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Hálaadó istentisztelet és konfirmáció
2015. május 3-án régvárt napra virradt e
kicsiny, mindössze 1200 lelkes község lakossága. Hálát adhatunk Istennek megújult templomunkért. Még a legidősebb gyülekezeti
tagok is úgy mondják, hogy nem volt még
ilyen szép a református templom. Nem volt
korábban lehetőség arra, hogy ekkora munkát
elvégezzen a gyülekezet. Uniós forrásból teljes
külső homlokzati felújítás valósulhatott meg.
A 15 órakor kezdődő istentisztelet előtt főtiszteletű dr. Szabó István
püspök úrral még bejártuk a templomot, gyönyörködtünk a szépen elvégzett munkában, majd a templombelsőbe érve megbeszélhettük a jövőre
váró feladatokat, terveinket. Az Úr csodálatosan elkészítette a vele és az
egymással való találkozás lehetőségét, mert teljesen megtelt a templom e
szép alkalomra. Püspök úr az igehirdetésben kiemelte, hogy az igazi érték,
az igazi szépség legbelül van a külsőségek alatt. Igazi célját és feladatát
akkor tudja betölteni e hajlék, ha érezzük és tapasztaljuk, hogy „az Úr
közel” van, ahogy egyik templomi feliratunk is hirdeti. A lélekemelő igehirdetés után nagytiszteletű Takaró András esperes úr köszöntő szavait
hallgattuk meg, aki méltatta azon nagyszerű összefogást, ami elsősorban
is a gyülekezet tagjai részéről megvalósult. Mivel e pályázatok szinte
kivétel nélkül utólagos finanszírozásúak, így önerő nélkül nemigen tudtunk volna a munkálatoknak hozzákezdeni. Ekkor néhány nap leforgása
alatt összegyűlt az első ütemhez szükséges összeg nagylelkű kölcsönökből. Mindeközben pedig érkeztek az adományok is a felújításhoz. Az egy
cél érdekében, Isten segedelmével mindent meg tudunk valósítani! Jó
lecke volt ez mindnyájunknak, kik talán aggodalmaskodtunk, hogy megvalósul-e majd az álmunk, de fennen ragyogott az Úr dicsősége, Ő már
eltervezte, hogy meglesz. Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr
ünnepi beszédében elmondta, hogy amelyik település ennyi mindent tett
és akar tenni, – megjegyezve itt a közelmúltban megvalósult más munkálatokat – annak van jövője. Baski Gábor polgármester úr a hálaadó isten-

tiszteletet a munkálatok méltó lezárásának nevezte, gondolva arra, hogy
ez a munka most lezárult, de lelkiképpen folytatódik. Ezt követően a gyülekezet énekkara két kórusművet énekelt, valamint szóló ének és vers is
felhangzott az ünnepi műsorban, áhítattal hallgattuk mindnyájan. Az
ünnepet szeretetvendégség zárta, mindenki megelégedésére. Sok idő telt
el, mire mindezek meglettek, évek és évtizedek és megannyi emberek
imádsága, kitartása, egy akarata. Azt hiszem, hogy e napot nem feledi el
a makádi gyülekezet. Csodálatos módon tapasztaltuk meg együtt Isten
hozzánk való kegyelmét, szeretetét. Mindenért egyedül Istené a dicsőség!

2015. május 17-én konfirmációi vizsgán és fogadalomtételen lehettünk
újra együtt, mely alkalommal 6 fiatal (3 lány és 3 fiú) tehetett bizonyságot felkészültségéről Isten és a gyülekezet előtt. Mindannyian kiválóan
felkészültek, öröm volt hallgatni őket. A gyülekezet nevében mindnyájuknak és minden szeretteiknek kívánjuk Isten gazdag áldását!
Testvérek! Gyertek a gyülekezeti közösségbe, várunk mindenkit szeretettel!
Halassy Ferenc János lelkész

Balog Lívia, Szabó Milán, Major Laura,
Major Attila, Vásárhelyi Nagy Réka, Boros Attila
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Tisztelt makádi lakosok! Tisztelt újságolvasók!
Többször írtunk a Makádi újságban a környezetvédelem fontosságáról. Engedjék meg, hogy újból említést
tegyek a téma fontosságáról. Településünk és környezete az elmúlt hosszú évek alatt nagy változáson ment
keresztül, mégpedig sok-sok illegális szemétlerakót
sikerült megszüntetni. Az ott felhalmozódott hulladék a
megfelelő helyre került elszállításra. Ezeket a területeket folyamatosan ellenőrizzük, és nem találunk újból
elhelyezett a környezetre ártalmas hulladékot. Két területen viszont továbbra is jelentős mennyiségű a háztartási szemét. Az egyik ilyen terület a faluból kivezető út
melletti töltés oldala. A hétvégi házakból hazafelé tartó
emberek előszeretettel dobják ki zsákkal együtt a hétvégén összegyűlt
szemetüket. Sok elpusztult állati tetemet is rendszeresen találunk, ami
közegészségügyi szempontból nagyon veszélyes.
A másik terület
a régi sóderbánya. Ide már több
évtizede hordanak szemetet,
veszélyes hulladékot. A veszélyes
hulladék
között található
olajoskanna, festékes doboz, hullám-, illetve síkpala, kőzetgyapot, üveggyapot,

amelyek azbeszt származékot is
tartalmaznak. Ezeknek az elszállítása az önkormányzat feladata és
felelőssége, természetesen az
adófizető állampolgárok adójából.
Ezekből a pénzösszegekből,
melyek több százezer forintot
emésztenek fel éves szinten, fejleszteni tudnánk a település más
területeit. Egy konténer elszállítása 35.000 forintba kerül, amely
rövid időn belül jócskán megtelik.
Kérek minden felelősen gondolkozó állampolgárt, hogy ha tudnak
ilyen esetekről, kérem, szóljanak a hivatal munkatársainak! Ezáltal a
szükséges eljárást le tudjuk folytatni, hogy a környezet szennyezéséért
megfelelő bírságot kiszabhassuk.
Fontos megemlíteni azt a szomorú jelenséget is, hogy a településen
belül, az utak, parkok mentén jelentősen megnövekedett az üdítős,
sörös, röviditalos üvegek, flakonok eldobálása. A jelenség az utóbbi két
évben emelkedett meg drasztikusan. Tudjuk, hogy a településen hiányoznak a hulladékgyűjtésére szolgáló köztéri gyűjtőedények, de ez
nem jelenti azt, hogy csak ez lehet a megoldás. Óvodában, iskolában és
a családoknál is tanítják és elmondják, hogy a szemét gyűjtése milyen
fontos feladat. Az eldobálása pedig nem „korrekt”. Az összegyűjtés
szintén az önkormányzat munkatársaira hárul, akiknek más feladatot is
el kellene látniuk, viszont sok időt elvesz a fölösleges szemétgyűjtés a
munkaidejükből.
Kérek mindenkit, hogy vigyázzunk településünk tisztaságára, rendezettségére!
Baski Gábor polgármester

Kérjük Önöket, hogy ne adják oda idegeneknek ezeket a hulladékokat! Gazdagítsák településünket azzal, hogy részünkre
felajánlják!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Makád Gyermekeiért
Iskolai Alapítvány vasgyűjtést szervez a Thúry József Általános Iskola részére. A bevételből az iskolaudvar területére játszótéri eszközöket kívánunk vásárolni.
A lakosok bírtokában biztosan van használhatatlan fémhulladék, amelyet már nem tud hasznosítani.
Nincs más teendője, mint telefonon, vagy személyesen értesíteni Baski Gábort a kuratórium elnökét, vagy Kollár Tibort az
önkormányzatunk dolgozóját. A szállítást és rakodást mi
végezzük el.

Baski Gábor:
Kollár Tibor:

06/70-930-69-36
06/70-334-99-72

játszóteret

vashulladékból

Segítsen Ön is megvalósítani az iskola terveit!
Köszönjük!
Baski Gábor elnök
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Pályázati kiírás – önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére
Makád Község Önkormányzata a 38/2015. (VII. 06.) számú
Képviselő-testületi határozata és az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelet 9-10. §-ai alapján a következő pályázati felhívást teszi
közzé:
1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Makád Község Önkormányzata, 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 52.
2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános
4.) A pályázat tárgya: az ingatlan-nyilvántartásban 207 helyrajzi
szám alatt felvett lakóház és udvar 1757 m2 nagyságú telken, 90
m2 hasznos alapterületű kétlakásos lakóház, természetben
Rákóczi utca 42. szám alatt található Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan értékesítése.
Az ingatlan kikiáltási ára: 6.000.000.- Ft.
5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége (2322 Makád, Szabadság
utca 27.)
6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen
vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell
benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Makád, Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti
lakóház megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges
szempontja a vételár nagysága.
8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
– az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének
határidejére, módjára,
– az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;

– az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek: az ajánlattevő neve és lakóhelye, a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó
megajánlás.
9.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:
2015. augusztus 26. (szerda) 09.00 óra. Ezzel egyidőben kerül sor
az ajánlatok bontására is a Szigetbecsei Közös Önkormányzati
Hivatal Makádi Kirendeltségén (Szabadság utca 27.).
10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
Baski Gábor polgármesternél (telefonszám: 24/482-096/19 mellék).
12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az
ajánlatok benyújtása során.
13.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Makád Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő
lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el. A
pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló
képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül írásban értesül.
14.) Egyéb információ: A lakóház kérésre Baski Gábor polgármesternél (telefonszám: 24/482-096/19 mellék) igénylés esetén bármikor megtekinthető.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást –
akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
A pályázati kiírás a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
Makádi Kirendeltségének hirdetőtábláján, a www.makad.hu honlapon illetve a Makádi Újságban kerül meghirdetésre.
Makád, 2015. július 15.
Baski Gábor
polgármester

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
családgondozója ügyfélfogadást tart
a Művelődési Házban
minden páros hét szerdáján 14-15 óra között.
Az intézmény munkatársa segítséget nyújt a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára.
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
Segíti az anyagi nehézségekkel küzdőket a pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutásban.
A családgondozó neve és elérhetősége:

Markó Beáta 06-70-330-7881, 06-24-513-240

Tisztelt Makádi Lakosok!
Örömmel értesítem önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara újraindította a falugazdász fogadóórát községükben.
Minden héten HÉTFŐN A MŰVELŐDÉSI HÁZ EMELETÉN
8:00-10:00 között várom a NAK ügyfeleit.
Tisztelettel!
Kocsis Mihály falugazdász
Pest Megye-Ráckeve Területi Központ
+36/20-243-5425
kocsis.mihaly@nak.hu
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Zwara Andrásné Zsóka
nénit köszöntjük abból az
alkalomból, hogy átvette a
Gyémántdiplomáját.
A Gyémántdiplomát az a
pedagógus kaphatja meg, aki
60 éve végezte el a tanítóképzőt és szerezte meg a diplomáját.
Zwara Andrásné iskoláit
Nyíregyházán, majd Szegeden végezte, ahol történelemföldrajz szakos végzettséget
szerzett. 1953-ban került Makádra gyakorló pedagógusként, majd 1954-ben államvizsgát tett.
A diploma megszerzése A jeles alkalomból Raffay Béla igazgató úr és Szabó Istvánné
tagintézmény-vezető asszony adta át a Gyémántdiplomát
után 1953-tól nyugdíjba vonulásáig Makádon tanított.
Ezen idő alatt 1974-ig itt
lakott férjével és két gyermekével, Ildikóval és Andrással.
Ildikó folytatta tovább Zsóka
néni által megkezdett pályát,
mint történelem-orosz-német
szakos tanár.
1974-ben Ráckevére költöztek, de szíve és hivatásszeretete azonban mégis itt tartotta. Hű maradt Makádhoz,
az itt élőkhöz, szeretett tanítványaihoz. Hosszú pedagóguspályája során a falu apraja-nagyja ismerte, szerette és
becsülte. Tanítás mellett több
tevékenységet végzett az
Zsóka nénit külöm köszöntötte Makád Község Önkormányzaiskolában.
ta és Képviselő-testülete nevében Baski Gábor polgármester
Nyugdíjba vonulása után még néhány évig napközis nevelőként segítette az iskola munkáját.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Szabó Pálné Esztike néni
(született: 1925. 03. 16.)
sajnos már nincs közöttünk,
nyugodjék békében!

Saári Ferencné Marika néni
(született: 1925. 07. 10.)

A n y a k ön y v i
h írek
M eg s z ü lettek
Nyőgéri Tamás és Józsa Anna kislánya
Hanna Tamara
Badi Gábor Jenő és Elsik Henrietta kislánya
Liliána
Bozóki András és Ábrahám Kinga kislánya
Petra
Lődi Levente és Orsós Orsolya kisfia
Levente
Palya Árpád és Németh Judit kisfia
Árpád
Vörös Péter és Horváth Tünde kislánya
Hanna Zoé

Házasságot kötöttek
Dobrocsi Ottó József és Lolbert Nikolett

Örök re eltá v oz ta k
Pákozdi Pál Mihály
(élt 80 évet)
Fábián Józsefné
szül: Zakariás Ilona
(élt 93 évet)
Szabó Pálné szül: Cser Eszter (élt 90 évet)
Szabó Sándor
(élt: 91 évet)
Király Ferencné
szül: Schramm Erzsébet
(élt 87 évet)
Balogh Lajos
(élt 49 évet)
Szűcsné Krassai Gabriella
(élt 54 évet)
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Nagy örömmel köszönjük meg
mindenki segítségét, aki valamilyen formában is hozzájárult, hogy
a 2. SÓFALAT is beépíthettetük
óvodánkba áprilisban. Így már minkét csoportszobánkban részesülhetnek gyermekeink a száraz sóterápia
jótékony hatásából.
Májusi hónapunk nagyon eseménydús volt. Első és egyben az év
legszebb ünnepével kezdtünk, ez
pedig az Anyák napja. Az óvodás
gyermekek óvó nénik segítségével
dalokból, versekből álló kis műsorral lepték meg az anyukákat, mamákat és az előadás végén általuk
készített ajándékkal kedveskedtek.

Május közepén a Süni csoportosok a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogattak el. A Micimackó csoportosok pedig a Fővárosi
Nagycirkuszba. Ide a szülők és családtagok is elkísérhették a gyerekeket, tehát meghitt, családias légkörben élvezhette mindenki ezt a
kirándulást.
Május 22-én, pénteken szerveztük meg a Gyereknapot sok, színes
és élmény dús programmal, melyeket a rossz idő ellenére is nagyon
élveztek gyermekek, szülők egyaránt. Kedveskedtünk a gyermekeknek rendőrségi kutyás bemutatóval, palacsintás tízóraival, ugrálóvárakkal, csillámtetoválással, arcfestéssel, varrással, gyöngyfűzéssel
és a Palinta Társulat interaktív zenés műsorával is. Úgy gondolom,
mindenki jól szórakozott ezen a napon.

Mivel Gyermeknapon esett az eső, nem akartuk, hogy kimaradjanak az óvodás gyermekek semmi jóból, ezért a következő héten
pótoltuk be az elmaradhatatlan pónilovagolást.
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A Makádi Hóvirág Óvoda Micimackó csoportosai 2015. május 30án részt vettek Szigethalmon a Pest Megyei Óvodák Néptánctalálkozóján. Óvodánkban hagyományőrző programunk keretében megismertetjük gyermekeinket az év során a magyar népzenével, tánccal.
Ezekből állítottak össze egy kis műsort Tavaszi tánccsokor címmel és
adták elő ezen a találkozón. Ezzel a kis műsorral kedveskedtek az
óvodások a Makádi II. Pikniknapon is a közönségnek.

Nyugdíjba vonulásotok alkalmából
kívánunk Nektek
nagyon jó egészséget, hosszú életet és
boldogságot!
Köszönjük
az
együtt töltött éveket!
Borbély Ilona
intézményvezető

A 2014/2015-ös nevelési évünk lezárásaként az óvó nénik összeállítottak az év során tanult versekből, dalos körjátékokból, mondókákból
egy műsort, amivel május végén bemutathatták a gyermekek szüleiknek mennyi mindent tanultak meg, milyen sokat ügyesedtek, fejlődtek.
Nemcsak ez a nevelési év ért véget, hanem két kedves kollégánk
munkaideje is elröppent. 2015-ben nyugdíjba vonul 40 év munkaidő
után Schwarczenberger Jánosné – Éva néni és Márkus Lajosné –
Jutka néni.
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KERÉKPÁR?
Tisztelt Olvasók!
Az utóbbi hetekben egyre javuló időjárás
az utakra csalogatta a kerékpárosokat. E járművek tömeges megjelenésével arányosan
növekszik az általuk elkövetett jogsértések,
az általuk és a sérelmükre bekövetkezett közlekedési balesetek száma is. A hagyományos
kerékpárok mellett több olyan jármű is közlekedik az útjainkon, amelyek járműkategóriába sorolása időnként az intézkedő rendőröknek is feladja a leckét. Ezen járművek
vezetői, hajtói sokszor maguk sem tudják,
hogy a forgalomban való részvételükkel jogsértéseket követnek el. A legtöbb problémát
azon járművekkel tapasztaljuk, ahol a rendőri intézkedés során szembesül a tulajdonos
azzal, hogy kedvence nem kerékpár. Annak
vezetéséhez vezetői engedély, vagy minimum vezetői igazolvány szükséges, bukósisak viselését írja elő a jogszabály és kötelező
biztosítást kell kötni a használatához.
Pontosan meg kell vizsgálnunk tehát, hogy
milyen jármű is a kerékpár, hogyan tudjuk
elkülöníteni a hozzá leginkább hasonló
egyéb járművektől, pl. a segédmotoros
kerékpártól.
Az 1/1975 KPM-BM együttes rendelet, (a
továbbiakban KRESZ) II. függelék r/1. pontja így definiálja a kerékpár fogalmát:
Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű
jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.
A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen.
Jelenleg:
– Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét
betöltött személy legfeljebb egy, 10 évesnél
fiatalabb gyermeket szállíthat, a megfelelő
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 sz. 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).

A lényeg az, hogy az a jármű kerékpár,
melyet emberi erő hajt. Ezt segítheti egy
maximum 300 W teljesítményű motor, de az
alapfeltétel az emberi erő. Amennyiben a
tisztelt olvasó járművét nem emberi erő hajtja, például pedál sincs rajta, vagy a segítő
motor teljesítménye nagyobb, mint 300 W,
ebben az esetben a jármű nem kerékpár,
hanem elektromos robogó, azaz segédmotoros kerékpár.
Ekkor azonban a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak
rá, tehát,:
• vezetői engedély, vagy igazolvány szükséges a forgalomban való részvételhez
• kötelező biztosítást kell kötni,
• becsatolt motorkerékpáros bukósisak
viselése kötelező
• nem szabad utast szállítani.
Több panasz érkezett hozzánk azzal, hogy
a kerékpárokat árusító kereskedők nem pontosan informálják a vásárlókat, és elektromos
robogókat kerékpárként árulnak.
Ezen kereskedésekben felhívtuk a figyelmet a vásárlók szakszerű tájékoztatására és
eltávolíttattuk a félreérthető reklámokat.
Tekintettel arra, hogy a kerékpár jármű, a
vezetők részéről óvatosan kell bánni az alkohol fogyasztásával. A közelmúltban történt
jogszabályváltozások enyhítették a korábbi
zéró toleranciát, tehát jelenleg a kerékpárosok az alkoholfogyasztást követően is bün-
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tetlenül pattanhatnak nyeregbe, viszont fontos, hogy tudniuk kell hol húzódik a határ,
azaz a jármű biztonságos vezetésére alkalmas
állapotban kell lennie a kerékpárosnak is.
A kerékpár és a segédmotoros kerékpár
elkülönítése ebből a szempontból is különösen fontos, hiszen a gépi meghajtású járművek vezetőire továbbra is érvényes a zéró
tolerancia, azaz az alkoholfogyasztás teljes
tilalma.
A fentiek értelmében, míg az egy-két sört
elfogyasztó kerékpáros büntetlenül tekerhet,
addig az ugyanennyi szeszesitalt legurító,
segédmotoros kerékpárral közlekedő járművezető bűncselekményt követ el.
Nagyon fontos még arról szólnom, hogy
gyakorta tapasztaljuk a kerékpárosok részéről a közlekedési szabályok ismeretének teljes hiányát. Azután később rendszerint kiderül, hogy ez ebben a formában nem igaz. Az
igazság az, hogy a kerékpárra pattanva egyrészt a túláradó szabadságérzet halványítja a
korábban megszerzett tudásunkat, másrészt a
fizikai munka hatására előtérbe kerül a biciklis geometria: két pont között a legrövidebb
út mindig szabálytalan. Hogy érthetőbb
legyek, azzal is gond van, hogy hol szabad
kerékpározni. Ha röviden akarok válaszolni,
akkor az úton. Tehát nem a járdán, mert ott
csak nagyon speciális esetben, pl. 12 éven
aluli gyermeknek szabad. Az úton közlekedve figyelni kell a kihelyezett táblákra, hiszen
a közelmúltban egyirányúsított Ráckeve belvárosában egyre többször látunk a forgalommal szemben tekerő kerekezőket. Célszerű
ezen szabályokat is komolyan venni.
Legfőképp azért, mert kerékpárosként ezzel
óvjuk a testi épségünket, valamint nem utolsósorban a pénztárcánkat. A „kötelező haladási irány” és a „behajtani tilos” jelzések
figyelmen kívül hagyása a jelenleg hatályos
szabályozás szerint 50 illetve 30 e Ft rendkívüli kiadást jelenthet a felelőtlen kerékpárosnak.
A Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területén a múlt évben történ kerékpáros
balesetek száma arányaiban alacsonyabb,
mint az országos átlag, de nekünk minden
baleset megelőzése fontos. Ha a figyelem
felkeltésével csak egy-két balesetet tudunk
elkerülni, akkor is megéri a fáradságot és a
befektetett energiát.
További balesetmentes közlekedést kívánok:
Kovács Kálmán r. alezredes
Ráckevei Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztály vezetője
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Az Ön lakása betörőbiztos?
Felfokozott életvitelünk során gyakran
nehezen megkeresett vagyonunk védelmét is
csak sebtében látjuk el. Igyekszünk mindent
a magunk javára optimalizálni, ám elfeledkezünk arról, hogy ezzel az elkövetőknek is
táptalajt nyújtunk a bűncselekmények elkövetéséhez.

A pótkulcs leggyakoribb „elrejtési” helyei
között szerepel a bejárati ajtóhoz közeli
kaspó, virágedény mögött-alatt, a lábtörlő
alatt, ajtókeret felett vagy az egyik cipőben.
Amennyiben Ön is ezen helyek valamelyikében tartja a bejárati ajtó kulcsát, javasoljuk,
hogy biztonságosabb helyet keressen neki!
A mobiltelefonok, közösségi portálok
elterjedésével akaratunkon kívül is rengeteg
információt szolgáltatunk a szakosodott
bűnözőknek. A lakásunkról, értékeinkről,
utazásainkról nyilvánosan közölt fényképek
pontos információt szolgáltathatnak arról,
hogy hol lakunk, mit hol tartunk, mikor nem
leszünk otthon, így egyenesen térképként
szolgálhatnak a bűnözőknek! Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybevételével sokat tehetünk a bűncselekmények megelőzéséért.
Ne feledjék: egy kis elővigyázatossággal

rengeteg kellemetlenségtől megvédhetjük
magunkat!
Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart,
azt mindig tegye biztonságos, mások által
nem ismert helyre! Tanácsos lemez vagy
pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre tartozik, azt senkivel ne ossza
meg!
A nyílászárók képezik a behatolási pontok
meghatározó hányadát, ezért szükséges az
első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése.
Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet
megerősítése acéllemezzel, fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az ajtóbefeszítés ellen hatékony lehet a hevederzár,
amennyiben az megfelelően van kialakítva,
lehetőleg falba záródik és jó minőségű a zárszerkezet. Fontos szempont, hogy az ajtó
több ponton záródjon. Amennyiben a földszinti ablakokra szerelt biztonsági rácsot túl
drasztikusnak érezzük, az üvegfelületen
törésvédelmi fólia kisebb láthatatlan védelmet biztosít. A jobban védett ingatlan érdekében kikérhetjük vagyonvédelmi vállalkozások tanácsát!
Ha elmegyünk otthonról:
– zárjuk be az ajtókat, ablakokat, kapukat
– hagyjunk égve egy kislámpát
– kérjük meg barátunkat, megbízható
szomszédunkat lakóingatlanunk ellenőrzésére

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDŐRKAPITÁNYSÁG vezetője

– hosszabb távollét esetén gondoskodjunk
a postaláda ürítéséről
– kérjük meg szomszédunkat, hogy figyeljen a gyanús körülményekre!
A kerti munkák során használt eszközöket
(létrát, fűrészt stb.) mindig tegye el, ne könynyítse meg az elkövetők dolgát, mert az elől
hagyott eszközöket felhasználhatják a bejutáshoz.
Apró praktikákkal megelőzhetőek a betörések, lopások!
A Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) a polgárőrséggel közösen, a lakótelepi és a családi házas övezetben az ingatlanok védelme érdekében szervezett állampolgári összefogás. A program lényegi eleme a
saját és szomszédjaink portájának szemmel
tartása. Vagyontárgyaink, különösen ingatlanunk védelmében kiemelt szerepet játszhatnak a gyakran otthon tartózkodó nyugdíjasok, kismamák, egyéb okból otthon maradók, akik észlelik a napközbeni „gyanús”
személyeket, gépjárműveket, eseményeket.
Ha ismeretlen, gyanús személyeket,
autót lát többször elhaladni a környéken,
jegyezze fel a rendszámát vagy típusát,
ismertetőjelét, ne féljen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja azonnal az ingyenesen hívható 107 és 112 telefonszámainkat!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

RÁCKEVEI

Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth utca 22.
Postacím: 2300. Ráckeve, Pf.: 48.
Telefon: 24/518-680, BM 30 - 277; fax: 24/518-690
E-mail: rackeverk@pest.police.hu
Ügyszám: 753/2015. ált.
Tárgy: „19 megyés intézkedés” program meghosszabbítása tájékoztatás
Baski Gábor
Makád Község Polgármestere
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője az elért

eredmények alapján az ország valamennyi megyéjére és a fővárosra
kiterjedő, a fokozottabb közterületi jelenlét megteremtésére irányuló,
illetve a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét növelő programot
meghosszabbította.
Ennek kapcsán minden a Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területén elhelyezkedő településen biztosítani tudjuk a továbbiakban is a
rendőri jelenlétet, így hatékonyabban tudunk fellépni a bűncselekményt,
illetve szabálysértést elkövetőkkel szemben.
Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy amennyiben észrevétele, javaslata van a fokozott szolgálattal kapcsolatban, azt legkésőbb 2015. március 13-ig hatóságomhoz eljuttatni szíveskedjék.
Ráckeve, 2015. március 9.
Tisztelettel:
Dr. Öveges Kristóf
r. alezredes kapitányságvezető
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Segítség, kiraboltak!
A közterületi bűnözés sajátos kriminológiai kategória. Magában
foglalja a személy elleni, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs
elleni, az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni, a közrend elleni bűncselekmények, valamint a gazdadasági
és a vagyon elleni bűncselekmények – az elkövetés helyszínéhez
kapcsolódó – változatait.
E bűncselekményi
kategória teszi ki évek
óta az összes ismertté
vált bűncselekmény
közel 30%-át, és ilyen
módon képet adhat a
közterületek biztonságának állapotáról.
Az elmúlt évtized
adatait vizsgálva területi megoszlás szerint
a főváros a domináns, itt követik el éves átlagban a legtöbb bűncselekményt. A közterületi erőszakos bűncselekmények elkövetési mértéke különösen Budapest agglomerációjában, valamint az ország
keleti részén jelentős.
A leggyakoribb elkövetési helyszínek a városok utcái, elhagyatott
parkjai, egyéb félreeső helyek. A nagyobb bérházak lépcsőházai vagy
liftjei, a közösségi közlekedés eszközei is gyakran szerepelnek a feljelentési jegyzőkönyvekben. A forgalmas, fiatalok által tömegesen
látogatott helyek, találkozási pontok, mint a szórakozóhelyek és környékük, bevásárlóközpontok és parkolói jellemzően a garázda magatartásnak és a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének kedveznek.
A fiatalok mellett az idősebb állampolgárok is egyre gyakrabban
válnak bűncselekmény áldozatává, betörők, besurranók, trükkös tolvajok, illetve rablók támadásának következtében.
A rablás jellemzői:
Rablásról abban az esetben beszélhetünk, amikor az elkövető
annak érdekében, hogy megszerezze pénzünket, értékeinket, személy
elleni erőszakot, fenyegetést alkalmaz. A rablások egyik jellemző
helyszíne a közterület, gyér forgalmú utca vagy aluljáró.
Bűncselekmény áldozatává azonban akár saját otthonunkban is
válhatunk, ha például rajtakapjuk a betörőt lakásunkban, amint értékeinkkel készül távozni, és ennek során erőszakhoz folyamodik
velünk szemben. Tipikus elkövetési módnak tekinthető, amikor az

elkövetők a különböző szórakozóhelyeken kiválasztják azokat a személyeket, akiknek magatartásából arra tudnak következtetni, hogy
nagyobb érték, pénz van náluk. Összeismerkednek velük, majd
együtt távoznak és az utcán a sértettet váratlanul megtámadják, az
értékeit elveszik. Egy másik jellemző szituáció, amikor a tettes vagy
tettesek kevésbé forgalmas helyen lesben állnak, várva a kedvező
alkalmat és az arra haladó személyeket megtámadják. Legtöbb esetben útonállásszerűen különböző ürügyeket használnak fel megszólításra (pl. tüzet kérnek, megkérdezik hány óra).

Mit tehet Ön az áldozattá válás megelőzése érdekében?

• Forgalmas, kivilágított úton közlekedjen, kerülve az elhagyatott
helyeket, gyanúsan viselkedő személyeket!
• Ne hordjon magánál nagy összegű készpénzt!
• Táskáját mindig erősen magához szorítva viselje, lehetőleg a vállon keresztbe átvetve!
• Este, sötétben lehetőleg ne induljon egyedül útnak!
• Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, vagy úgy érzi, követik,
mielőbb menjen olyan helyre, ahol mások is tartózkodnak, vagy
térjen be egy üzletbe!
•Lakáskulcsát ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem időben
készítse azt elő!

Mit tegyünk támadás esetén?
• Őrizze meg lélekjelenlétét, ne essen pánikba, mert a támadó emiatt agresszívvá válhat!
• Hangosan kiáltson segítségért, vagy használjon figyelemfelkeltésre alkalmas eszközt és így jelezze környezetének, hogy bajban
van!
• Ne álljon ellen, inkább adja át értékeit a támadónak; a legfontosabb az élet és a testi épség védelme!
• Figyelje meg alaposan támadóját, hogy később részletes személyleírást tudjon róla adni!
• Értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén!
• A helyszínt őrizze meg eredeti állapotában, ne nyúljon azokhoz a
dolgokhoz, amiket a tettes megérintett!
• A keletkezett sérülésekkel forduljon orvoshoz és kérjen látleletet!
Utcán, szórakozóhelyen egyéb nyilvános helyeken garázdálkodók,
rendbontók, bűncselekményt elkövetők tevékenységét ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy legközelebb Ön válhat áldozattá!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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NYÁR, VAKÁCIÓ!
Egész évben erre az egy-két hétre várunk, amikor végre kiszabadulunk a megszokott
környezetünkből, elindulunk, világot látunk. Magunk mögött hagyjuk a munkát, jó esetben
elfeledkezünk rövid időre a mindennapos gondjainkról. Az átélt élményeket, mindazt a
szépet, amit látunk, szeretnénk megosztani az egész világgal, de legalábbis ismerőseinkkel,
barátainkkal telefonon, személyesen vagy a különböző internetes közösségi portálokon.
Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszélynek tesszük
ki biztonságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy
fényképet posztolunk a nyaralásról. Ezáltal akaratlanul
is kiszolgáltatjuk otthon hagyott értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott bűnözőknek, akik egy kis utánajárással könnyedén kideríthetik címünket, esetleg
távollétünk időtartamát. A legszebb nyaralás is rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy betörtek otthonunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták
emléktárgyainkat.

Szépül és rendeződik az új könyvtár

Mit tehetünk a kellemetlenségek megelőzésére?
• Ne híreszteljük alkalmi ismerősök körében, hova, mennyi időre készülünk elutazni!
Nem tudhatjuk ugyanis, kinek adják tovább – akár jóhiszeműen is – a kapott információt.

A könyvek a helyükre kerülnek

• A nyaralás örömeit közösségi oldalunkon utólag osszuk meg barátainkkal!
• Az utazás részleteit ne nyilvánosan, hanem otthon beszéljük meg! A tömegközlekedési eszközön, munkahelyen, nyilvános felületen folytatott egyeztetés bárkinek a fülébe juthat!
• Zárjuk be az összes nyílászárót! A magasabban található ablaknál égve hagyhatunk
kis fogyasztású lámpát, a földszinti, könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos ablakon, hátsó ajtókon javasolt lehúzni a redőnyt.

Thúry József bölcsője

• Ne hagyjuk nyitva a bejárati ajtón a kisállatok számára rendszeresített lengőajtót!
• Kérjük meg megbízható szomszédunkat, barátunkat a postaláda rendszeres ürítésére, a
lakás körüli napközbeni tevékenység elvégzésére, hogy lássák, „van élet a házban”!
Így sokkal kisebb az esély arra, hogy szemet szúr otthonunk lakatlansága.
• Amennyiben van, aktiváljuk a riasztót!
• Érdemes vagyonleltárt készíteni, melynek
során egy füzetben összegezzük vagyontárgyainkat és azok értékét, azonosító számát,
esetleg mellétűzhetünk fényképet az adott
tárgyról. Ezt semmiképpen se otthon tartsuk,
hanem például egy megbízható rokonnál, jó
barátnál, hiszen ha a betörők saját ingatlanunkban találják meg, térképként szolgálhat
a felkutatandó értékek vonatkozásában. Ha megtörténik a baj, a nyomozást és a biztosítási ügyintézést megkönnyítheti, ha összegezve vannak a keresett értéktárgyak!

Makádon készült eszközök

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször elhaladni a környéken, jegyezze
fel a rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét és ne féljen értesíteni a rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Gazdagodik a múzeum, folyamatos
a felajánlás
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THÚRY SULI HÍREK
2014/2015. tanév II. félévében versenyeken elért iskolai helyezések
• FEBRUÁR 25.:
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola DIGI-KOOPÉ
Kistérségi matematikaversenyen a 3. osztályból: Dominek László, Vásárhelyi-Nagy
Luca, Vida Patrik csapatversenyben II. helyezést értek el. Vida Patrik egyénileg I. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: Gellai Anita
Zsanett.
• MÁRCIUS 10.:
Német nemzetiségi szavalóverseny
Iskolánkat képviselte: Brezina Kata, Kiss
Zsombor, Vásárhelyi-Nagy Anna. Kiss
Zsombor 4. helyezést ért el. Felkészítő nevelők: Kissné Méri Erzsébet, Pilczingerné
Major Hajnalka.
• MÁRCIUS 13.:
Kiskunlacháza: Népdaléneklési versenyen
iskolánkat Halassy Eszter és Halassy Dániel
képviselte. Halassy Eszter II., Halassy Dániel
III. helyezést ért el. Felkészítők: Halassyné
Székely Orsolya, Gellai Anita Zsanett.
• MÁRCIUS 19.:
Német szavalóverseny Szigetszentmiklóson.
Iskolánkat képviselték: Vásárhelyi-Nagy
Anna, Kiss Zsombor. Kiss Zsombor I. helyezést ért el, Vásárhelyi-Nagy Anna különdíjban részesült. Felkészítő nevelő: Kissné Méri
Erzsébet.
• MÁRCIUS 20.:
Iskolánk tanulói rajzversenyen vettek részt
Kiskunlacházán a Munkácsy téri általános
iskolában. Nagy Zsófia valamint Seregély
Balázs III. helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Forgács Veronika.
• Károly József 3. osztályos tanuló 2015. április 11-én Kiskunlacházán részt vett a „Fut a
falu” futóversenyen. Alsós korcsoportban I.
helyezést ért el.
• ÁPRILIS 17.:
Német Nemzetiségi Szavalóverseny Pilisvörösváron. Iskolánkat eredményesen képviselte Kiss Zsombor. Felkészítő nevelő: Kissné
Méri Erzsébet.
• ÁPRILIS 23.:
Szigethalmi Széchényi István Általános Iskolában megtartott körzeti alsó tagozatos
„KOKTÉL” tanulmányi versenyen negyedik
osztályos tanulóink eredményesen szerepeltek.
Résztvevők: Brezina Ferenc, Kiss Zsombor,
Wéber Péter. Felkészítő nevelő: Nyulné Bíró
Ildikó.
• ÁPRILIS 23.:
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában megtartott alsó tagozatos matematika
versenyen iskolánkat képviselték: Czinege
Laura, Péter Hanna, Király Gergő 2. osztályos
tanulók. A legeredményesebb versenyző
Czinege Laura volt. Felkészítő nevelő: Piróthné
Ács Tünde.
• Halassy Dániel 3. osztályos és Pahocsa Pet-

ra 5. osztályos tanulók, a Hermann Ottó Természetismeret Verseny megyei fordulóján
országos döntőbe jutottak. Felkészítő nevelők: Gellai Zsanett, Takács Tímea.
• Pahocsa Petra 5. osztályos tanuló „Bendegúz levelező” versenyen történelem tantárgyból országos döntőbe jutott, és magyar
nyelvtan tantárgyból megyei 7. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Bognár Gáborné.
• Kiskunlacházán megrendezésre került Megyei Matematika Alapműveleti Versenyen
iskolánkat képviselték: Brezina Ferenc, Kiss
Zsombor és Wéber Péter negyedik osztályos
tanulók. Felkészítő nevelő: Nyulné Bíró
Ildikó.
• MÁJUS 12.:
Lesewurm verseny Kunszentmiklóson
Kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnáziumban megrendezett Német „Könyvmoly” versenyen: I. helyezést ért el Modroczki Szandra 6. osztályos tanuló, II. helyezést ért el: Kozma Luca 8. osztályos tanuló,
III. helyezést ért el: Brezina Ferenc, VI.
helyezést ért el: Kiss Zsombor. További
résztvevők: Nagy Kristóf, Boros Máté,
Vásárhelyi-Nagy Anna, Stromáyer Sára,
Czeppány Ferenc, Gaál Bendegúz.
Felkészítő nevelő: Kissné Méri Erzsébet.
• MÁJUS:
Kis bokréta csoport tagjai: Csendes Gergő
első osztályos tanuló és Dominek László harmadik osztályos tanuló tovább jutottak a
„Röpülj páva” országos versenyre. A megyei
fordulóban arany fokozatot értek el. Felkészítő nevelő: Gellai Zsanett.
• MÁJUS 21.:
Népdaléneklési verseny Tökölön. Iskolánkat
Halassy Eszter 6. osztályos tanuló képviselte, aki a „Szárnyaló” Pünkösdi Népdalünnepen arany Dalosmadár díjat kapott. Felkészítő: Halassyné Székely Orsolya.
• MÁJUS 30.: Mazsorett verseny Gyálon
Szervező nevelő: Pilczingerné Major Hajnalka.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki iskolánk támogatóinak: Alexov Diána Szerb
Önkormányzat – Lórév, Borosné Varó Beáta
– Makád, Bódi Gáborné – Ráckeve, ifj.
Brezina Ferenc – Szigetbecse Vendéglő,
Csöme Kft. – Ráckeve, Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény –
Dömsöd, Dobos ABC – Makád, Fókusz
Takarék – Ráckeve, IBIDEN – Dunavarsány,
Makád Gyermekeiért Alapítvány, Makád
Község Önkormányzata, MOL Zrt. – Százhalombatta, NIKA Szatócsbolt – Makád,
Petőfi Sándor Múzeum – Dömsöd, Sophia
Könyvesbolt – Ráckeve, Szamosvári Istvánné – Ráckeve, Szülői Szervezet – Makád,
Vajnai János – Kiskunlacháza, Vidák
Csedomir – Makád.

A 2014/2015. tanév
legeredményesebb tanulói
1. osztály:
I. Kiss Gábor (kitűnő)
II. Földi Regina
III. Schmidt Zsófia
2. osztály:
I. Brezina Kata (kitűnő)
II. Péter Hanna
III. Czinege Laura
3. osztály:
Vida Patrik (kitűnő, tanulmányi
munkájáért nevelőtestületi dicséret)
II. Pahocsa Judit (kitűnő, általános
nevelőtestületi dicséret)
III. Halassy Dániel (jeles),
Vásárhelyi-Nagy Luca (jeles)
I.

4. osztály:
Brezina Ferenc (kitűnő, tanulmányi
munkájáért nevelőtestületi dicséret),
Kiss Zsombor (kitűnő, tanulmányi
munkájáért nevelőtestületi dicséret )
II. Bódi Regina
III. Borbély Patrícia
Wéber Péter
I.

5. osztály:
Pahocsa Petra (kitűnő, általános
nevelőtestületi dicséret)
II. Kocsis Zsófia (kitűnő, általános
nevelőtestületi dicséret)
III. Baski Anna
I.

6. osztály:
Modroczki Szandra (kitűnő, általános nevelőtestületi dicséret)
Boros Máté (kitűnő, tanulmányi
munkájáért nevelőtestületi dicséret)
II. Vásárhelyi-Nagy Anna (jeles)
III. Halassy Eszter (jeles)
Major Fruzsina (jeles)
I.

7. osztály:
I. Stromájer Sára
II. Boros Renáta
III. Kocsis Tibor
Szeker Balázs
8. osztály:
Kozma Luca Jázmin
Molnár Erik
II. Major Zsolt,
Levente Dávid
III. Balogh Lívia
Mester Miklós Bence
Czipóth Zlátán
I.

2015. július

A ballagó 8. osztályos
tanulók névsora
Osztályfőnök:
Kissné Méri Erzsébet
Balogh Lívia
Bencs Bendegúz
Béres Olivér Donát
Czipóth Zlátán
Csicsó Klaudia
Darabos Daimler
Darázs József Patrik
Horváth Dorka
Horváth Szebasztián
Márió
Kozma Luca Jázmin
Levente Dávid László
Major Attila Máté
Major Laura Ivett
Major Zsolt
Markó Bence
Mester Miklós Bence
Molnár Erik László
Nagy Marcell Máté
Nagy Nikolett
Szabó Milán
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Csöme Kft.
Barkács- és festékszakü zlet
2300 Ráckeve, Szent János tér 7.
Tel.: 24-518-750
e-mail: infocsome@gmail.com

Barkács cikkek A-tól Z-ig!

ZSINDELY,
LÉCEK, OSB
GIPSZKARTON
TARTOZÉKOK
SZIGETELÉS
(EPS,
KŐZETGYAPOT,
VÍZSZIGETELÉS,
LÁBAZAT)

BÁDOGÁRU,
KISGÉPEK,
GÉPBÉRLÉS,
BRIKETT

FESTÉKEK, VAKOLATOK

OK,
R
A
V
CSA

OK
M
Á
RSZ
SZE

Félmegoldások helyett válasszon minket!

