszolgálatunkra
(2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.) visszahozni, illetve saját edény esetén
a vonalkódot leadni.

80 literes űrméretű edényzet igénybevételére is lehetőség nyílik az alábbi fel-
tételek együttes fennállása esetén:
– Az illetékes Járási Hivatal igazolása arról, hogy maximum két fő tartózkodik

életvitelszerűen az adott ingatlanon. Az adott tárgyévre vonatkozik minden eset-
ben a kiállított igazolás.

– 80 literes űrméretű edényzet bérlése/megvásárlása.
– Amennyiben lakatlan ingatlannal rendelkezik, a második negyedévtől 

688 Ft/hó/ing. + áfa rendelkezésre állási díj megfizetése szükséges. Továbbá az
illetékes Járási Hivatal által, a lakatlanság tényéről kiállított igazolását kérjük
megküldeni társaságunk felé. Illetve a két szomszédos ingatlan tulajdonosának
nyilatkozata a lakatlanság tényéről.
Az adott tárgyévre vonatkozik minden esetben a kiállított igazolás.
Kérjük a fentiek szíves figyelembevételét.                                 Dunanett Kft.
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Hóvirág Óvoda 2013. 
Óvodánkban, ebben a tanévben is mozgalmasan zajlik az
élet. Ősszel voltunk a Süni csoportos gyerekekkel
Taksonyban, a Német Nemzetiségi Tánctalálkozón, ahol
szép műsorral mutatkoztak be. Borbély Ilona óvodapeda-

gógus készítette fel őket erre az alkalomra. Látszott a gyerekeken, hogy élve-
zik ezeket a német dalos-játékokat, vidáman, magabiztosan szerepeltek, hiszen
azt mutatták be, amit év közben a mindennapokban tanultak. Megerősítést és
elismerést kaptunk a szakemberektől, hogy jól csináljuk, továbbra is így kell,
így lehet az óvodában a német nemzetiségi nevelést végezni. A vidám nap
végén élményekkel telve tértünk haza, gyermekek és szülők egyaránt.

November elején a szülőkkel együtt lampionos felvonulással, az iskolások-
kal közösen ünnepeltük meg a „Márton napot”. Már előtte készítettük a lam-
pionokat, megismerkedtünk Szent Márton történetével, amit az iskolások el is
játszottak nekünk. A felvonulás után az ebédlő udvarán tábortűz mellett éne-
keltünk, és meleg teával és süteménnyel kínáltuk a gyerekeket. Nagyon kel-
lemes este volt.

Decemberben már az adventi várakozás első élménye volt, hogy eljött a
Mikulás az óvodába. Énekekkel, versekkel köszöntöttük. Minden gyermek-
nek hozott egy csomagot, amit ezúton is köszönünk a Makádi Önkormány-
zatnak. A készülődés, az ajándékkészítés, a sok mese, vers, ének meghitt kará-
csonyi hangulatban telt, míg végre eljött a várva-várt ünnep. Már reggel
„megjött” a Jézuska, meghozta a karácsonyfát, sok-sok ajándékot is kaptunk
a fa alá, amiket a közös éneklés, verselés után örömmel vittek a gyerekek a
csoportjukba, ahol játszottak velük. Délelőtt 11 óra körül megérkeztek a
szülők, a vendégek, és a Süni csoportosok eljátszották Jézus születésének tör-
ténetét, ami már sok éve hagyomány az óvodánkban. A meghitt karácsonyi
hangulat tovább folytatódott az ünnepi asztal körül, amihez a szülők süte-
ménnyel és üdítővel járultak hozzá.

Hamarosan eljött a farsang ideje, amikor maskarákba öltözve, vidám tánc-
cal, hangoskodással, tűzgyújtással próbáltuk elűzni a telet, de nem hagyta
magát, hiszen még húsvétkor is esett a hó.

Nemzeti ünnepünket, március 15-ét is szépen megünnepeltük az óvo-
dában, magyaros ruhában, huszárcsákóban, zászlókkal, tánccal, énekkel,
versekkel, de már a falu ünnepe elmaradt a nagy hóvihar, hófúvás miatt.
Legközelebb „sokkal jobban meg kell ijeszteni a telet”, hogy ne legyen
itt ilyen sokáig, mint az idén. Nagyobb tűzzel, nagyobb zajjal talán sike-
rülni fog. 

Május 1-jét kis majálissal ünnepeltük az óvodában, feldíszítettük az udva-
ron a fákat színes szalagokkal, kint tízóraiztunk, zenéltünk, énekeltünk, tán-
coltunk, kellemes délelőtt volt. 

Anyák napján az Édesanyákat és Nagymamákat is felköszöntöttük verssel,
dallal, tánccal, a gyerekek által készített ajándékkal és virággal. Mindkét cso-
portban kedves, szívhez szóló műsorral készültek a gyerekek, az Édesanyák
és Nagymamák nagy-nagy örömére. Sokunk szeméből kicsordult a könny a
meghatottságtól.

Legközelebbi ünnepünk az óvodai évzáró lesz, amire szintén meghívjuk a
szülőket, rokonokat, ismerősöket. A gyerekek előadják az év folyamán tanult
verseket, énekes-játékokat, táncokat, amikből az óvónők állítanak össze egy-
egy csokorra valót. 

A Micimackó csoportosok évzárója 2013. május 30-án csütörtökön 18
órakor lesz, a Süni csoportosok évzárója 2013. május 31-én pénteken 18 óra-
kor lesz a Hóvirág Óvodában. Itt szeretnénk elbúcsúzni Pap Ferencné Ági
nénitől, aki 40 évi Makádon eltöltött óvónői szolgálat után elkezdi nyugdíjas
éveit, amihez még hosszú ideig kívánunk neki jó egészséget, örömet és bol-
dogságot.

A Süni csoportosokkal részt veszünk a Pest megyei Óvodások XXI.
Néptánctalálkozóján, ami 2013. június 1-jén szombaton lesz Szigetcsépen,
ahol egy rövid néptánccsokorral fogunk bemutatkozni, amire a gyerekeket
Pap Ferencné Ági néni készíti fel.

A Süni csoport áprilisban már volt kirándulni Budapesten, a Fővárosi
Nagycirkuszban egy fergeteges előadást néztek meg, ami nagy élményt nyúj-
tott a szülőknek és gyerekeknek egyaránt. A Micimackó csoporttal a Fővárosi
Állat- és Növénykertbe megyünk május 16-án, ami szintén nagyon érdekes
lesz a gyerekek számára, reméljük mi is kellemes élményekkel gazdagon
térünk haza.

A gyermeknapot az óvodában az idén a sűrű májusi program miatt augusz-
tus 23-ra halasztjuk, akkor is jó lesz, hiszen lesz főzés, palacsintasütés,
bábműsor, trambulin, arcfestés.

Az óvoda nyári zárása 2013. július 22. – augusztus 20-ig tart. 
Nyitás: augusztus 21. szerda.
Az óvodai ballagás 2013. augusztus 30.-án, az iskolai évnyitó előtt egy órá-

val lesz, amire meghívjuk a szülőket, rokonokat, az elsős tanító nénit, az igaz-
gató nénit és a nyolcadikos diákokat, akik majd átkísérik a kis elsősöket az
iskolába, az évnyitóra.

Az új óvodásokat 2013. szeptember 2-án várjuk szeretettel, természetesen
nyáron is be lehet látogatni néhány órára anyukával együtt játszani, ismer-
kedni az óvodai élettel.

Schwarczenberger Jánosné (tagóvoda-vezető)  

A n y a kön y v i  h í rek
Megszü letett:

Nagy Attila és Taligás Rita kislánya
Olívia Janka

Örök re el tá v oz ta k :
2012-es év végén

Gyócsi Sándor (élt 66 évet)
Lázár György (élt 64 évet)
Marjovszky Péterné (élt 79 évet)
Kiss Antalné (élt 90 évet)

2013-ban
Király Ferenc (élt 69 évet)
Ács Sándor (élt 81 évet)
Fodor Istvánné (élt 78 évet)
Juhász László (élt 68 évet)
Rigó Józsefné (élt 59 évet)
Katona Jánosné (élt 68 évet)

Fotó: Darabont MáriaFotó: Darabont Mária
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Ismét Budapesten a MEOE. szervezésében került megrendezésre a
Kutya Világkiállítás: „World Dog Show” 2013-ban.  A rendezvényre
több mint 20 000 kutyát neveztek be a tenyésztők és a tulajdonosok.

Ezek között vett részt a  Makádi Kendereskerti Köves Komondor
kennel két kutyával.

A versenyen szombaton és vasárnap vezettük fel a kutyákat, és iga-
zán „világraszóló” eredményt értünk el velük. 

Íme:
Beremendi Bundás Napsugár, Sára 
World Winner 2013, BOS
World Cup Winner 2013, BOS

Beremendi Bundás Napsugár és Téglási Szélbori Éger 
Hund Paare II. Hungarian National Breeds World Cup 

Tulajdonos: Darók Éva, felvezető: Darók László.

Némi  magyarázat az eredményekhez:
World Winner 2013, BOS: Sára a 2013-as világgyőztes nyílt osztá-
lyos komondor szuka, valamint a BOS azt jelenti, hogy ő a leg-
szebb ellenkező nemű komondor.
World Cup Winner 2013, BOS: Sára a Világkupa győztes és a leg-

szebb ellenkező nemű komondor.
Hund Paare II. Hungarian National Breeds World Cup: Magyar

Nemzeti Világkupa Kutyapár II. hely.
Beremendi Bundás Napsugár „Sára” és Téglási Szélbori Éger

„Éger”.

Úgy hiszem, méltán lehetünk büszkék ezekre az eredményekre, és
a falu minden lakója szintén büszke lehet rájuk.

Mindenkinek jó egészséget kívánva:

Tisztelettel: 
Darók Éva és Darók László

••••    KKKKuuuuttttyyyyaaaa    vvvv iiii llll áááággggkkkk iiii áááá llll llll íííí tttt áááássss    2222000011113333 ----bbbbaaaannnn    BBBBuuuuddddaaaappppeeeessss tttt eeeennnn    ••••    
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A 2012/13-as év fordulója a makádi református gyülekezet számára is
nagy változást jelentett, hiszen tavaly novemberben elköszönt híveitől
Lakatos Enikő tiszteletes asszony, aki egy meghívást elfogadva egy buda-
pesti gyülekezetben fejti ki további áldásos tevékenységét. Már novem-
berben családjával Makádra költözött Halassy Ferenc János református
lelkész – akit igaz, hogy így nyár eleje felé már jól ismernek és hamar
befogadták szívükbe a makádi hívek –, de mégis itt a Makádi Újság olda-
lain is szeretnénk bemutatni.

Jáki Réka: – Mikor kezdték meg a szolgálatot itt Makádon? Hogyan
kerültek ide? Jártak már itt korábban?

Halassy Ferenc János: – 2012. november 30-án költöztünk Makádra,
a szolgálatot december 1-jével kezdtük. Feleségem is akkor állt munkába
a helyi Thúry József Általános Iskolában. Azelőtt nem volt ismerős a kör-
nyék, sosem jártunk korábban Makádon. Hitünk szerint Isten nyit ajtót
vagy csuk be. Abban, hogy ide kerültünk, az Isten akaratát látjuk. 

– Miért döntöttek úgy, hogy szolgálati helyül választják Makádot?

– Szerettük volna magunkat kipróbálni egy másik gyülekezetben.
Lakatos Enikő lelkésznő hosszú éveken át plántálta a gyülekezetet. Azt a
lelki munkát, amit itt ő megkezdett, mi szeretnénk folytatni. Valamint,
fontos volt a szép környék. Szeretünk víz mellett élni. A Duna és minden,
ami itt várt bennünket, felülmúlta minden képzeletünket. Csodálatos ter-
mészeti adottságokkal bíró település Makád! Ugyanakkor minden közel
van hozzá. Igazi kis paradicsom. A rokonság is a Dunántúlon lakik, így
hozzájuk is közelebb kerültünk. Sok mindent mérlegeltünk, mielőtt dön-
tést hoztunk volna. Fontos volt, hogy mindkettőnknek legyen munkája.

– Korábban hol éltek, tanultak, dolgoztak? Bemutatná a kedves csa-
ládját? 

– Feleségem, Halassyné Székely Orsolya zongora- és énektanárnő,
valamint hitoktató. Két gyermekünk van, Eszter 10 éves, ő 4. osztályos a
helyi iskolában. Kisebbik gyermekünk Dániel, ő 7 éves, elsős. Makádi
szolgálatunkat megelőzően Tiszaroffon éltünk 5 esztendeig, ott szolgál-
tunk. Feleségem ingázott a 16 km-re lévő Kunhegyesre, ahol tanított.
Feleségem kárpátaljai születésű, színmagyar lakta településről származik,
Eszenyből, jómagam pedig Mezőtúron születettem. Karcagon éltem 20
esztendőt, időközben elvégeztem a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemet, lelkész lettem. A Mindenható Isten egymás felé vezetett ben-
nünket.

– Ez alatt a néhány hónap alatt sikerült -e beilleszkedni, hogyan fogad-
ták Önöket a makádi hívők?

– Minden napért hálát adunk az Úrnak. Úgy érezzük, hogy nagy szere-
tettel vártak bennünket. És nem csak a református testvérek, gyülekezeti
tagok, hanem a falusiak is. Sok feladat várt ránk mind az iskolában, mind
a gyülekezetben. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint elvégezni mindent.
Fontosnak tartjuk azt, hogy nyílt és őszinte embernek ismerjenek meg
bennünket. Szeretünk az emberek között élni. 

– Melyek a személyes élményei, benyomásai a faluról és az emberek-
ről?

– Először a beilleszkedés volt a legfontosabb. Hogy megismerjenek
bennünket, és mi is megismerjünk sok itt élő embert. A közösségi alkal-
mak kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy lássuk az arcokat, hogy
ismerkedjünk és hogy egy idő után már nevet is tudjunk az arcokhoz
kötni. Természetes, hogy lelkészként van egy elképzelésem arról, hogyan
lehet építeni, vezetni egy közösséget. Fontosnak tartom az emberek bevo-
nását a szolgálatokba, vagy éppen a közösségi alkalmak megszervezésé-

ben hatalmas lehetőséget látok. Van énekkar és nőszövetség. Igyekszünk
fiatalokat is belevonni a közös feladatokba. Rendkívül fontos, hogy gyü-
lekezet és faluközösség együtt tudjon működni, gondolkodni. Egységre
kell törekednünk mindenkor. Istennek legyen hála, hogy Baski Gábor pol-
gármester úrban, az általa vezetett Önkormányzatban is segítő szándékú
partnerre találtunk. Az óvodával és iskolával is közösek az elképzelése-
ink. Igyekszünk együtt szervezni a fontosabb ünnepi alkalmakat. 

– Melyek voltak az első fontosnak tartott céljai? 

– Fontos, hogy a lelkész a gyülekezet közösségében éljen. Közöttük.
Hogy ismerje a gyülekezeti tagokat, hogy ismerje az embereket. Habár
rendkívüli módon gyorsan telnek a napok és hetek, de ha időm, erőm
engedi, meglátogatom az embereket, gyülekezeti tagokat éppen úgy, mint
olyanokat, akikről hallottam, hogy betegek vagy segítségre szorulnak.
Bevallom, van úgy, hogy a test kész, de a lélek erőtlen. De a családláto-
gatás nagyon fontos, a személyes kapcsolattartás az emberekkel. Akár
gyülekezeti szinten, akár az Önkormányzattal karöltve szeretnénk alkal-
makat szervezni (gyülekezeti kirándulások, gyülekezeti bográcsozás,
vakációs bibliahét, énekkari találkozók, kulturális rendezvények), ahol
mindenki megtalálhatja a neki megfelelő programot. 

– Melyek a távlati céljai, hogyan és milyen módszerekkel igyekeznek a
makádi emberek belső lelki-hitbéli életét és mindennapjait segíteni?

–Kisiskolásként fogták meg nevelőszüleim a kezemet és járattak hit-
tanórákra, konfirmációi előkészítőkre. Jó közösség volt, szerettem ott
lenni. A kötelék erősödött, az Úr utat mutatott. Nevelőszüleim is erre biz-
tattak. Isten egyengette az útjaimat. Fontos, hogy Isten akaratába belesi-
muljunk, hogy ránk bízott feladatainkat elvégezzük, ki-ki azon a terüle-
ten, amire rendelte, és ahova állította a Mennyei Atya. Ezt szeretném én
is betölteni életem minden napján.

– Miért választotta éppen ezt  a hivatást? Mi az, amit a legfontosabb-
nak tart egy gyülekezet lelkipásztoraként ebben a szolgálatban? Hogyan
szeretne ebben a bizonytalanságoktól és sok értéktelen hatástól hemzsegő
világban a gyülekezet és a makádi emberek segítségéül lenni?

– Mindig hangsúlyozom, hogy én nem csak református ember, de
magyar ember is vagyok. Fontosak a gyökereink, fontos a történelmünk,
fontos magyarságtudatunk erősítése. Ezért is igyekszem minden nemzeti
ünnepen is istentiszteletet tartani. Hogy eszünkbe és szívünkbe véssük
múltunkat, épüljünk újjá és tanuljunk a múlt hibáiból. Rendkívüli módon
fontos, hogy a felnövekvő generáció se feledje el, hogy kicsoda, honnan

Beszélgetés Halassy Ferenc Jánossal, 
Makád Község új lelkipásztorával
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indult, és hova jutott el. Ez bölccsé teszi az embert. Imádkozzon és dol-
gozzon! Múltját ne feledje, de legyen egy egészséges jövőképe is. Isten
mindenkit tud használni, ha akar. Meg kell hogy találjuk a helyünket
ebben a világban.

– Hogyan telik a családnak egy napja?

– Reggel igeolvasással kezdünk, az aznapi ige erőt ad a nap terheinek,
feladatainak az elhordozásához. Gyermekeink iskolába mennek, mi fel-
nőttek pedig ki-ki végezzük a magunk feladatát. Szeretünk a szabadban
lenni, szeretünk sétálni. Vagy egyszerűen spontán ötlettől vezérelve beug-
runk egy fagyira és egy sétára a Duna-partra, Ráckevére. Vagy szalonnát
sütünk a szabadban. Nem vagyunk otthonülők. Szeretjük a természetet. 

– Milyennek szeretné pl. tíz itt töltött év után látni a falut és az embere-
ket?

– Csodálatos lenne, ha 10 év elteltével az imént leírtak megvalósulná-
nak. Az emberek Istenbe kapaszkodnának, megerősödne a reformátusság
Makádon. Boldog, békés, kiegyensúlyozott, megelégedett emberekkel
találkozhatnánk. A fiatalság is otthonra lelne a falu és a gyülekezet közös-
ségében. Lehetőséget tudnánk biztosítani arra, hogy ne kelljen elmenniük,
ha dolgozni akarnak. És minden tekintetben fejlődne, előre haladna a tele-
pülés.

– Kívánom, hogy annyi szeretetet kapjon Ön és családja is a makádi
hívektől, hogy erős hitével és szeretetével, a makádi emberek lelki és hit-
béli életének gondozásával 10 év múlva az előbb elmondottak valóra vál-
janak. Köszönöm, hogy időt szánt rám a sok feladat között, köszönöm a
beszélgetést!

– Én köszönöm szépen a lehetőséget!

Jáki Réka

Dr. Kun Lászlóné igazgató, Kovács Ildikó, Szabóné Zsóka
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A Thúry József Általános Iskola hírei
Iskolánkban az eltelt hónapok során számos érdekes és izgalmas  prog-

ram, verseny zajlott, ahol diákjaink szép eredményeket értek el. A
2012/2013. tanév II. félévének legfontosabb eseményeiről tájékoztatjuk
most a Kedves Olvasókat:

• Január 17-én Budapesten operalátogatáson vettünk részt, Wagner:
A bolygó hollandi c. darabját láttuk, amely nagy tetszést aratott a gyere-
kek körében is, így közelebb kerültek a komolyzenéhez. Köszönet a
szervezőknek: Kissné Méri Erzsébet és Pilczingerné Major Hajnalka
pedagógusoknak!

• Január 22-én „Mozdulj!” címmel 5. osztályos tanulóink vettek részt
egy programon, amelynek célja  a mozgáskorlátozottság és más fogyaté-
kossággal élők elfogadásának segítése.

• Február 15-én iskolánkban is megünnepeltük a farsangot. Az idén
az eddigi hagyományoktól eltérően egész napos programot rendeztünk
diákjainknak játékos vetélkedőkkel, discoval színesítve.

Felkészítő nevelők: Diákönkormányzat, Pilczingerné Major Hajnalka
• Február 22-én került sor Szigetbecsén a Német Szavalóversenyre,

amelyen több diákunk is kiváló eredményeket, helyezéseket ért el:
Vásárhelyi-Nagy Anna I., Kiss Zsombor III., Baski Anna III. helyezést

értek el. Szívből gratulálunk nekik és felkészítő nevelőjüknek,
Pilczingerné Major Hajnalkának is!

Vásárhelyi-Nagy Réka és Piróth Krisztina I., Szabó Lucia, Zankó
Klaudia és Balogh Lívia III. helyezést ért el. Szívből gratulálunk nekik és
felkészítő  nevelőjüknek, Kissné Méri Erzsébetnek is!

• Március 14-én iskolánkban közösen megemlékeztünk az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc dicső napjairól és hőseiről. Az ünne-
pi műsort  az 5. osztályos tanulók szolgáltatták, amely nagy sikert aratott
a nevelőtestület és a diákok körében is. Felkészítő nevelő: Mihály Gyula.

• Március 19-én nyílt napot szerveztünk az iskolánk iránt érdeklődő
tanulók szülei számára.

• Márciusban sikeresen bekapcsolódtunk a „Vesd  bele magad!” c.
országos pályázatba, melynek köszönhetően tanulóink vetőmagot kaptak.

Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet.
Március 20-án iskolánkat Vásárhelyi-Nagy Anna, Vásárhelyi-Nagy

Réka és Piróth Krisztina képviselte a Megyei Német Nemzetiségi
Szavalóversenyen Pilisszentivánon. Felkészítő nevelők: Pilczingerné
Major Hajnalka, Kissné Méri Erzsébet.

• Március 20-án ismét színházlátogatáson vettek részt diákjaink,
ezúttal a budapesti Operettszínházban  a „Miss Saigon” c. operettet néz-
tük meg.

Szervező nevelő: Kissné Méri Erzsébet, Pilczingerné Major Hajnalka
• Április 05-én Lukács Ágnes iskolarendőr előadást tartott felső

tagozatos tanulóink számára. Szervező nevelő: Mihály Gyula.
• Április 8-án Komplex Matematika Versenyt rendeztek

Szigethalmon, amelyen az 1. osztályos tanulók közül Vásárhelyi-Nagy
Luca, Halassy Dániel és Vida Patrik;

a 2. osztályos tanulók közül pedig Brezina Ferenc, Kiss Zsombor és
Wéber Péter képviselték iskolánkat szép eredményeket elérve.

Vida Patrik III., Brezina Ferenc V. helyezést ért el.
Szívből gratulálunk nekik és felkészítő nevelőjüknek, Gáspár

Ildikónak és Nyúlné Bíró Ildikónak!
• Április 8-9-én zajlott a 2013/2014. tanévre az 1. osztályos tanulók

beiratkozása.
• Áprilisban sikeres pályázat keretében iskolánk 40 tanulója vehet

részt az Erzsébet táborban Fonyódligeten.
• Még mindig áprilisban a Litteratum Országos Versenyen tovább-

jutott Kozma Luca és Vásárhelyi-Nagy Réka.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet.

• Április 12-én megrendezésre került Makádon a Húsvéti
Sakkverseny, amelyen 26 tanuló vett részt, mérte össze kombinációs és
logikai képességét. Legeredményesebb versenyzőink: Dosztály Sándor,
Szeker Balázs I. helyezést, Dosztály Noémi, Csizmadia Csaba II. helye-
zést, Olajkövi János, Bobb Bianka, Szeker Dávid III. helyezést értek el.

Felkészítő, szervező nevelőjüknek, Fábián Ilonának és a sakkjáték kis
tehetségeinek is szívből gratulálunk!

• Április 16-án Szigetcsépen matematika versenyen képviselték
iskolánkat Bartus Tibor és Pahocsa Judit 1. osztályos tanulók, valamint
Brezina Ferenc és Kiss Zsombor 2. osztályos tanulók.

Felkészítő nevelők: Gáspár Ildikó, Nyulné Bíró Ildikó.
• Április 19-én vers- és prózamondó versenyt rendeztek Ráckevén.

Iskolánkat 22 tanuló képviselte kiváló eredményekkel, köztük is a legna-
gyobb elismerésben Huszár Ivett részesült, aki I. helyezést ért el  próza
kategóriában az 5-6. osztályosok között, és továbbjutott a megyei fordu-
lóra. Boros Máté vers kategóriában a 3-4. évfolyamosok közül különdíj-
ban részesült. A diákoknak és a kísérő nevelőnek, Bognár Gábornénak
szívből gratulálunk!  

• Április 20-án mazsorettjeink felléptek Kiskunlacházán. Mazsorett
csoportunk versenyen is részt vett nagy eredményekkel:

Mini csoportunk I. és II. helyezést ért el, cadett csoportunk mindkét
kategóriában I. helyezést ért el, junior csoportunk VI. lett.

Szívből gratulálunk majoretteseinknek és felkészítő nevelőjüknek,
Pilczingerné Major Hajnalkának.

• Május 1-jén Szigetbecsén a Majális Kupán Kyokusin Karate házi-
versenyen Seregély Balázs 3. osztályos tanulónk I. helyezést, Seregély
Viktor 5. osztályos tanulónk II. helyezést ért el. 

• A Honvéd Reflex Egyesülettől Seregély Balázs 3. osztályos tanulónk
a 2012. évi sikeres versenyzői munkájáért elismerő oklevélben részesült.

• Május 11-én az Europen Club 2013. Nemzetközi Karate Versenyen
Seregély Balázs 3. osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Balázsra nagyon
büszkék vagyunk, szívből gratulálunk neki és edzőjének is!

• Májusban zajlottak az osztályokban az anyák napi ünnepségek.
Köszönet az osztályfőnököknek a szép műsorokért és az ajándékok elké-
szítéséért! 

• Május 4-én mazsorett fesztiválon vettek részt a makádi mazso-
retteseink Mányon. Felkészítő nevelő: Pilczingerné Major Hajnalka
volt.

• Május 10-én rendezték a megyei prózamondó versenyt
Budapesten, ahol Huszár Ivett képviselte iskolánkat. Felkészítő nevelő:
Bognár Gáborné volt.

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
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• Május 14-én ismét operalátogatáson voltak diákjaink Budapesten,
ahol Strauss: Ariadne Naxos szigetén c. darabját nézték meg.

Szervező nevelők: Kissné Méri Erzsébet, Pilczingerné Major
Hajnalka.

Beszámolónkból kiderül, mennyit dolgoztak a tanórákon kívül is diák-
jaink és az őket felkészítő nevelőink. 

A sok munkából nagyon szép eredmények születtek, amelyekre isko-
lánk nagyon büszke, és reméljük, hogy még sok-sok ilyen tartalmas és
gazdag tanévről számolhatunk majd be a makádi lakosoknak, szülőknek,
hozzátartozóknak!

A Thúry József Általános Iskola nevelőtestülete
Szabó Istvánné

A Makádi Meteor
Csoport sikerei

2012. december 5-én Dömsödön a meteorosokkal a Mikulás Kupa
előtt bemutattuk, hogy milyen gyakorlatokat lehet zenére szalaggal
végezni. Négy  számmal készültünk erre a bemutatóra tanárunk, Mihály
Gyula segítségével. Mindenkinek elnyerte a tetszését, már a szám köz-
ben tapsoltak. Köszönjük a lehetőséget, hogy felléphettünk, és külön
köszönjük felkészítő tanárunknak.

Következő fellépésünk: Ráckevén a Péntek Esti Korzón, a Piac
sétány szabadtéri színpadán  június 7-én 19.00 órakor fellépünk.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Makádi Meteor Csoport

Közeledik a nyár, a vakáció…
Hamarosan megkezdődik a több mint két hónapig tartó nyári szünet az iskolákban,

és nincs annál nagyobb öröm ilyenkor a kis nebulók számára, mint amikor felírják a
táblára a „vakáció” szó betűit az utolsó tanítási napokon.

A körülbelül tíz hónapig tartó tanévben elfáradnak a gyermekek, mind a diákoknak,
mind a pedagógusoknak szükségük van a regenerálódásra, ezért a nyári szünetet leg-
jobb aktív pihenéssel tölteni. Ehhez nyújtanak segítséget a szülőknek – akik azért álta-
lában nem rendelkeznek ennyi nap szabadsággal – a különböző napközis és bentlaká-
sos gyermek- és ifjúsági táborok. A jól szervezett, tartalmas közösségi programok egy-
részt változatos élményekben részesítik a gyermekeket, de mi szülők is megnyug-
szunk, hogy jó helyen, biztonságban vannak gyermekeink, felkészült, jó szakemberek
vigyáznak rájuk, amíg mi dolgozunk. Ezek a táborok arra is lehetőséget kínálnak, hogy
a gyerekek alaposabban megismerkedjenek hazánkkal és az ország különböző vidéke-
ivel, mint az évközi egy-két napos tanulmányi kirándulásokon. A tapasztalatokon, új
szerzett információkon túl egyes táborok (honismereti és vándortáborok) különösen
alkalmasak arra, hogy megerősítsék a diákok identitását, kötődésüket szülőföldjükhöz,
hazájukhoz.

A szülők elfoglaltsága miatt nyáron különösen nagy szerepet kapnak a nagyszülők
is, rengeteg terhet le tudnak venni a vállukról, közben pedig nekik is öröm a kis uno-
kákkal töltött idő, nem beszélve arról, hogy egy életen át mély nyomokat hagyhat-
nak a gyerekekben a nagymamával, nagypapával töltött értékes és szeretetteljes
időszakok.

A nyári szünetben igyekeznek a családok is legalább egy-két hetet együtt tölteni csa-
ládi együttlétek, közös nyaralások alkalmával. Egy tartalmas nyári utazás életre szóló
élményt jelenthet minden gyerek számára. 

Jó pihenést, kellemes és vidám nyarat kívánunk minden diáknak és megérdemelten
pihenőidejét töltő pedagógusnak! 

Jáki Réka

Meghívó

A Thúry József Általános Iskola

nevelőtestülete és diákjai 

nevében tisztelettel meghívjuk 

Önt és kedves családját a 

SULI-JUNIÁLISRA  

Ideje: 2013. június 01. 15 óra  

Helye: Makád, művelődési ház
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Ovisok az iskolában
2013. május 15-én az óvoda végzősei ellátogattak iskolánkba.
Az első osztályban olvasás órán vettek részt, ahol játékosan bekapcsolódva az óra menetébe megfigyelték egy történet feldolgozásának menetét.
Az iskola épületét leendő tanítójuk mutatta be számukra, ezt követte egy fergeteges hangulatú testnevelés óra.
A közös együttműködés ismét egy értékes nap létrejöttét segítette.

Köszöntjük a 2013/2014.
tanévre beiratkozott 

1. osztályos tanulóinkat:
Bécsi Melinda Mercédesz
Brezina Kata
Czinege Laura
Dencsik Sára Csenge
Ferencz Odin Patrik
Gózony Kitti Dorka
Kovács Zsófia
Király Gergő
Kiss Kevin Sándor
Kith András
Szepesi Gábor János
Takács Krisztina Zsuzsanna
Vakulya Míra Fruzsina
Zajzon Flóra Ilona

Nyári táborok
– július 4. – július 7. Siófok, 8. osztály 
Szervező nevelő: Bognár Gáborné

– július 27. – aug. 1. Héreg, mazsorett csoport
Szervező nevelő: Pilczingerné Major Haj -
nalka

– augusztus 12-17. Fonyódliget (Erzsébet
tábor – pályázat)
Szervező nevelők: Kissné Méri Erzsébet,
Piróthné Ács Tünde, Bognár Gáborné,
Takács Tímea

Várjuk a jelentkezőket, keressék a
szervezőket iskolánkban!
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Lassan, de biztosan itt a nyár, a vakáció, a szabadságok, amikor egyre
többen kirándulnak a természetbe, akár kerékpárral is. 

Napjainkban a gyalogos és kerékpáros közlekedés Európában és
Magyarországon egyaránt a figyelem középpontjába került. Ennek oka,
hogy a gyalogosok és a kerékpárosok – mint a közúti közlekedés egyik leg-
védtelenebb résztvevői – aránya az összes közlekedési baleseten belül
magas. Ezen balesetekre jellemző, hogy szinte minden esetben személyi
sérüléssel járnak, s igen gyakran súlyos, ill. tragikus kimenetellel végződnek.

A forgalomban betöltött arányukhoz mérten kifejezetten magas a
kerékpárosok aránya a balesetet okozók körében (13%), míg a gya-
logosok a közúti balesetek mintegy 6%-át idézték elő. A halálos bal-
esetek áldozatai a legtöbb esetben a gépkocsik vezetői, illetve utasaik vol-
tak. Őket leszámítva e tekintetben a leginkább érintett közlekedői
réteg a gyalogosok, illetve a kerékpárosok. 

A kerékpárosok által okozott balesetek aránya 2012-ben meghaladta
a 13%-ot, ez minden idők legmagasabb arányszáma e tekintetben. A ked-
vezőtlen helyzet a balesetek minden súlyossági fokánál megfigyelhető
volt. 2012-ben 598 közúti közlekedési balesetben meghalt személy közül
88 fő kerékpáros volt. A gyalogosok részvételével bekövetkezett balese-
tek esetében 2011-ben az összes személysérüléses balesethez viszonyított
15%-os arány 2012-ben 15,9%-ra emelkedett. 2012-ben a halálos kime-
netelű közúti baleseteken belül a halálos gyalogos balesetek aránya
28,4%-ot mutatott, ilyen magas értéket az utóbbi 10 évben nem tapasztal-
hattunk. 2012-ben 598 közúti közlekedési balesetben meghalt személy
közül 149 fő gyalogos volt

A közúti közlekedés szabályait leíró jelenleg hatályos jogszabály a
számtalanszor módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet,
közismert nevén a KRESZ. Ebből megtudhatja az érdeklődő a legfonto-
sabb információt, hogy a kerékpár jármű – így a rendelet szabályai egy-
aránt vonatkoznak a kerékpárosokra, a motorkerékpárosokra és a közúton
közlekedő valamennyi gépjármű vezetőjére.

A második függelék r/1. pontja szerint a kerékpár: olyan, legalább két-
kerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítmé-
nyű motor segíti. Ez a szakasz nagyon fontos információkat adott, hiszen
ebben különbözik a segédmotoros kerékpártól, azaz ha nem emberi erő
hajtja, vagy több mint 300 W-os motor segíti, akkor már nem kerékpár a
jármű!

A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkal-
mas ülésen. Jelenleg: – Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött
személy legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat, a meg-
felelő gyermekülésen. Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves
személy szállíthat utast. 

A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
A kerékpár kötelező felszerelési tárgyait a 6/1990-es KÖHÉM rendelet

116. § (1) bekezdése tartalmazza. Eszerint a kerékpárt fel kell szerelni: 
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, 
b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül

az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat, 
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet, 
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával, 
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter

távolságról látható helyzetjelző lámpával, 
f) hátul egy vagy két szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú,

piros színű fényvisszaverővel, 
g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét

oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). 

Tekintettel arra, hogy a kerékpár jármű, a vezetők részéről óvatosan kell
bánni az alkohol fogyasztásával. Abban azt hiszem egyetérthetünk, hogy
a kerékpározás egy sport, aminek – mint minden sportnak – szabályai
vannak. A kerékpárral végzett trükköknek és ügyességi feladatoknak nem
a közúton van a helye – ahogy az sem szerencsés, ha a kerékpárra támasz-
kodva próbálunk akrobatikus tornagyakorlatokat végezni egy adagnyi
alkohol elfogyasztása után.

A múlt év szeptemberében történt jogszabályváltozások némileg eny-
hítették a korábbi zéró toleranciát, amely a jelen szabályozás szerint csak
a főútvonalakon maradt meg. A mellékútvonalakon történő kerékpáro-
zás előtt lehetőséget ad a KRESZ, hogy a járművezető büntetlenül
fogyasszon némi alkoholos italt. Természetesen ebben az esetben célsze-
rű a fogyasztás mértékét alaposan megfontolni. Meg kell találni azt a
keskeny határt, ahol az egyensúly fenntartására felhasznált energia nem
haladja meg az előrehaladásra fordítottat. Az orvosok és a gyakorló
büntetőjogászok közös véleménye szerint ez azt jelenti, hogy a kerékpá-
ros által kilélegzett levegő alkoholtartalma nem haladhatja meg a 0.5
mg/l értéket, vagy vérének etilalkohol-tartalma a 0.8 g/l (ezrelék) értéket,
azaz a kerékpáros nem kerülhet az elfogyasztott alkohol hatása alá. Ezen
értékek túllépése esetén amellett, hogy az eredetileg egészséges testmoz-
gás komoly veszélyt jelent saját maga és a közlekedés többi résztvevője
számára, nagyon költséges tevékenységgé változik, hiszen a 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet 11. D melléklet 5. pontja alapján 60.000 Ft köz-
igazgatási bírság megfizetésére számíthat az elfogyasztott alkoholtól fel-
bátorodott hajtó. 

Nagyon fontos még arról szólnom, hogy gyakorta tapasztaljuk a kerék-
párosok részéről a közlekedési szabályok ismeretének hiányát. Aztán
később rendszerint kiderül, hogy ez ebben a formában nem igaz. Az igaz-
ság az, hogy a kerékpárra pattanva egyrészt a túláradó szabadságérzet
feledteti el a korábban megismert szabályokat, másrészt a fizikai munka
hatására előtérbe kerül a biciklis geometria: két pont között a legrövidebb
út mindig szabálytalan. Hogy érthetőbb legyek, az sem mindegy, hogy hol
közlekedünk a kerékpárral. A válasz igen egyszerű: fő szabályként az
úton. A járdán csak nagyon speciális esetben, 12 éven aluli gyermek szá-
mára szabad kerékpárral közlekedni.

Az úton közlekedve figyelni kell a kihelyezett táblákra, hiszen az ősz
óta egyirányúsított városunkban egyre többször látunk a forgalommal
szemben tekerő kerekezőket. Célszerű ezen szabályokat is komolyan
venni. Legfőképp azért, mert kerékpárosként ezzel óvjuk a testi épségün-
ket, valamint nem utolsósorban a pénztárcánkat. A „kötelező haladási
irány” és a „behajtani tilos” jelzések figyelmen kívül hagyása a korábban
említett bírságrendelet alapján 50, illetve 30.000 Ft rendkívüli kiadást
jelent a felelőtlen kerékpárosnak.

TILOS: 
– a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a

kerékpár-utánfutó kivételével. 
– kerékpáron ülve állatot vezetni. 
– a kerékpárt más járművel vontatni.
– elengedett kormánnyal kerékpározni.
– autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla

tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.

A Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területén a múlt évben tör-
tént kerékpáros balesetek száma arányaiban alacsonyabb, mint az orszá-
gos átlag, de nekünk minden baleset fontos. Ha a tevékenységünkkel csak
egy-két balesetet tudunk elkerülni, akkor is megéri a fáradságot és a
befektetett energiát.

Kovács Kálmán r. alezredes
Ráckevei Rendőrkapitányság

közlekedésrendészeti osztály vezetője

Kerékpárral, felelősséggel

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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Közeledik a nyári szünidő, kirándulások, nyara-
lások, vízi túrák időszaka. Ezzel kapcsolatban hív-
juk fel néhány hasznos tudnivalóra a figyelmet. 

Fürdőzés szabályai 
Rövidesen beköszönt a meleg, nyárias idő, s

erre tekintettel egyre többen keresik majd fel a sza-
bad vizeket kikapcsolódás, sportolás céljából.
Sajnos az időjárási előrejelzéseket, valamint az
aktuális időjárási viszonyokat sokan nem veszik
figyelembe. 

A nyár nagy veszélyforrását a szabadvizek,
strandok rejtik magukban. A fürdés tilalmát vagy
az egyéb veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket
„FÜRÖDNI TILOS!” táblával jelzik. Különösen
veszélyesek a szabad vizek közül a bányatavak, az
állandóan változó vízmélység- és hőfokkülönbség
miatt.  

A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos
vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mestersé-
ges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmé-
nyek (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt:
szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad,
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve
kijelölt fürdőhelyek. 

Fürdésnek minősül az olyan úszóeszköz (játék-
csónak, vízibicikli, banánhajó, felfújható eszközök
stb.) vízen történő használata is, amely nem tekint-
hető csónaknak vagy vízi sporteszköznek, továbbá
amelynek nem kell rendelkeznie a hajózási ható-
ság által kiadott hajóokmánnyal vagy a vízi sport-
eszközökre előírt típusjóváhagyással. 

Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel
vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz
használata. 

Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni
csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszé-
lyeztessék. 

A kikapcsolódás reményében a strandokat és
kijelölt fürdőhelyeket vegyék igénybe fürdőzés
céljára, mert a biztonságos fürdőzési övezetet és
annak végét – mély víz – mindig a fürdést engedé-
lyező tábla, zászló vagy bója jelzi, emellett élet-
mentésre kiképzett felügyelő vigyáz a fürdőzőkre.
A fürdésre lehetőséget biztosító helyek biztonsá-
gosabbak az ismeretlen folyómedreknél és bánya-
tavaknál.   

Tilos fürdeni: 
• hajóútban;
• hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják,

nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját
nem szolgáló úszóművek 100 méteres körze-
tében; 

• vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak,
vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak,
komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körze-
tében; 

• kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt
zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint
egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére
szolgáló pályák, hajóállomások területén; 

• egészségre ártalmas vizekben; 
• a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizek-

ben és a városok belterületén lévő szabad
vizekben; 

• vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy
megyéhez tartozó területén a parttól 1000

méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó
területén a parttól 500 méternél nagyobb távol-
ságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól
500 méternél nagyobb távolságra; 

• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve ha a vízfelület megvilágított, ilyenkor
is legfeljebb a mély víz határáig; 

• ahol azt tiltó tábla jelzi. 
Gyermek- és ifjúsági csoportok esetén a csoport

vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő
számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt
személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.

Állatot a fürdőhely területére bevinni – őrkutyás
biztonsági szolgálat és vakvezető kutya kivételével
– tilos! A fürdőhely területén a fürdési szezonban
horgászni nem szabad. 

A fürdési tilalmat 60x30 cm méretű, fehér alapú,
kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló és
átlósan három cm széles piros csíkkal áthúzott táb-
lával kell jelölni. A táblán kék mezőben fehér színű
nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésé-
vel kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A
tiltó táblákat a tiltási határon is el kell helyezni. 

Néhány fontos fürdőzési intelem 
• Felhevült testtel és alkoholos állapotban, illet-

ve egy kiadós táplálkozás után közvetlenül
vízbe menni végzetes lehet! 

• Senki se ugorjon fejest ismeretlen medrű
vízbe! 

• Számba kell venni, hogy a mélyebb vizek ese-
tén azok nehezebben melegszenek fel, így a
bennük való tartózkodás során nagyobb esély
van arra, hogy izomgörcsök jönnek létre.  

• A keringési és szívelégtelenségben szenvedők
kerüljék mind a túl hideg, mind a túl meleg
vizet. 

• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12
éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen fel-
ügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. 

Vízi eszközök használatának veszélyei 
A szabadidő aktív eltöltésének, a pihenésnek

egyik eszköze a csónakázás és az egyéb vízi jár-
művek, sporteszközök igénybevétele. Sokan
indulnak útra a vízen nappal vagy éppen éjszaka
kedvenc időtöltésüknek, a horgászatnak hódolva.
Az extrém sportok kedvelői is gyakran szelik a
vizet jet-ski vagy motorcsónak segítségével. Kellő
óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen
a víz alatti, nem látható tárgyak, faágak és egyéb
akadályok könnyen sérülést, a folyókon, különö-
sen a Dunán a gyakori örvények meglepetést
okozhatnak, ami igen súlyos következménnyel jár-
hat, gyakran a vízi jármű felborulásához, fürdőzés
esetén tragédiához vezethet. 

Fontos, hogy a vízen tartózkodásnál (fürdőzés
és vízi járművel történő közlekedés során) tartsák
be a szabályokat! A vízi sporteszközök, valamint
egyéb úszó eszközök, csónak használatánál el kell
kerülni a kijelölt fürdőzőhelyeket. A fürdőzőket
zavarni tilos! A vízi járművek, eszközök bérbevé-
tele előtt a bérlőnek nyilatkoznia kell, hogy tud-e
úszni. Azok, akik nem tudnak úszni, vegyék fel a
mentőmellényt. A bérbe vett vízi eszközön mentő-
mellény vagy mentőpatkó elhelyezése kötelező,
valamint a parttól csak 50-100 méteren belül hasz-
nálható. A vízi járműről vízbe ugrani tilos! 

Vízi járművek (csónak) felszerelései 
MENTŐMELLÉNY, EVEZŐ, KÖTÉL, JEL -

ZŐLÁMPA, HORGONY, TŰZOLTÓ KÉ SZÜ -
LÉK, VÍZMERŐ ESZKÖZ (EGY LITERES). 

Viharjelzés 
• Kötelező a fürdőzőknek, a vízi eszközöket

használóknak és a csónakban horgászóknak a
viharjelzés folyamatos figyelemmel kísérése. 

• Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővi-
gyázatosság betartására) – percenként negy-
venötször felvillanó sárga fényjelzés – esetén a
parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos
fürödni! 

• A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenye-
gető veszélyre) – percenként kilencvenszer fel-
villanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos!

• A száraz intelmek és a soknak tűnő korlátozás
a biztonságot szolgálja, míg a hirtelen cseleke-
det tragédiába is torkollhat! 

Fontos intelmek gyalogosoknak, kerékpá-
rosoknak 

Lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján,
útpadkáján tartózkodó gyalogosnak, személynek
(ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban törté-
nő közlekedését) éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruhá-
zatot) kell viselnie. 

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között a külön jogszabályban meghatározott
lámpákkal kell kivilágítani, és a kerékpárt hajtó
személynek – lakott területen kívül – fényvissza-
verő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

A kerékpár kötelező felszerelései 
• Biztonságos kormány és első hátsó fékberen-

dezés. 
• Kormányra szerelt csengő/hangjelző beren-

dezés. 
• Az első kerékre szerelt (sárga színű) küllő

prizma. 
• Előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra csak

piros fényt kibocsátó eszköz (lámpa) 
• Előre fehér, hátra csak piros színű fényvissza-

verő eszköz, mely nem lehet háromszög alakú. 
• Lakott területen kívül 50 km/óra haladásnál

kerékpáros fejvédő használata kötelező. 
Gyermek biztonságos szállítása a járműben 
Amennyiben a személy-, illetve teherszállí-

tásra alkalmas járművek üléseihez biztonsági
övet szereltek fel, az ülésen utazó személynek a
biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzí-
teni. 

A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacso-
nyabb gyermeket a testsúlyához igazodó kiala-
kítású gyermekbiztonsági rendszerben kell rög-
zíteni. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak
gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szál-
lítható. 

A gépkocsi első üléséhez a gyermekbiztonsá-
gi rendszer csak akkor szerelhető be – a jármű
szokásos haladási irányával ellentétes irányban
– ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel,
vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen
megakadályozták. 

ORFK Szóvivői Iroda 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Közlekedési, fürdőzési tanácsok a nyári szünidőre
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Aranyérmes kick-box bajnokunk
Szepesi Gábor 6 éves makádi óvo-

dás, a ráckevei kick-box egyesület
tagja, élete első versenyén SEMI-
KONTAKT és LIGHT-KONTAKT
kategóriában 2 aranyérmet nyert. A
versenynek Sashalom adott otthont
2013. május 11-én, ahol Gábor a
korosztályos versenyen érte el ezt a
kiemelkedő eredményt. A versenyre
edzője, Kovács Attila 2 danos mester
készítette fel.

Gratulálunk a kis bajnoknak!

A Makádi Sport Egyesület hírei
Egyesületünkben jelenleg kb. 20 gyermekkel működik az utánpót-

lást biztosító labdarúgó csapat, akikkel heti két alkalommal rendszere-
sen foglalkozik, edzéseket tart Zankó Zoltán edző.

A gyermekek szüleinek a közreműködő segítségével a hétvégeken
már a bajnoki mérkőzésekre való felkészülést elősegítő területi kupa
versenyekre visszük a kis utánpótlás csapatunkat, akikhez egyre
nagyobb reményeket fűzünk.

Az újság következő számában reméljük, már a bajnoki
mérkőzéseken való részvételről és eredményekről tudunk beszámolni.

Soós Sándor
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