
XIII. évfolyam 3. szám 2016. október

Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Nemrég kezembe akadt egy 2011-es nép-
számlálási adattáblázat. Habár tudtam, hogy
alapvetően református Makád, de hogy
ennyien – egészen pontosan 597 fő – vallot-
ta magát reformátusnak, nem tudtam. Nem
volt nehéz összevetni azonban gyülekezeti
nyilvántartásunkkal ezt az adatot. Kimu ta-
tásunk szerint 200 ember tartja fent a gyüle-
kezetet azzal, hogy befizeti a folyó évi egy-
házfenntartói járulékot. (Többen ezen test-
vérek közül, már több mint 60 éve tesznek
így!) Az istentisztelete-
ket hétvégenként pedig
25-50 fő látogatja.
Leg több testvérünkkel
csak valamelyik egy-
házi ün nepen találko-
zunk. Fél reértés ne
essék... Nem elszámol-
tatni akarlak bennete-
ket testvérek! Sokkal
in kább arra indítani,
hogy jöjjetek el az is -
tentiszteletekre! Le-
gye  tek ti is részesei e
közösség életének! Az
életünkben sok nehéz-
séggel és gond dal küz-
dünk min d nyájan. De
az Úr azt mondja, hogy
„Minden féltve őrzött
dolognál jobban óvd
szívedet, mert onnan indul ki az élet.
(Példabeszédek 4, 23) Létkérdésünk az,
hogy a lelkünkre és szívünkre vigyázzunk!
Úgy érzem és gondolom, hogy a lelki táplá-
lékra minden héten szükségünk van. Hogy
ne csak testben, de szívben és lélekben is
legyen erőnk.

Sokszor kell használnom hivatalos he lyen
vagy dokumentumokon az egyházközség
bélyegzőjét. 1621 szerepel rajta, azaz 1621-
től ismerjük a gyülekezet lelkészeit, vagy –
még helyesebben – innentől vált önállóan
magát fenntartani képes gyülekezetté.
Tudom, hogy régen más volt. Régen pl. sok
minden természetes volt, ami ma nem az. A
történelem kerekének előre halad tával válto-
zott körülöttük sok minden. És mi is. De
hadd mutassak rá most is azokra az értékek-
re, amiket megvalósítottunk! Együtt, közö-

sen. Mert tudom, hogy sokan segítettek.
Köszönet érte! Megújult a templom, szemet
gyönyörködtető, jó ránézni, mert eszünkbe
jut, hogy néhány éve még milyen romos
állapotban volt. Talán nem is mertünk arra
gondolni, hogy egyszer még szép lesz. Az
idősebbekben talán még az is megfogalma-
zódott, hogy vajon én megérem-e. És elér-
tük. Isten kegyelméből, sok embertársunk
akaratával megtámogatva a munkálatokat,
de elértük. 

Naponta látjuk az órát és halljuk a konga-
tót. Évek óta nem működött. Milyen hatal-
mas eredmény. Önerőből. Mert ezt ti ada-
koztátok össze. Hogy szóljon, hogy legyen
teljes a templom. Legyen éke és dísze a fa -
lunak. Hogy elmondja, hogy hírül vigye,
vigyázunk templomunkra. Jó úgy felpillan-
tanunk az órára, hogy működik és a mutatók
szépen körbejárnak. Időközben a torony
megvilágítása is elkészült. Köszönet illesse
e helyről is mindazokat, akik a jótékonysági
rockkoncertet szervezték, abban közremű-
ködtek! 

Nekem, lelkipásztornak mindig azzal a
legnehezebb szembesülni, hogy ha néhány
ember ennyi csodálatos dologra képes, ilyen
nagyszerű szolgálatot tud végezni, akkor
mire lehet(ne) képes kétszer vagy három-
szor annyi ember?! Minden testvérünk szol-

gálatára, akarására szükség van, hogy újra
erős legyen ez a gyülekezet. Nagy teher
nyomja a vállunkat, közel 400 év. Isten cso-
dálatosan megáldott bennünket, annak elle-
nére, hogy most létszám tekintetében nem a
teljes és idilli képet mutatjuk, sem magunk,
sem pedig a külvilág felé. Megmaradtunk
sok viszontagságon keresztül. És megma-
radt a templom a háborúkban, hogy mindig
legyen menedék, egy hely, ahol jó lenni!
Ahol a reménység üzenete szól, ahol Isten a

legnagyobb mélysé-
geinkből is képes és
fel akar emelni.
Ahol egyszerre erő-
södhetünk meg nem-
zeti és református
ön tu datunkban. 

Szívből és szere-
tettel várunk benne-
teket testvérek gyü-
lekezeti alkalmaink-
ra, amiket zárszó-
képpen részleteseb-
ben is hirdetek!

2016. október 30.
– Újbor hálaadó
alkalmából terítjük
meg az Úrasztalát –
10 órakor tartjuk a
református temp-

lomban úrvacsorás alkalmunkat.
*

2016. november 6. – a 10 órási istentisz-
telet keretében emlékezünk meg azokról a
testvéreinkről, akiket egy esztendő alatt
temettünk el református szertartás szerint.
Szeretettel várunk minden kedves családot,
akik ezen idő alatt temették el szerettüket és
mindazokat, akik emlékezni jönnek el ko -
rábban elhalt kedvesükre! Ekkor emléke-
zünk meg a háborúkban odamaradt ma -
kádiakról is.

*
2016. november 13. – a 10 órakor kezdő-

dő istentisztelet már a gyülekezeti házban
lesz megtartva fűtött helyiségben.

Minden alkalmunkra minden testvérünket
szeretettel hívunk és várunk!

Elkészült a Református templom külső megvilágítása

Kedves Testvéreink!
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Nyáron Zánkán táboroztunk.
Negyedik éve sikerül iskolánknak
balatoni nyári tábort szervezni az
Erzsébet-program segítségével.
Az előző három évben Fonyód -
ligeten „nyaraltunk”, most lehető-
ségünk volt Zánkát is megismer-
ni, itt táboroztunk 5 napig nagy-
szerű körülmények között.

Június végén 40 tanulóval, 4
kísérő nevelővel (Kissné Méri Er -
zsébet, Nyulné Bíró Ildikó, Mi -
hály Gyula, Takács Tímea) aktív,
programokban gazdag hetet töl-
töttünk a Zánkai Erzsébet Üdülő-
központban és Táborban. A szál -
lás helyünk az idei évben volt a
legjobb. Felújított, fürdőszobás
szobáink a tábor központi helyén
voltak, ahonnan minden helyszín
gyorsan elérhető volt.

Tanulóinknak a balatoni stran-
dolás élménye mellett számtalan
programon való részvételre is le -
hetőségük volt. Szerencsések vol-
tunk, nagyon jó időnk volt, majd-
nem minden nap fürödhettünk,
hiszen ez a legjobb a balatoni
táborokban, a gyerekek ezt várják

a legjobban a táborozás során.A lubickolás és a napozáson kívül kis csa-
patunk csak úgy, mint az előző években, részt vett a tábor kínálta vetélke-
dőkön, versenyeken, előadásokon. 

Kitáncoltuk magunkat a tábornyitó és záró bulin, valamint a táncház-
ban. Túráztunk reggel, este, éjszaka a különböző vetélkedőkön a tábor
területét megismerve. Az éjszakai bátorságpróba tetszett a legjobban a
gyerekeknek. Mindenki kedvére válogathatott a programokból: kézmű-
ves foglalkozás, filmvetítés, ügyességi feladatok, ismeretterjesztő, logikai
feladatok, pingpong, csocsó, foci… Az idén is volt koncert, a Kávészünet
zenekarral énekelhették táborozóink az általuk is ismert verseket. 

A tábori sportversenyeken az idei
évben is, mint minden Erzsébet-
táborban, kitűnően szerepeltek tanu-
lóink, és nagyszerű helyezéseket
értek el. Közülük is kiemelkedő volt
mindkét focicsapatunk (12 év alatti-
ak és a 12 év felettiek), akik megér-
demelten nyerték meg a tábori baj-
nokságot. 

A nyári táborok iskolánk életé-
ben azért is jelentősek, mert 8. osztá-

lyos tanulóink így zárják általános iskolás éveiket. A nyolcadikosok,
osztályfőnökükkel külön programokon is részt vettek. Legnagyobb sikere
ezek közül a „paint-ball” lövészetnek volt.

Jól éreztük magunkat, napos időnk volt, jó társaság, gyönyörű, tiszta
helyszín, sok program, gazdag élmények. Reméljük, nem szakad meg a
hagyomány, és újra élvezhetjük a balatoni nyarat, balatoni tábort.

Balatoni nyár… Táboroztunk



Velük együtt elballagott Serényi Ferencné Erika néni is. Erika
néni 199. óta dolgozott óvodánkban. Pedagógiai munkája során a
rábízott gyermekeket ismerte és szerette, tudott velük bánni, hozzájá-
rult ahhoz, hogy a gyermekek az óvodát második otthonuknak tekint-
hessék. A gyermekekkel teljes odaadással foglalkozott, nyugodtan,
csendesen végtelen türelemmel és határozottsággal. Őt és a gyere-
kekkel való foglalkozását mindig a becsület, tisztesség jellemezte.
Az egyik szemünk sír, mert hiányozni fog nekünk Erika óvó néni, a
másik szemünk nevet, mert örülünk, hogy megérdemelt pihenését

megkezdheti. A gyerekek, a szülők, a munkatársak és a Makád Köz -
ség Önkormányzata nevében Baski Gábor polgármester úr és Jancsó
Emőke jegyző asszony szeretetüket, tiszteletüket, megbecsülésüket
fejezték ki Erika néni előtt, akinek jó egészséget, pihenést, sok bol-
dog pillanatot kívánunk a nyugdíjas éveihez.

A 2016/2017. nevelési évet két új óvodapedagógussal kezdhettük
el. Augusztus végén kezdett nálunk Bajusz Hajnalka Nelli, azaz Nelli
néni, aki már egy évet dolgozott, ezért nem volt előtte teljesen isme-
retlen az óvodai élet. Másik óvó nénink Dimitrovics Anita, aki itt
nálunk kezdte el pályafutását. Mindkét óvodapedagógus a Süni cso-
portban tevékenykedik Borbély Ilona segítő-mentor irányításával. A
Micimackó csoportban Holndonner Enikő és Engyel Tünde óvó
nénik várták szeretettel a kiscsoportosokat. Nagy örömünkre ebben a
nevelési évben jelenleg már (az 50 férőhelyes óvodánkba) 43 kis-
gyermek jár. 

Az őszi hónapok elsősorban a játékról, egymás megismeréséről, az

óvodai szokásrendszer kialakításáról szólnak. Ezek mellett ismerked-
nek a gyermekek az őszi évszak jellegzetes jegyeivel az ezekhez kap-
csolódó kis versekkel, dalokkal, mesékkel. Változatos ábrázolási
technikák segítségével, kreatívan festenek, ragasztanak, gyurmáznak
az általuk séták során gyűjtött őszi termesekből. 

Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekek itt az óvodában szere-
tetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkörben nevelkedjenek
szellemileg és testileg egyaránt. 

Borbély Ilona intézményvezető 

2016. október 3

2016. augusztus 29-én, hétfőn Elballagtak az óvoda nagycsoportosai egy nagyon szép, színvonalas és megható műsor keretében, átadván
helyüket az új kiscsoportosoknak.

A n y a k ö n y v i  h í r ek
Gólyahír

Megszülettek:
Schrott Sándor és Kun Krisztina kisfia

Benett

Sándor Imre és Ficsor Ildikó kislánya
Hanna

H á z a s s á g ot k ötöttek
Tamás Zsolt és Nagy Gyöngyi

Dékány Csaba Károly és Menyhárt Julianna

Takács István és Puskás Marianna Erzsébet

Kozma Róbert és Szabó Andrea Kitti

Örök re eltá v oz ta k

Kiss Károly 

Matuzsinka Béla (élt 61 évet)

Szilágyi Péter (élt 68 évet)

Kreisz Antal (élt 57 évet)

Kiss Sándor (élt 68 évet)

Nagy Sándor (élt 83 évet)
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Az idei évben első alkalommal került megrendezésre a Nyár bú -
csúztató, melynek része volt a palacsinta fesztivál megszervezése és
lebonyolítása.

Izgatottan készültünk erre a napra, hiszen az időjárás is közbe-
szólt. A délelőtt folyamán esős, borult volt az idő, de délutánra nap-
sütésben kezdődhettek a programok. Bizonytalanok voltunk abban,
hogy a kedves látogatók mennyire szeretik a palacsintát, bizonytala-
nok voltunk a mennyiségben is.

Ezt a napot megelőzték a péntek délutáni  előkészületek, mivel fel-
állítottunk a helyszínen egy kis sátrat, melyet komlóval-szőlővel-
szalmabálával-szalmabábú emberrel dekoráltunk.

Itt szeretném megköszönni: Major Attila, Majorné Hollósi Er -
zsébet, ifj. Major Attila, Major Laura, Varga Andrásné (Macus),
Galambos László, Bodor Gergő, ifj. Kollár Tibor, Tári Norbert,
Táriné Ács Gyöngyi, Tári Grétike és minden közfoglalkoztatott
munkáját.

A PALACSINTA JÓ! A PALACSINTÁT SZERETJÜK!

Ezt bizonyítja a felhasznált alapanyag mennyisége: 100 db tojás,
14 kg liszt, 10 l laktózmentes tej, 12 üveg szódavíz, melyből kb 800-
1000 db palacsintát sütöttünk ki.

A palacsintatésztát bekeverte és összeállította: Májer Istvánné
(Gabriella), Varga Andrásné (Macus).

Palacsintát sütötte: Farkas László, Farkas Lászlóné, Márkusné
Hollósi Gyöngyi, Éles Karolina (Lina), Táriné Ács Gyöngyi.

A palacsintát tekerte és szervírozta: Baski Ibolya, Fábián Sándorné
(Terike), Fábián Terézia. 

A palacsinták tölteléke cukros kakaós, cukros fahéjas és különbö-
ző házi készítésű lekvárok voltak. Reméljük, a palacsinta mindenki-
nek ízlett!

Ezúton szeretném megköszönni még egyszer mindenki segítségét
és munkáját. Igazi csapatmunka volt.

Így búcsúzunk tőletek: Jövőre veletek ugyanitt!
Márkusné Hollósi Gyöngyi

Az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete 2005-
ben alakult 16 alkotó alapító taggal. Céljuk, hogy olyan szakmai és
baráti közösséget hozzanak létre, mely változatos művészeti progra-
mok és folyamatos tapasztalatcsere mellett közös kiállítás látogatá-
sokat, összejöveteleket is tudjon szervezni. Ráckeve és a környékbe-
li települések legtehetségesebb alkotóit gyűjtötte egybe. Festő, grafi-
kus, fafaragó, keramikus, tűzzománcos, fotós, csipkekészítő vesz
részt az egyesület munkájában.

A kiállítás nagy sikerrel 2016. június 08-tól volt látható Makádon.

Úton…

Mertl Attila elnök megnyitja a kiállítást A művészet volt a főszereplő

Ifjú makádi művészek előadása
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server:

http://media.nav.gov.hu/media

Keressen minket a Facebookon is!
https://www.facebook.com/NAVprofil

2016. szeptember 27.

Idénymunkások szabályos és 

egyszerű foglalkoztatása

Az őszi betakarítások idején a gazdálkodóknak több munka-
erőre van szükségük, mint máskor. A legjobb megoldás az
átmeneti létszámnövelésre az úgynevezett egyszerűsített fog-
lalkoztatás, amely az idénymunkások alkalmazásának legcél-
szerűbb módja.

Egy munkáltató ugyanazt az idénymunkást maximum 120
napra alkalmazhatja egyszerűsített foglalkoztatás formájában
egy naptári éven belül. A feleknek elég szóban megállapodni-
uk, de a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-nál ezt a fog-
lalkoztatást.

A bejelentést
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a
16T1042E jelű elektronikus adatlap megküldésé-
vel, vagy
a 185-ös telefonszámon

lehet teljesíteni, de mindkét lehetőséghez szükség van ügyfél-
kapus regisztrációra.

A bejelentést szigorúan a munkavégzés kezdete előtt kell
teljesíteni, és a módosításra, visszavonásra a bejelentéstől szá-
mított 2 órán belül van lehetőség.

Ha a foglalkoztatás a bejelentés utáni napon kezdődik, aznap
reggel 8 óráig kell a módosítást bejelenteni, különben a mun-
káltatónak meg kell fizetnie a közterhet az adott napra is. Ha
pedig a foglalkoztatás több napra szól, mint az az eredeti beje-
lentésben szerepel, a plusz napokon is reggel 8-ig kell a módo-
sítást bejelenteni.

A mezőgazdasági idénymunka minden naptári napjára mun-
kavállalónként 500 forint közterhet kell fizetnie a munkáltató-
nak a következő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglal-
koztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763
beszedési számlájára.

Az a munkáltató, amelyik nem jelenti be idénymunkása fog-
lalkoztatását, bírságra számíthat, amelynek kiszabásakor a
NAV az eset valamennyi körülményét mérlegeli.

További részletek a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), a 46.
tájékoztató füzetben olvashatók.

A Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Makádi Kirendeltségének 
nyitvatartási és ügyfélfogadási

rendje

Nyitvatartás Ügyfélfogadás

Hétfő: 0800 – 1630 nincs
Kedd: 0800 – 1630 0800 – 1630

Szerda: 0800 – 1800 0800 – 1700

Csütörtök: 0800 – 1630 nincs
Péntek: 0800 – 1230 nincs

Fogadóórák

Polgármester: szerda 1300 – 1700 

Jegyző: kedd 900 – 1200 

szerda 1300 – 1700 

Aljegyző kedd 1300 – 1700 

szerda 800 – 1200 

Az ügyek intézése csak ügyfélfogadási időben, 
az ügyintézőknél lehetséges. 

A Ráckevei Járási Hivatal ügysegédjének

(Vakulyáné Vrbovszky Anita) 
ügyfélfogadása: minden héten szerdán  0800 – 0900 

Szociális ügyek intézésére, kérelmek leadására
kedden 1300 – 1600 és  szerdán  0800 – 1200

között van lehetőség

Halott anyakönyvezése nyitvatartási időben bármikor!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ügyfélfogadási időn kívül 
csak indokolt esetben zavarják a hivatal dolgozóinak munkáját,

hiszen ebben az időszakban tudják a határidős,

nagy odafigyelést igénylő adatrögzítéseket,
könyvelési munkákat, elszámolásokat elkészíteni!

Megértésüket és az eddigi és a jövőben tanúsított türelmüket 
a hivatal minden dolgozója nevében köszönöm!

Jancsó Emőke
jegyző
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Iskolánkban Diákkör működik, feladata az
iskola hagyományápolása, dekorálása, tanu-
lói jogok érvényesítése, programok szervezé-
se, melyben a tanulóink kikapcsolódhatnak,
összekovácsolódhatnak.

A programokon alsós és felsős tanulóink is
részt vesznek, bár a Diákkör a felsős tanulók-
ból áll. A hagyomány szerint minden évben a
Thúry próba után, a Thúry napon, mely isko-
lánkban kiemelt ünnep, a negyedik osztályo-
sok is a Diákkör tagjává válnak, csatlakozva
felsős társaikhoz.

A diákkör egyik fontos feladata a hulladék-
gyűjtés (papír és PET palack, műanyag ku -
pak) gyűjtésének megszervezése, lebonyolí-
tása, mert a befolyt összegből tudjuk megva-
lósítani programjainkat. 

Minden évben kétszer kerül sor papírgyűj-
tésre, szeptemberben és májusban. Az idén
szeptember 22-23.-án volt a papírgyűjtés,

melyben a gyerekek, szülők, nagyszülők aktí-
van részt vettek, amit ezúton is szeretnék
megköszönni. Sikerült majdnem 2 konténert
megtöltenünk, amiben polgármester úrnak, és
az önkormányzat dolgozóinak is nagy szere-
pe volt! Köszönjük!

Iskolánkban lehetőség van a folyamatos
PET palackgyűjtésre, melynek bevétele szin-
tén a Diákköré. Tisztelettel kérjük a makádi
lakosokat, iskolánk tanulóit, hogy a PET pa -
lackokat összetaposva az iskola udvarán ki -
helyezett gyűjtőbe helyezzék el. Ezzel, a be -
vétel mellett, a szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságára is felhívjuk tanulóink figyelmét.

A műanyag kupakokat külön gyűjtjük, ké -
rem ezt vagy az iskola aulájába kihelyezett
gyűjtőbe, vagy a konténer melletti gyűjtőbe
he lyezzék el! 

Nagyon szépen köszönöm a támogatást és
a segítséget! A befolyt összeget a Diákkör
ren dezvényeire, és további játékokra fogjuk
költeni. 

Iskolánkban felállított pingpongasztalt,
csocsóasztalokat is, amik nagyon népszerűek,
a papírgyűjtésből származó bevételből tudtuk
megvásárolni.

Iskolánkba szervezett programokat, tárgyi
feltételek megteremtését, iskolai környezet
szépítését a Makád Gyermekeiért Alapítvány,
az önkormányzat és a Szülői Szervezet is
segíti.

Szeretnék köszönetet mondani a Szülői
Szervezet tagjainak! 

Köszönjük az iskola életében való részvé-
telüket, a vállalt feladataikat. Köszönjük az
általuk vásárolt padokat és asztalokat, nagy
szükség volt rá, hogy az udvarunkat is ki tud-

juk használni. Lehetőségünk van akár kinti
tanítási óra megtartására is. Remélem, a
Diákkör és a Szülői Szervezet továbbra is
segíti egymást, még színesebbé téve az isko-
lai programokat, minél több, jobb feltételt
teremtve az iskolai kikapcsolódásra.

Célunk, hogy a tanítás-tanulás mellett
vidám, aktív pihenést, szórakozást, nyújtó
környezetet teremtsünk iskolánkban.

A felajánlott hulladékvas árából épült a tér-
beton, elkészült az új távolugró gödör.

Takács Tímea
Diákkört segítő tanár

Diákkör az iskolában                  
A hulladékgyűjtésről   

Köszöntjük 1. osztályos tanulóinkat:

Bécsi Tibor
Borbély Bálint László

Csibrák Tamás
Jordanov Krisztián

Kuti Anna
Nagy Zoltán
Opre Noémi
Tári Norbert
Vörös Ákos
Vörös Nóra

Köszöntjük a nyár folyamán 
beiratkozott tanulóinkat:

Horváth Márk 4. osztály
Kővári Virág Julianna 4. osztály
Surányi Adrián 5. osztály
Bak László 6.osztály
Vörös Attila 8. osztály
Joó Bence 8. osztály
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Meghívás érkezett az idei Lakszakállas búcsú alkalmával a Makádi
MAHOSZ SE részére egy barátságos labdarúgó mérkőzésre. Az uta-
zásra szeptember 18-án került sor.  

Hetekkel előtte izgalommal teli beszélgetések zajlottak le a csapat-
tagok között, milyen is lesz a határon túl élő magyarokkal játszani,
milyen légkör vesz körül minket. A határ átlépése még mindig furcsa
érzéseket hozott ki az emberből, pedig nincs ellenőrzés, nincs miért
izgulni. A közel két órás utazás után érkeztünk meg a felvidéki tele-
pülésre. A fogadtatás olyan volt, mintha hosszú évek óta ismertük
volna egymást.

Oda érkezve a nap is „erősebben” sütött, igazi vénasszonyok nyara
időjárás volt a mérkőzés ideje alatt. A két csapat üdvözölte egymást,
mint a „nagyok” és elkezdődött a mérkőzés. A mérkőzés alkalmával
sokan kilátogattak a focipályára és szemlélői voltak a barátságos 3:3-
ra végződött Lakszakállas-Makád öregfiúk meccsnek.

A vendéglátás nem maradt el. Vaddisznóból és őzből készült gulyás

várta mind a két csapatot. Megkóstoltuk egymás gyümölcspárlatait és
elismerően nyugtáztuk a nap történéseit. Az elköszönés alkalmával
megjegyeztük, hogy lesz folytatása a két csapat találkozásának, de
lehet, hogy a három csapatnak, mivel történt egy újabb meghívás a
szomszéd település csapata részéről is. A visszaút vidáman telt el, de
a nap végére azért nagyon elfáradtunk. 

Sári Lajos
MAHOSZ SE elnök

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

Testvéri látogatás Lakszakállason (Szlovákia)

Séta a mérkőzés előtt a faluban 

Közös kép a hazai csapattal

Mesterszakács készíti a finom gulyást

Mérkőzés előtti pihenő az egyesület öltözője előtt 



Nyolc esetben került sor az első nyolc hónapban ittas vezetők
elleni intézkedésre. Zéró tolerancia van, ittasan sem segédmo -
torkerékpárt, sem személygépkocsit, sem tehergépkocsit nem
lehet vezetni. Kisebb fokú ittasság esetén közigazgatási eljárás
keretein belül nagyobb pénzbírságra lehet számítani, 0.00-0.15
érték között 30.000 Ft., 0.15-0.25 érték között pedig 100.000 Ft.
az összeg. Az ittasság foka magasabb értékeinél a jogosítvány
elvételre kerül, és bírósági tárgyalás lesz az ügyben a büntetőeljá-
rás szabályai szerint. 

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:

• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni
• Ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kap-

csolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve álla-
tot vezetni. Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elen-
gedett kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan csomag
szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza. Tilos autópá-
lyán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12
év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.

Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfel-
jebb egy 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő
gyermekülésen. Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17
éves személy szállíthat utast. A csomagtartón utast szállítani nem-
csak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik,
továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel
balesetet okozva.

Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra sebes-
séggel szabad közlekedni, azon kívül sisakban 50, sisak nélkül 40
km/h a megengedett sebesség.

A kerékpár tartozékai
A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:

1. Fehér színű első lámpa
2. Vörös színű hátsó lámpa
3. Vörös színű hátsó prizma
4. Két, egymástól független fék
5. Csengő
6. Borostyán sárga színű küllőprizma legalább az első 

keréken

7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az út -
tes ten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között,
sárga mellény). 

A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:
a.) A pedálon és a küllők között borostyán sárga színű

prizmák
b.) Karos szélességjelző prizma
c.) Visszapillantó tükör
d.) Sárvédő 
e.) Kerékpáros bukósisak 

Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az
összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok
vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá
a pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, külö-
nösen azért, hogy a szembejövő járművek is láthassanak bennün-
ket.

2016. szeptember 27-én 13.00 órai kezdettel Közbiztonsági
Konzultációs Fórum került megrendezésre a PMRFK Ráckevei
Rendőrkapitányság nagytermében. Az illetékességi területhez tar-
tozó polgármesterek, polgárőrségek képviselői vettek részt a
munkamegbeszélésen. Minden résztvevő pozitív visszajelzést
adott 2016. I. – VIII. hó statisztikai adatait látva és kiemelték,
hogy minden településen elégedettek a rendőri jelenléttel, egyik
legfontosabb területnek értékelték a közbiztonságot. A megbeszé-
lés végén minden résztvevő egyenként értékelte együttműködé-
sünket és a jövőbeni terveket is megfogalmazták.

Makád község bűncselekményi adatai az alábbiak szerint ala-
kultak:

2015. január 01. – augusztus 31.         5 db.
2016. január 01. – augusztus 31. 11 db (ebből 8 db ittas

vezetés /

2016. szeptember 15-én 2 személy vízbe esett egy csónakból. A
helyszínen a mentősök egy főt kíséreltek meg újraéleszteni, saj-
nos sikertelenül. A másik személy holtteste később került elő a
folyóból. 
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2016. január 8-án, Makádon is bemutatkozott a Nippon Zengo. Schwarcz Bernadett (klubvezető), Asztalos Attila (karate mester) és a Zengo
csapatnak a segítségével betekintést nyerhettünk, hogy miről is szól valójában a Nippon Zengo:

„A Nippon Zengo az abszolút ősi Kyokushin Karatéra épülő mozgáskultúra, új küzdősport-aerobik, mely mind mentalitásában, mind
gyakorlati végrehajtásban a leggyorsabb, a legkeményebb és a leghatékonyabb mozdulatokra törekszik, mind az ütések, mind a rúgások,
mind a védések terén. Ez valóban egy realista, valódi önvédelem, mely az aerobik lazaságával, könnyedségével abszolút a tömegsport sze-
relmeseivé válhat.”

A klubnyitó este fél nyolckor kezdődött a Művelődési házban, ahol, lehetőségünk volt kipróbálni egy 50 perces edzést. Az edzés követően
a véleményekből abszolút kivehető volt, hogy mindenki nagyon élvezte és kedvet kaptunk arra, hogy heti rendszerességgel részesei lehes-
sünk az edzés programnak. Eleinte heti 1, majd kis idő után hetente 2 alkalommal tartja nekünk Betti az edzéseket.

A mozgás mellett félévente Szentesen megrendezésre kerül a Nippon Zengo Giga Fesztivál, ahol mindenki számára lehetőség van vizs-
gázni. A sikeresen vizsgázók egy „diplomával” lehetnek gazdagabbak, amely bizonyítja, hogy az adott színű Nippon Zengo-s ruházatot jogo-
san viselheti.

Szeptemberre kialakult állandó csapatunk, de továbbra is várjuk szeretettel a sportolni vágyókat a Művelődési házba:
szerdán: 19:00-tól                             pénteken: 19:30-tól

Szeretnénk köszönetet mondani Baski Gábor polgármester úrnak a helyszín biztosításáért, Asztalos Attilának a felkészülésekben és edzé-
seken való segítségért, és nem utolsó sorban Schwarcz Bernadett klubvezetőnek, aki hetente két alkalommal tartja az edzéseket.
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Nyárbúcsúztató családi rendezvény
2016. szeptember 17.

Első alkalommal került megrendezésre az idei évben a csa-
ládi rendezvény. A gondolat és a megvalósítás között kevés
idő telt el, de az akarat és az elszántság meghozta a gyümöl-
csét. A különböző programoknak más személy volt az ötlet-
gazdája, így alakult ki az egész napos program. A rossz idő
miatt kevesebben látogattak ki a rendezvénytérre, mint amire
előzetesen lehetett számítani. A késő délutáni órákra azért
közel 250 ember jött el és szemlélte az eseményeket. 

A kispályás labdarúgó torna 3 csapat között került megren-
dezésre. A három csapat a CSÖME, a Makádi öregfiúk és a
SISE csapatai voltak. A végeredmény az előbb felsorolt sor-
rendben végződött. 

A családi horgászversenyen minden elképzelhető csalival
lehetett horgászni. A halak megint átverték a horgászokat,
mivel nagy hal nem akadt a horogra. De a horgászat élménye
így is megtörtént. 

A szalmabála-gurító verseny, amelyik „sportág” már szere-
pelt az előző évek rendezvényein, újból nagy sikerrel zárult.
A vidám, játékos, de komoly erőt igénylő számban, jelentős
részvétellel sikerült lebonyolítani. Tári Norbert újból bizo-
nyította tehetségét, és időt, energiát nem kímélve, újból meg-
szervezte ezt a látványos játékot.

Teljesen új dolog volt a házi sütemények bemutatása és a
palacsinta fesztivál megrendezése. Elsőre 10 finom sütemény
került zsűrizésre, amelyeket helyi receptek alapján készítet-
ték el a makádi asszonyok. A palacsinta, mint olyan, azt gon-
dolom nincs ember, aki nem szeretné. Óriási siker volt a
közel 1000 darab ízes palacsinta felszolgálása. Az ötletgazda

Márkusné Hollósi Gyöngyi minden kreativitását, szeretetét
beletette a fantasztikus programba. Személye révén pillana-
tok alatt összejött a „mesterszakács” csapat. A Makádi
halászlevet Dosztály László és Száraz Ferenc készítették,
amelyik „igazi” ízekből állt, és méltán lehettek büszkék az
elkészítői, mivel a végén teljesen kiürült az óriási bogrács.

Az este élőzenével folytatódott, amelyet a Gerecse Party
zenekar szolgáltatta. Éjfél körül elcsendesedett a Makádi
Rendezvénytér, sikerrel zárult az első Nyárbúcsúztató ren-
dezvény. Örömünkre szolgált a sok pozitív visszajelzés, és
ígérhetjük, jövőre megint megrendezzük fesztiválunkat.

Baski Gábor
polgármester

Rotyog a Makádi halászlé

Fantasztikus repertoár, fantasztikus tudás, kitett magáért a Gerecse Party zenekar
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Egy kis ízelítő a kreativitásból

A világ egyik legjobb étele

A fesztivál fővédnöke, aki nem gyújthatott rá a pipájára 

Kossuth kifli 

A férfiak az idén az Asszonyok „alatt” maradtakA szalmabálát gurítja a Hóvirág óvoda teljes személyzete 

CSÖME, SISE, MAHOSZ SE (a három csipet-csapat)  



12 2016. október

2016. évi Falunapi 
rendezvény 
támogatói

Havaria Kft.
Major Kft.

Greco Invest Kft.
NV Speed Kft.
Ács Sándor

Bölcskei Antal
Elohim Kft.
Síró Attiláné

Lacházi Peregi Patika
Gyivi János

MULTIALARM Kft.

Diószegi Lajos
Makád Transz Kft.
Mayer Györgyné
VERTIKÁL Kft.
Dosztály László
Száraz Ferenc
Cserev Bild Kft.

CSÖME Kft.
Al-Gép Bau Kft.

Túróczi Sándor és felesége
Nagy Attiláné

Makádi Mezőgazdasági Kft.
Ács Lajosné

Makád Mobil Kft.
Makád Tel Kft.

Tári Norbert Tamás
Boros János Sándor

Brezi Feri Kft.
Makádi Vadásztársaság
Makádi Nonprofit Kft.

Köszönjük támogatásukat!

ÉLETKÉPEK A FALUNAPRÓL

Köszöntöttük kis falunk legidősebb Lakóját


