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M A K ÁDI ÚJSÁG
Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Elkészült az új Egészségházunk!

Nagy örömünkre a szerződésben foglalt határidőre az ALGÉP
BAU Kft. Ráckeve újjáépítette a romos, szégyenteljessé vált épületünket. Az előzőekben leírtak alapján 5 év pályáztatás után modern,
minden igényt kielégítő szép épülettel lett gazdagabb Makád.
Az ünnepélyes átadásra 2018. márciusban kerül sor. A Háziorvosi és
a Védőnői Szolgálat pedig 2018. év nyarán veheti birtokba az épületet
és kezdheti meg az egészségügyi ellátást. Addig az időpontig a rendelések a Művelődési Ház és a Hóvirág Óvoda épületében maradnak.

A beruházás bekerülési költsége 42.523.311 forint + 27% áfa, azaz
bruttó 54.004.605 forint. Ebből az összegből a Belügyminisztérium
„ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE” címen 30.000.000 forint vissza nem térítendő
támogatást nyújtott. A fennmaradó 24.004.605 forint önrészt Makád
Község Önkormányzat fedezte, a megtakarított és összegyűjtött
bevételeiből.
Baski Gábor polgármester

Felújítottuk a legforgalmasabb utunkat!

Az idei évben egy másik fontos beruházás valósult meg a Településünkön. A
legrosszab, legbalesetveszélyesebb és a legnagyobb forgalmú utunk újulhatott
meg, mintegy 702 méter hosszan. A Rákóczi utca vezet az üdülőingatlanokhoz,
a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ághoz és csatlakozik a legnagyobb mezőgazdasági vállalkozásokhoz. Ezen szakasz elkészülte tehát nagyon fontos volt mindenki számára. A pályázatunkat jól előkészítve nyújtottuk be, és a döntéshozók
indokoltnak és szükségesnek találták, ezért 43.457.749 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtottak részünkre. A fennmaradó 2.286.901 forintot Makád Község Önkormányzata finanszírozta. A felújítási munkálatok 36.019.410
forint + 27% áfa, azaz bruttó 45.744.650 forintba kerültek. A beruházás ideje
alatt minden érintett türelemmel és megértéssel fogadta a munkálatokat, ezért a
kivitelező Sziget-Szilárd Kft. Dunavarsány és Makád Község Önkormányzata
köszöni a megértést!
Baski Gábor polgármester
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II. Palacsinta Fesztivál Makád

2017. szeptember 16-án második alkalommal került megrendezésre a Makádi Palacsinta
Fesztivál, kicsik és nagyok örömére egyaránt.
A tavaly már összeszokott csapat idén újabb
segítőkkel bővült. A lelkes társaság már hónapokkal az esemény előtt elkezdte a készülődést,
ötletelést. Szerencsére az időjárás is mellénk állt
ezen a napon. A kezdeti nehézségek ellenére
hamar beindult a folyamat, gyorsan készültek
és persze fogytak is a finomabbnál-finomabb
palacsinták. Az idei évi választékban megtalálható volt kakaós, fahéjas és különböző ízű lekváros (baracklekvár, fahéjas szilva, eper stb.)
palacsinták. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvényhez
házi készítésű lekvárjával. A nap folyamán több
mint 2000 palacsinta készült és fogyott el.
Külön köszönet egy csapat egyetlen férfi tagjának, Farkas Lászlónak a segítségéért. Valamint
kiemelnénk Vidák Jászminát és Bozóki Zsófiát,
akik a nap folyamán segítették munkánkat.
Köszönet azoknak továbbá, akik egész nap ott
voltak és idejüket nem sajnálva hozzájárultak a
sikerhez: Márkusné Csenki Ilona, Farkas
Lászlóné, Farkas László, Májer Istvánné, Baski
Ibolya, Varga Andrásné, Éles Karolina, Kreisz
Orsolya, Táriné Ács Gyöngyi, Fábián Sándorné, Fábián Terézia.
A hosszú nap után fáradtan ugyan, de mindannyian úgy váltunk el egymástól, hogy
„Jövőre veletek, ugyanitt!”
Köszönjük mindazon makádiaknak, akik
házi készítésű süteményüket elhozták és a versenyre benevezték! A különleges sütemények
között volt Lusta asszony rétese, Stollwerk szelet, Túrós rétes, Kókuszos kupola, Hókifli,
Tejfölös mézes, Csúsztatott palacsinta. A zsűri
döntése alapján az első helyezett a „Csúsztatott
palacsinta” lett, amelyet Papp Ferencné (Ági
óvó néni) készített. Gratulálunk!
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Veszélyes fák
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy a közterületen és a villanyvezeték alatt levő
fákat az Önkormányzat munkatársai a téli időszakban ki fogják vágni. Több lakos is jelezte, hogy
a fa koronája hozzáér a villanyvezetékhez és balesetveszélyessé vált. Erős széllökések és viharok
alatt az áramszolgáltatás hiánya az ilyen fák miatt is előfordul. Az ELMŰ az ilyen növények által
okozott károkat az Önkormányzat számára kiszámlázza és kártérítési igénnyel lép fel. Ezért a legegyszerűbb, ha ezeket a fákat kivágjuk és a helyére kisebb növésű, gömb alakú fákat telepítünk.
Ezeknek a fajtáknak a telepítését már az idén a Rákóczi utca beruházása alkalmával megkezdtük.
Baski Gábor
polgármester
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A n y a k ön y v i h í rek
Gólyahír
Sikula György és Balogh Vivien kislánya
Szofi
Bodor László és Major Alexandra kislánya
Janka Mikolt
Ugrai Zoltán és Ács Erzsébet kisfia
Szabolcs Gergő

H á za s s á g ot k ötöttek
Sikula György és Balogh Vivien
Kenesei Ádám Gábor és Bencze Martina

Örök re eltá v ozta k
Sófalvi Eszter (élt 78 évet)
id. Matis Károly (élt 93 évet)
Varga Sándor (élt 82 évet)
Pap Sándor (élt 83 évet)
Kreisz Antalné szül: Bödő Etelka (élt 57 évet)
Podruzsikné Csapó Irén (élt 57 évet)

Terveink szerinti ültetendő fafajták:

2017. nyári szabadtéri rendezvények
támogatói
ALGÉP BAU KFT.
ÁCS SÁNDOR
ÁCS LAJOSNÉ
ELOHIM KFT.
CSÖME KFT.
CSEREV BUILD KFT.
DIÓSZEGI LAJOS
MAJOR KFT.
MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MAKÁDI MEZŐGAZDASÁGI KFT.
MAKÁD NONPROFIT KFT.
MAKÁD TRANS KFT.
MAKÁDI VADÁSZTÁRSASÁG
NV SPEED KFT.
OTP BANK NYRT.
PÁTKA-NAFTA KFT.
RÁCKEVEI DUNAÁGI HORGÁSZ
SZÖVETSÉG
SÍRÓ ATTILÁNÉ
SZÁRAZ FERENC
TÚRÓCZI SÁNDOR ÉS FELESÉGE
VETIKÁL ZRT.
Köszönjük a támogatásukat!
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THÚRY SULI HÍREK
Egy újabb Erzsébet-tábor
Táborral hangolódtunk az új tanévre

Iskolánk 5. éve vesz részt Erzsébet-táboros pályázaton, melyet az
idei évben is sikerült elnyernünk. A sikeres pályázatot az idei évben is
Kissné Méri Erzsébet készítette.
Az elmúlt 4 tanévben nyári táborokban vettünk részt. Háromszor
Fonyódligeten, a tavalyi évben pedig Zánkán táboroztunk. Az idén
kipróbáltuk az őszi tábor lehetőségét. Szeptember 13-15. között a zánkai Erzsébet-táborban hangolódtunk felsős tanulóinkkal az új tanévre.
Első napunkon – a zánkai szállás elfoglalása előtt – Tihanyban
kirándultunk. A tábori ebéd után elfoglaltuk tavaly felújított, nagyon
jó állapotú, modern szobáinkat. Az előre egyeztetett program szerint
tanulóink sárkányhajózáson vettek volna részt, sajnos az időjárás közbeszólt, de sétáltunk, játszottunk a Balaton partján, a kikötőben. Este
discoban táncolhatott, aki még nem fáradt el. Az előző években is, és
most is, ez volt a legkedveltebb program.

A második napot tábori programokkal töltöttük. Az idő kellemes,
kirándulóidő volt, de sajnos a balatoni viharjelzés miatt a szervezett
sétahajózásunk elmaradt. Szerencsére elég egyéb programlehetőség
volt! ☺ Lehetőség volt trambulinozni, focizni, kézműveskedni,
megtekintettük a hadipark járműveit, vetélkedőn vettünk részt, és
aki még bírta, este táncházban élő zenére rophatta, és tanulhatott új
tánclépéseket. A harmadik nap a reggeli után elhagytuk a táborhelyet, hazafelé Veszprémben állatkerti sétát tettünk.
Az 5. osztályosok először táboroztak velünk, a többiek már rutinos
táborozók. Jól éreztük magunkat, élményekkel gazdagodva jöttünk
haza, feltöltődve az idei tanévre.
Szervező tanárok:
Kissné Méri Erzsébet, Nyulné Bíró Ildikó, Mihály Gyula, Mesterné
Szabó Beáta, Takács Tímea.

MAKÁDI ÚJSÁG

2017. december

5

Október 6-án az ötödik osztályos tanulók adtak színvonalas műsort az iskolai ünnepségen!

Osztály festés
e

A nyáron megtö
rtént a balesetves
zélyes tornaszo
nak cseréje! A
ba padlóburkola
lelkes ötödikes
szülők egy októ
tázsolták az osztál
beri hétvégén új
ytermet, teljes fe
jávarástés és lábazat
tént! Külön kö
rendbetétele meg
szönet jár két
törapukának, Taká
Ferencnek, vala
cs
Istvánnak és V
mint két anyuká
égh
nak, Pék Ildikón
Szűcs Évának ál
ak és Csabáné B
dozatos munkáju
alogh
kért! A tanulók
ígérték, hogy ily
köszönetképpen
en környezetben
megcsak a tanulásra
fognak koncentrá
lni!
Mihály Gyula
osztályfőnök

Felújítások

Szavalóverseny

A nyár folyamán felújítások történtek iskolánkban. Mindegyikre már
nagy szükség volt.
Sikerült megoldani a csapadékvíz elvezetését.
Az aula és a tornaszoba padlója új csúszásmentes burkolatot kapott. Az
utóbbi már haladéktalanul fontos volt a balesetveszély miatt.
A tetőbeázásokat a tornaszoba fölött is sikerült megszüntetni.
Mindezekért köszönet
Tankerületi Központnak!

fenntartónknak,

a

Szigetszentmiklósi

Az idén is ősszel, október 27-én került sor a körzeti Szavalóverseny
megrendezésére. Ez a nap mindig ünnep az iskolánkban, de most különösen az volt, hiszen Arany János 200. születésnapját is ünnepeltük egyben. A megnyitó eseményei a nagy költőnkre való emlékezés jegyében
történtek: Az Arany emlékévre íródott dalt iskolánk két nagyon szép
hangú tanulója, Kővári Virág 5. osztályos és Cserkuti Liliána 8. osztályos
tanuló adta elő. A dalt Gellai Zsanett tanárnő tanította be, és gitáron kísérte Halassyné Székely Orsolya tanárnő. Arany János: Népdal című verséFolytatás a következő oldalon.
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Sport
Vásárhelyi-Nagy Anna a 2018. évi serdülő
Magyar Kajak-Kenu Válogatott keret tagja
lett.
Szeptember 30-án a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség rendezésében lezajlott az úgynevezett Keretfeltöltő Bajnokság. Az egyéni
500 méteres versenyszámban a kajakosok a
válogatott keretbe kerülésért küzdhettek meg
egymással. Az előfutam és a középfutam
megnyerése után, Anna a döntőben is a leggyorsabbnak bizonyult.
Ennek az eredménynek köszönhetően
helyet kapott a jövő évi válogatott keretben.

2017. december

nek környékbeli, ráckevei vonatkozása is van. Már idős korában a költő a Margitszigeten üldögélve szívesen figyelte a Dunán elhaladó csónakokat, dereglyéket. Minden évben augusztus 28-án volt
a ráckevei búcsú, amikor a szentendrei szerbek elindultak a Dunán Ráckevére rokonlátogatás, lánynéző céljából. A költő látta a táncukat, a kólót, hallotta a guzlicaszót és éneküket. Ebből az ihletből
és egy a korabeli újságban megjelenő véres gyilkossági történetből született a vers, amelyben a kevi
menyasszonyvivő rácokat említi a költő. A megzenésített verset Kováts Kriszta előadásában hallgattuk meg felvételről. A megnyitó szokásos része a zsűri bemutatása is. Az idén is sok kedves, már
megszokott, felnőtt vendégünk fogadta el a meghívást. Sajnos a tavalyi zsűriből hiányzott
Majercsik Jánosné, Ilcsi néni, aki a tavasszal elhunyt. Kiváló pedagógus volt, nem feledjük.
A versenyre mintegy 100 lelkes versmondó gyermek gyűlt össze. Nagy örömünkre iskolánk
tanulói szépen szerepeltek, sok helyezést értek el:
Kapitány Réka
Szijártó Hanna
Kuti Anna
Nagy Zoltán
Halassy Dániel
Kiss Zsombor

1. osztály
1. osztály
2. osztály
2. osztály
6. osztály
7. osztály

I. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
különdíj
3. helyezés
3. helyezés

Büszkék vagyunk minden helyezettre és gratulálunk minden résztvevőnek!
Köszönet illeti támogatóinkat: Brezina Ferencet, Szamosvári Istvánnét, Szánthó Györgynét,
Fábián Sándornét.
Piróthné Ács Tünde
szervező tanár

Idén is vonultak a gyerekek a kis lámpásokkal Makádon.
Német dalokat énekelve zsongtak az utcákon az ovisok és az
iskolások. Végül az iskola udvarán, a tűz körül teáztak, sütöttek, beszélgettek gyerekek, szülők, pedagógusok, kistestvérek.
Köszönjük a 4. osztály műsorát!

A Thúry József Általános Iskola
az idei évben is, mint mindig,
szeretettel vár minden kedves
érdeklődőt programjaira, iskolai
műsoraira, megemlékezéseire!
Az első félévben:
Október 6. megemlékezés az Aradi vértanúkról – október 6-án, pénteken, 12 órakor – 5. osztályosok műsora
Október 23. megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcról – október
20. péntek 12 óra – 8. osztály műsora
Márton-napi lampionos felvonulás –
november 10.
Advent – december 4., 11., 18., 22.
Thúry emlékműsor – december 22. – 4.
osztályosok műsora
Karácsony – december 22.
Thúry József Általános Iskola
Nevelőtestülete és diákjai

2017. december
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Idén Arany János születésének 200. évfordulójának alkalmából a költő és műfordító verseiből készültek fel a diákok.
A verseny színvonalas volt. Iskolánk ismét szép eredménnyel végzett!

Egy szép őszi napon a 3. osztállyal kisétáltunk a Duna-partra. Útközben megfigyeltük a növényeket, állatnyomokat,
a szép őszi tájat, és jól elfáradtunk!

Szülői kezdeményezésre, immár hagyománnyá vált az őszi családi nap Lóréven, amelyen 2. és 4. osztályosok vettek részt szüleikkel, testvéreikkel
együtt. Idén módunkban állt bepillantást nyerni a Zichy-kápolnába is.
Köszönjük Nagyné Varga Veronikának, Nagy Zoltán 2. és Nagy Bence 3. osztályos tanulók édesanyjának a szervezést és a kedves fogadtatást!
Októberben Szigetbecsén két kiállítást láthattunk. Az egyik a Faluháza, ahol múlt századbeli házak berendezési tárgyait, eszközeit, díszeit láthatták
a gyerekek.
A másik egy időszakos kiállítás volt: Dr. Lakatos Zsuzsanna fotóművész és Nemes Ferenc faragó mester alkotásait tekinthették meg a gyerekek.
Köszönjük a szervezők segítségét!
Gellai Zsanett pedagógus
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A makádi védőnő bemutatkozása
Gresu-Barabás Gabriella vagyok. 2010 júniusában végeztem egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakon a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán Nyíregyházán. Diplomám
megszerzése után 3 évig dolgoztam egy angol-magyar családi napköziben védőnőként szintén
Nyíregyházán. Mivel a bölcsődében a gondozott gyerekek kb. 10 hónapos kortól jártak 5 éves
korig, munkámból kimaradt a várandósgondozás és csecsemőgondozás egy része. Többek
között ennek hiánya volt az oka annak, hogy úgy döntöttem, szeretnék a területi munkán tevékenykedni. 2013 augusztusában Ráckevére költöztem, és szintén ekkor kezdtem Ráckeve Város
Szakorvosi Rendelőintézetében védőnőként. Jelenleg is ott dolgozom főállásban. Az eltelt négy
év alatt többletfeladatként iskolavédőnői tevékenységet is elláttam a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában és a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban, ill. közel egy évig voltam családgondozó a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Ezt követően örömmel ért
Makád és Lórév községek területi és iskolavédőnői ellátásának megtisztelő feladata.
Mindennapjaim jelentős részét munkám tölti ki, amit szívből, szeretettel végzek. Bízom abban,
hogy egy sikeres és hatékony kapcsolat alakul ki a családokkal, legyen szó nő-, várandós-, csecsemő- vagy gyermekgondozásról.

MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA
A 2017/2018. nevelési évben nagy örömünkre az előző évekhez
hasonlóan 50 férőhelyes óvodánkban 43 kisgyermek jár. Ez a létszám
pedig még növekedni fog 3-4 kisgyermekkel, akik jövőre töltik be 3.
életévüket és kezdhetik meg az óvodás életüket.
Ez a nevelési év újra hozott személyi változásokat is. Dimitrovics
Anita óvodapedagógus tavasszal már Budapestre költözött és onnan
járt dolgozni, de túl nagy volt számára a távolság otthona és munkahelye között, ezért fájdalmas döntést hozott és 2017. augusztus 31-én
elköszönt tőlünk. Kollegák, szülők, gyermekek nagyon sajnáltuk,
hogy elmegy Anita néni, de természetesen mindenki meg is értette
döntését. Kívánunk neki sok sikert új munkahelyén, jó egészséget,
boldogságot, és reméljük, amikor erre jár, meglátogat bennünket.
Mindig nagy szeretettel fogjuk fogadni.
Szeptemberben a Süni csoportosokat, a nagyokat Bajusz Hajnalka
Nelli és Stromájer Ildikó várta. A Micimackó csoportban a kisebbeket Borbély Ilona és Engyel Tünde fogadta nagy szeretettel.
Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekek itt az óvodában szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkörben nevelkedjenek
szellemileg és testileg egyaránt.
Az őszi hónapok elsősorban a játékról, egymás megismeréséről, az
óvodai szokásrendszer kialakításáról szóltak. Ezek mellett megismerkedhettek a gyermekek az őszi évszak jellegzetes jegyeivel, az
ezekhez kapcsolódó kis versekkel, dalokkal, mesékkel. Változatos
ábrázolási technikák segítségével, kreatívan festenek, ragasztanak,
gyurmáznak az általuk séták során gyűjtött őszi termésekből.
2017. októberi hónapban nagy szerencse érte óvodánkat. A Budapest Bank jóvoltából nyertünk egy 100.000 Ft-os pályázatot az óvoda
udvarán lévő fajátékok festésére, javítására, karbantartására. A
Budapest Bank dolgozóival, a Makádi Hóvirág Óvoda dolgozóival és
pár segítőkész szülővel 2017. október 20-án, pénteken 16 órától át-

festettünk nagyon sok udvari játékot szép színesre. A gyerekek hétfőn megérkezésük után rácsodálkozhattak, milyen szépek lettek, és
örömmel játszottak az „új” játékokon. Itt ebben a formában is szeretnénk még egyszer nagyon szépen megköszönni a Budapest Bank
támogatását és dolgozóinak a segítőkészségüket, kedvességüket.
Nagy örömet szereztek gyermekeinknek.
2017. novemberi hónapunkban 10-én, pénteken tervezzük az iskolásokkal közösen a Márton-napi megemlékezésünket, lampionos felvonulásunkat, amelyen több éve gyermekek, szülőkkel együtt jó hangulatban töltünk el egy kellemes estét, a felvonulás után a tábortűz
mellett puszedlivel és forró teával elbeszélgetve.
2017. decemberi hónapunk nagyon mozgalmas, változatos lesz.
Napjainkat áthatja az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés.
Előszőr is 6-án szerdán várjuk izgatottan a Mikulást, vajon mit is hoz
majd a jó gyerekeknek, és kik is voltak a jók.
Karácsonyi ünnepségünket 2017. december 19-én, kedden 11 órától
tartjuk tornaszobánkban, ahol a meghívott kedves vendégeknek, szülőknek az ügyes Süni csoportosok adják elő betlehemes műsorukat.

Ebben az évben utolsó napunk 2017. december 21-én, csütörtökön
lesz, és jövőre majd 2018. január 03-án, szerdán várjuk a gyermekeket.
A Makádi Hóvirág Óvoda Szülői Munkaközösségének elnöke,
Táriné Ács Gyöngyi kezdeményezésére 2017. október 25-én, szerdán
17 órától szülői értekezletet tartottunk, amelynek témája az idei
Karácsonyi Bál megszervezése volt. Nagyon kevés szülő jött el. Ők
viszont eldöntötték, hogy igenis megszervezik a Bált, amelynek bevételét felajánlják az óvodás gyermekek számára. Köszönöm szépen
nekik, hogy egyrészt nem hagyják, hogy megszakadjon egy régi
makádi hagyomány. Másrészt pedig köszönjük az általuk felajánlott
támogatást. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk!
Borbély Ilona intézményvezető
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Október – megemlékezések az iskolában, egy kis történelem
A hősökre és áldozatokra emlékeztünk…
„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...”
(Márai Sándor: Mennyből az angyal)
Hagyományainkhoz híven október 6-án az Aradi vértanúkra

emlékeztünk.
„Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.”
(Ady Endre: Október 6.)
Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után
a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án végezték ki
Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten
pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét, akik így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajost, Damjanich
Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner
(Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt,
Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török
Ignácot és Vécsey Károlyt.
Október hatodikát a magyar kormány 2001-ben a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvánította.

Az 5. osztályosok, Mihály Gyula tanár úr vezetésével, méltóan az eseményhez, színvonalas, emlékezetes műsort adtak elő.
A műsor után az iskola vezetői: Raffay Béla, Szabó Istvánné, kedves
meghívott vendégeink: Baski Gábor polgármester úr, Borbély Ilona óvodavezető, Halassy Ferenc tiszteletes úr koszorúkat helyeztek el a temetőben az aradi vértanúk tiszteletére állított kopjafánál.

1956. október 23. –
Forradalom, szabadságharc
„…56 izzó ősze volt,
Magyarország remény és pokol.
Gyűlt a tömeg, és a harag nőtt,
Egy hazug világ szilánkokra tört,
Megmozdult a föld.”
(East: 1956)
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…) A világon páratlan
szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”
Mindszenty József (1956)
A magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk, ami
1956. október 23-án kezdődött.
Iskolánkban minden évben a 8. osztályosok készülnek műsorral diáktársaiknak, meghívott vendégeinknek, hogy bemutassák ’56 eseményeit.
Felidéztünk egy eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány ember
ahányféleképpen megélte, alig megfogható. Ez az ünnep magába sűríti
mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt.
Ez az ünnep jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről,
amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született.
1989. október 23-án ünnepeltük először szabadon a forradalom évfordulóját, és ezen a napon kiáltották ki a Magyar Köztársaságot.
Műsorunkban bemutattuk a forradalom előzményeit, a kor hangulatát,
1956. október 23. eseményeit, és az azt követő szabadságharc, majd a
megtorlás időszakát. A történetet versekkel, zenékkel, korabeli videók,
hanganyagok bejátszásával színesítettük, próbáltuk az alsósok számára is
érthetővé tenni ünnepünk jelentőségét.
Azt gondolom, méltóképpen tisztelegtünk a hősök és áldozatok előtt, a
8. osztályos tanulók értették ennek az ünnepnek a súlyát, megható műsort
adtak elő.
A megemlékezés zárásaként az osztályok, a meghívott vendégek és a
8. osztály vezetésével tiszteletüket fejezték ki az országzászlónál, koszorú, illetve virág elhelyezésével.
Ünnepségeink, iskolai műsoraink nyitottak az érdeklődők számára.
Szeretettel várjuk Önöket!
Takács Tímea, 8. osztály osztályfőnöke
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Reszkessetek, betörők!

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár
kerülhető el.
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!
Jellemzően a nyílászárókon keresztül történik a betörés, 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 túlzásnak
érzi, az üvegfelületre helyezett törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet
biztosít. A fólia mellett további módszerekkel is nehezítheti az ablakon át
való bejutást, ilyen a redőny felszerelése vagy az, ha szúrós, áthatolhatatlan akadályt jelentő növényeket telepít az ablak alá. Mindemellett elsőd-
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leges, hogy soha ne
hagyjon nyitva ablakot,
még bukóra sem, akármilyen elérhetetlennek
tűnő helyen találhatók.
A mobiltelefonok,
közösségi portálok elterjedésével akaratán
kívül is rengeteg információt szolgáltathat a
bűnözőknek. A lakásáról, értékeiről, utazásairól nyilvánosan közölt
fényképek pontos információt szolgáltathatnak arról, hogy hol lakik,
mikor nem tartózkodik otthon, így egyenesen térképként szolgálhat a
bűnözőknek! Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybevételével sokat tehet a bűncselekmények megelőzéséért.
Az őszi, téli hónapokban korán sötétedik, ezért célszerű időzítő
kapcsolót, illetve kültéri mozgásérzékelős lámpát felszerelni, amely
azonnal jelzi, ha bárki az udvarban tartózkodik. Fontos, hogy lakóháza környezetét, az udvart is „téliesítse”, zárja el a kerékpárokat –
amennyiben ősszel már nem használja – a fűnyírót, kerti szerszámokat, műszaki berendezéseket!
Ha elmegy otthonról:
zárja be az ajtókat, ablakokat,
kapukat!
– kérje meg rokonát, barátját, megbízható szomszédját lakása, lakóháza
ellenőrzésére!
– hosszabb távollét esetén gondoskodjon a postaláda ürítéséről!
– kérje meg szomszédját, hogy
figyeljen a gyanús körülményekre,
személyekre!
Betörés esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

BIZTONSÁGOS OTTHON, BIZTONSÁGOS TÉL
A tél, a hideg időjárás közeledtével sem változnak az otthonaink, lakásaink védelmére vonatkozó szabályok.
Ebben az időszakban is rendkívül fontos az
otthon, a lakás, ház biztonsága, védelme annak
érdekében, hogy egy esetleges betörés ne árnyékolja be az ünnepek közeledtének időszakát.
Ingatlana biztonságáért Ön tehet a legtöbbet!
A téli szünet, az iskolások síszünete miatt
nagyon sok család kel útra, a lakások sok esetben teljesen őrizetlenül maradnak.
Mielőtt azonban elindulunk, álljunk meg
egy pillanatra és gondoljuk végig, hogy
vajon mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy hazatérve otthonunk sértetlenül
fogadjon minket.
• A téli pihenést is nagy izgalommal várjuk,
azonban soha ne kürtöljük világgá, hogy elutazunk, ne meséljük el a fodrásznál, körmösnél,
masszőrnél.
• Ne posztoljuk a közösségi oldalakon, az utazás tényéről árulkodhatnak a valós időben feltett
fotók, ezért kerüljük a téli pihenésen készült
képek azonnali megosztását is.

• Ajánlott azt a látszatot kelteni,
hogy a lakás, az otthon folyamatosan lakott, hogy otthon tartózkodunk. Kérjük meg a szomszédot,
barátot, takarítsa el a havat a házunk
elől, ürítse ki a postaládát, kapcsolja fel a villanyt, vagy akár húzza fel
a redőnyt.
• A riasztó, kamera elrettentheti a
betörőket.
• A minőségi biztonsági zárak
megfelelő védelmet nyújthatnak az
illetéktelen behatolókkal szemben.
Az alábbi kérdések csak pár percet vesznek igénybe:
• Becsukta az ablakot?
• Bezárta a bejárati ajtót?
• Bekapcsolta a riasztót és az egyéb biztonságtechnikai eszközeit?
• Ellenőrizte-e, hogy bezáródott-e a kapu,
garázsajtó?
• Tájékoztatta közeli hozzátartozóját vagy
megbízható ismerősét, hogy hosszabb időre
elutazik?

• Gondoskodott postaládája rendszeres kiürítéséről?
• Kikapcsolta a csengőt?
Amennyiben betörést észlelt lakóotthonában,
lehetőség szerint ne változtasson semmit a helyszínen, ne kezdjen el takarítani, mivel ezzel a
nyomok rögzítését akadályozza meg. Haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 107 vagy
112 ingyenes hívószámokon.
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Látni és látszani
A meteorológiai előjelzések alapján az elkövetkezendő időszakban
rendszeresen kell számítanunk az időjárás változásaira, azon belül a
hidegfrontokra, melyek ilyenkor gyakrabban megjelennek. Ezen túl eleinte főleg hajnalban és reggel, de később már napközben is ködös útszakaszok tehetik nehezebbé közlekedésünket. A biztonságos közlekedést
mindkét tényező jelentősen befolyásolja, ezért nem árt tudni, hogyan igazodjunk a változásokhoz, és miként változtassuk meg közlekedési szokásainkat hidegfront, illetve köd esetén.
Fontos, hogy hidegfront esetén tompulnak a reflexek, ezért ilyenkor jellemzően magas a figyelmetlenség miatt bekövetkezett balesetek száma.
Bár a hidegfront alapvetően nyugodtabbá, feszültségmentessé teszi a
közlekedőket, hiszen általa csökken az ingerlékenység, ugyanakkor a
biztonságos közlekedést károsan érintő hatása is van: lelassulnak a reflexek, s az állandó álmosságérzet, valamint a nehézkes gondolkodás (továbbá a sokaknál megjelenő fejfájás) miatt gyakoribbak azok a közúti balesetek, melyek a figyelmetlenségre vezethetők vissza.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy az életkor előrehaladtával egyre érzékenyebben reagálunk a frontokra, az időjárás-változásokra. Ennek oka,
hogy idősebb korban a belső folyamatok lassabban játszódnak le, a
test már nem képes olyan gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz,
mint korábban. Alvási zavarok, idegesség kimerültség, feledékenység,
levertség, depresszió, szív- és keringési zavarok, szédülés és légzési problémák léphetnek fel. Ennek megfelelően a középkorúak és a „senior” közlekedők részéről a hidegfront idején történő közlekedés fokozott óvatosságot igényel.
A másik gyakori „vendég” az utakon ilyenkor a köd. A köd a hűvös,
de még nem kemény fagyos időszakok jellemzője. Legfőbb veszélye,
hogy jelentősen akadályozza, szélsőséges esetben akár el is lehetetleníti a
közúti közlekedést, s nem csak a láthatóságot korlátozza, hanem egyéb
veszélyeket is rejt. Mindezekre tekintettel a ködben történő biztonságos
járművezetés speciális felkészültséget igényel.
A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet
veszélyes, ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, s a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok, veszélyforrások jelennek meg előtte (különösen
éjjel). Ezzel szemben lakott területen belül valamivel könnyebb a helyzet,
mert a közvilágítás fénye részben áttöri a ködöt, de a sűrűbben haladó járművek által keltett légmozgás és egyéb körülmények miatt lényegesen
jobb a láthatóság.

A ködös időszakokban általában többszörösére nő a balesetveszély (a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor az anyagi káros és a
könnyű sérüléses járműütközések, továbbá a gyalogos elütések száma
növekszik meg, a halálos balesetek száma általában csökkenést
mutat). A legfontosabb szabály, hogy ködös útszakaszokon óvakodjunk az eltúlzott sebességtől. A megengedett sebességhatárt soha ne
lépjük túl, gyakran még a megengedett sebesség felső határa, annak
közelsége is eltúlzott lehet.
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Nagyon fontos továbbá a követési távolság növelése. Igen nehéz megbecsülni a biztonságos követési távolságot köd esetén. Ezért tartsunk az
előttünk haladótól olyan távolságot, hogy járművünkkel annak hirtelen
fékezése esetén is meg tudjunk állni. A szakértők azt tanácsolják, hogy a
minimális követési távolság legalább akkora legyen, mint amit az adott
sebességgel haladva járművünk két másodperc alatt megtesz!
Köd esetén tartózkodjunk az előzéstől! Vegyük fel a sorban haladók
tempóját, megfelelő követési távolságot tartva (ilyenkor a tömeges „ráfutásos” ütközések veszélye igen magas).
Azt is tudnunk kell, hogy a köd olykor foltok formájában képződik, s az
egyik ködfolt követheti a másikat. Általános magatartás, hogy az egyik
ködfoltból kihaladva, a láthatósági feltételek hirtelen javulása esetén
a járművezetők gyorsítanak, s a korábbiakhoz képest jelentősen
nagyobb sebességgel haladnak. Ez különösen veszélyes lehet akkor, ha
egy másik ködfoltba érkezünk, mert a látótávolság hirtelen történő jelentősen csökkenése miatt nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal
kell számolnunk.
Érdemes megjegyezni, hogy fokozott ködképződéssel számolhatunk
folyók közelében, zárt völgyekben, erdős hegyi útszakaszokon stb.
A ködös időben történő vezetés nagyon fárasztó, ezért idővel a
reakcióképességünk jelentősen csökken. A feszült figyelem miatt az
emberi szem is elfárad, ezért nagyon fontos, hogy hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt. A legalább 15 perces pihenők során a szem
pihentetése mellett koffeintartalmú ital fogyasztása is ajánlott. További jó
tanács, hogy szemünk fáradékonyságát csökkentve soha ne nézzünk a
szemből érkező jármű fényszórójába, s vezetésünk során ne is tekintsünk
meredten egyetlen pontba.
Köd esetén használjunk ködfényszórót! Ha járművünk ezzel nem
rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági
fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez!
Folytatás a következő oldalon.

12

MAKÁDI ÚJSÁG

A látni és látszani elvnek megfelelően a gépjármű valamennyi
fényszóróját és irányjelzőjét tartsuk tisztán, és ügyeljünk a szélvédő
tisztaságára. A belső pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be
a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának irányát a szélvédő felé terelve. A hátsó szélvédő páramentesítésére is figyeljünk.
Végezetül haladásunk során számoljunk az úttesten gyalogos,
kerékpáros vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott jármű
megjelenésére, melyek észlelése a ködben ugyancsak jelentősen
korlátozódik. Ha pedig kiszállunk a járműből, lakott területen kívüli
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útszakaszokon mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, mely
észlelhetőségünket, s ezáltal biztonságunkat sokszorosára növeli!
Köd esetén tanácsaink tehát az alábbiak: lassúbb haladás, nagyobb
követési távolság, előzéstől tartózkodás, ködfényszóró alkalmazása
és a távolsági fényszórók mellőzése stb. A szem pihentetése érdekében pedig iktassunk be több pihenőt.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
forrás: http://www.baleset-megelozes.eu

Volt egyszer egy „Aranycsapat”
No, nem a berni döntőt elvesztők, hanem a mi falunk fiataljai,
akiket az 1950-es évek elején így becézett a hazai publikum, és
így látta egy akkori labdaszedő.
De hogy is kezdődött mindez?
A II. világháború utáni újraépítés és a társadalmi átalakítás ideológiája új távlatokat vizionált a magyar emberek és ezen belül a
helyi fiatalok számára.
A tanintézetekben beindították az MHK mozgalmat /Munkára,
Harcra Kész/, ami síkfutásból, távolugrásból, magasugrásból, gránátdobásból tevődött össze. A versenyen eredményes diákokat
arany-, ezüst-, bronzérmekkel jutalmazták az elért eredményeik
alapján.
Ezek a diákok büszkén viselték az érmeiket, az őket követő korosztályokban pedig vágyat ébresztett a sport iránt.
A különböző sportágakban résztvevő fiatalok számára, így a
labdarúgásnak is jó fizikai alapot adott ez a sportmozgalom.
A korszak politikai vezetői kihasználva a sportban lévő lelkesedést, óriási propagandával és társadalmi erők bevonásával koronát
tettek a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás fejére azzal, hogy
elkezdték építeni a Népstadiont. Ez a stadion akkor a maga
100.000 fő befogadásával Európa egyik legnagyobb labdarúgó és
atlétikai stadionja volt. Ebben a stadionban futották emlékezetes
versenyeiket azok a kiváló atléták, mint Iharos, Rózsavölgyi, s itt
győzte le a Kis Kovács az olimpiai bajnok Zatopek cseh atlétát.
Szintén ez a stadion adott méltó helyet a formálódó Puskás-féle
„aranycsapatnak”.
Jómagam mégsem erről a csapatról kívánok írni, hiszen az ő
sikereikről már sok száz újságcikk, könyv, film jelent meg az
akkori és azóta is publikáló újságírók és írók tollából. Mindez
azóta aranybetűkkel íródott be a magyar sport történelemkönyvébe, összehasonlítás és hivatkozási alap a mai napig mindannyiunk
számára.
Erre való hivatkozás ez a pár sor, ami szűkebb pátriánk labdarúgásáról szól, illetve azoknak a makádi fiataloknak, akiknek a
példája ma is minta a rájuk emlékezők részére.
Az országos nemzeti válogatott példája varázserővel hatott a
makádi fiatalok számára, s az 1940-es évek végi labdarúgókat:
Nagy Sándort, Szűcs Istvánt, Szűcs Sándort, Fábián Sándort,
Kocsis Józsefet, Kovács Ferencet, Csenki Jánost, Szöllősi
Józsefet, Diószegi Lajost, Papp Ferencet, Szabó Józsefet és a
beugró Kozma Lajost, Konta Gábort, Papp Sándort követték az
MHK-án edződött 1950-es évek sikereit elért fiatalok, a Makádi
„Aranycsapat”.
Kapus: Szabó Lajos ma nyugalmazott református esperes, akinek sportszerűségét, labdafogását napjainkban is oktatni, tanítani
kellene nemcsak makádi szinten.
Védők: Soós Sándor, a csapat mindenkor megbízható „öregje”.
Tóth András csapatkapitány, „diplomata” Kozma László
kegyetlen ítéletvégrehajtó szabadrúgásból és büntetőből, Varga

József, akit Bozsik József után a makádi nézők Cucu becenévvel
tiszteltek, játékstílusa és játék-intelligenciája után. Kozma Sándor
az igazságosztó, acélkemény középpályás társ. G. Ács Sándor a
makádi csapat Budai II.-je, akit Kerek Bálint látott el sportnyelven
forintos labdákkal, és a beadásait mértani pontossággal helyezte
az ellenfél kapujába. Bosnyák István, a „Bosi” időnként magasabb
osztályba tűnő megoldásaival és góljaival emelkedett a társai fölé,
Túri, azaz Thúróczi Lajos balösszekötőként elöl-hátul robotolt, s
indította és hozta helyzetbe Vörös András balszélsőt, akinek a balkülsős juttából leadott lövéseit a mai labdarúgás élvonalában is
tanítani lehetne és kellene.
Ebben a csapatban játszott még Konta Gábor, Kerek József,
Szabó Vince, később a makádi labdarúgás mindezidáig legjobb
labdarúgója, a „Fábjány”, azaz Fábián Lajos, alias Meszes.
Ebben az időben kötelező katonai szolgálatot kellett az arra
alkalmas fiataloknak ellátni, amely két évig tartott. Ez alatt az időszak alatt tudtak a sorkatonák helyére fiatalok a csapatba beállni
vagy beépülni. Ilyenek voltak Hegedűs József kapus, Varga
András csatár, Király András védő, Király István középpályás,
Kollár Tibor csatár, Szabó Sándor kapus és még más labdarúgók.
A labdarúgás szabálya abban az időben még nem tette lehetővé a mérkőzés közbeni cserét, ezért a játékoskeret meglehetősen
korlátozta a fiatal labdarúgók csapatba épülését, játéklehetőségét.
Mint ahogy a Puskás-féle nemzeti vagy nagyválogatott esetében
is volt, az 1956-os események a makádi csapatra is megosztó,
nagy hatással voltak. Olyannyira, hogy 1957 és 1960 között szünetelt a helyi labdarúgás, csak a nép emlékei maradtak az emlékezők, az utókor számára.
A fenti felsorolás nem lenne hiteles, ha a sikerek három elévülhetetlen emberéről nem tennénk említést.
Diószegi Lajos, Szecsei Károly sportvezetőkről, akik egy személyben voltak intézők, szakosztályvezetők, rendezők. A harmadik személy Szecsei Károlyné, mindannyiunk „Szecsei mamája”,
aki saját házában adott otthont a játékvezetőknek, csapatoknak,
volt szertáros, kritikus mosónő, egyszóval mindenes. Az ő lelkes
hozzáállásuk nagymértékben hozzájárult az akkori makádi labdarúgás sikeres szerepléséhez.
Ezzel a pár sorommal és gondolatommal szeretnék emléket állítani, a teljesség igénye nélkül, azokról a fiatalokról, akik játékszeretetükkel, tudásukkal szép emlékeket hagytak maguk után a
sportszeretők körében.
Az „aranycsapatot” alkotó kezdő 11 közül mára már csak egy
csapattag van az élők között, Szabó Lajos esperes úr.
Ha eljutnak az emlékező sorok őhozzá, minden bizonnyal benne
is szép emléket ébresztenek a 60 éve elért sikerek és a sikereket
elért játékostársak, akik más dimenzióba várják az „aranycsapat”
utolsó játékosait.
Bódis István
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In memoriam Dudás László (1950–2016)

Dudás László 1950. augusztus 31-én, egy Duna-melléki kis faluban, Makádon született. Ahogyan Ő mutatta be „Makád … Egy
aprócska település a Csepel-sziget legdélibb csücskén, a két Duna
találkozásában, ahol véget ér az országút. Szülőfalum. Itt láttam
napvilágot, itt cseperedtem felnőtté.”
Szüleivel és húgával boldog, népes családban nevelkedett, ahol
sok figyelmet és szeretetet kaptak egymástól. Az általános iskola
elvégzése után a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban érettségizett,
és már itt felkeltették érdeklődését a régmúlt szokásai, eszközei. 16
éves korában egy Mambó típusú magnetofonnal felkereste szülőfaluja idős lakóit, hogy megörökítse a makádi nádtetős házak történetét, a falusi mindennapokat. Munkájával 1966-ban az Országos
Önkéntes és Nyelvjárásgyűjtő Pályázaton megyei és országos első
helyezést ért el.
Ezen az úton dr. Paulovits Teréz és dr. Kovács József kedves
tanárai indították el. Nagy odaadással, gonddal, türelemmel és szeretettel egyengették életútját, alakították személyiségét, világlátását, gondolkodását.
Azonosulni tudott a makádi rektortanító, Pataki Feri bácsi gondolatával, amit ő maga is szívesen felidézett:
Szeretni a múltat, amire a jelent rakjuk,
hinni a jövőben, amit építünk,
hinni, szeretni és dolgozni,
ez a mi kötelességünk is.
Érettségi után könyvesbolti eladóként kezdte munkás éveit.
Makádon megalakította a honismereti szakkört, és ő vezette a makádi könyvtárat is. Munka mellett szerzett diplomát, népművelőkönyvtár szakon. Sződligetre költözve fiatal aktivisták képzésével
foglalkozott.
Meghatározó éveket töltött a váci Madách Imre Művelődési
Központban, később helyismereti könyvtárosként a váci Katona
Lajos Városi Könyvtárban. Szerette a hivatását, szívvel-lélekkel
dolgozott, kollégái becsületes, kitartó munkájáért őt is szerették.
A munka mellett a család is igen fontos szerepet játszott életében.
1978-ban házasodtak össze Klárival, és hamarosan Vácra költöztek.
Két gyermekük született, Regina és Attila. Laci az első pillanattól lelkes és gondoskodó apa volt. Pelenkázott, fürdetett, szülői
értekezletre járt, osztálykirándulást szervezett, iskolai újságot indított, kikérdezte a történelemleckét. Helyesírási kérdésekben tévedhetetlen volt. Ahogy a gyerekek nőttek, szívesen segített a házi dol-

gozatok stilisztikai hibáinak kijavításában, és bármikor készen állt
velük egy barátságos vitára. Így ők a legjobb tanító mellett csiszolhatták képességeiket. Közös családi élményt jelentettek a látogatások a nagyszülőknél, igyekezett a gyerekeknek is átadni a vidék
szeretetét, a számára fontos emberi értékeket. Édesapja halála után,
amikor csak tehette, hazautazott anyukájához és testvéréhez
Makádra. Tudta, hogy az egyszerű hétköznapi segítségek mellett a
velük töltött idő a legfontosabb számukra.
Édesanyja tavalyelőtt bekövetkezett halála nagyon megviselte őt.
Azonban nagy öröm volt számára, amikor gyermekei megházasodtak és Regináéknál megszületett az első kis unoka, Boti. A kisfiú a
nagypapa szeme fénye volt. Boldogan ment segíteni lányának az
újszülött első hónapjaiban, később csak arra maradt lehetősége,
hogy az unoka fényképeivel büszkélkedjen az ismerősöknek.
Nagyon szerette és büszke volt a családjára. Mindig jó férj, apa és
nagypapa volt.
Otthon legszívesebben a konyhában tevékenykedett. Szívesen
és ízesen főzött a családnak. Szabadidejében sokat olvasott. Élénken követte a közélet és a napi politika eseményeit. A helyi politika formálásában alkatához illő kisebb háttérfeladatokat is elvállalt,
hogy segítse azokat, akikkel közös nézeteket vallott. Intelligens,
tájékozott ember volt, óriási lexikális tudással rendelkezett, mindenről lehetett vele beszélgetni. Aktívan részt vett a városi és a
megyei közéletben is. Hosszú éveken keresztül vezette a Juhász
Gyula Általános Iskola újságíró szakkörét és szerkesztette az iskolaújságot. Alapító tagja volt a váci Értelmiségi Klubnak és a
Katona Lajos Városi Könyvtárért Alapítványnak. Kitartó és eredményes harcosa volt a szakszervezeti mozgalomnak. Különböző
tisztségeket vállalt, ha kellett tárgyalt, elemzett, pályázatot vagy
éppen szervezeti és működési szabályzatot, javaslatokat, törvénytervezetet írt. A tárgyalások, a kompromisszumkeresés híve volt.
Halkan, de keményen vitázott, mindig a kisemberek érdekeit tartotta szem előtt.
Nyugdíjas éveire is megvoltak tervei. A makádi Falumúzeum
berendezését, a gyűjtés megszervezését és a szükséges kutatómunka elvégzését vállalta magára. Minden igyekezete ellenére az álma
befejezetlen maradt.
Makádon és Vácott sokan ismerték és szerették, nagy köztiszteletnek örvendett. Laci egy közvetlen, jólelkű és segítőkész ember
volt. Mindig és mindenben lehetett rá számítani, amiben tudott
segített másoknak. Társasági ember lévén nagy ismeretségi és baráti körrel rendelkezett, ha összejöttek, jókat beszélgettek, megvitatták a világ dolgait. A szomszédokkal is jó viszonyt alakított ki,
mindenkihez volt egy kedves, jó szava.
Laci szívós, dolgos, életerős ember volt. 2016 februárjában
derült ki, hogy korunk gyógyíthatatlan betegsége támadta meg
szervezetét. Járt kezelésekre, bizakodott a felépülésében, hitt az
orvosokban, élni akart még, meg akart gyógyulni. Egészségügyi
állapota fokozatosan romlott, többször volt kórházban, majd a
gyilkos kór legyőzte. Az élet beteljesedett, meghajolt a természet
törvénye előtt, és 2016. december 5-én szíve utolsót dobbant, szemét lezárta a halál.
Laci kérésére hamvait a Dunának adták, és végakarata az volt,
hogy szülei sírján egy márványtábla őrizze emlékét a következő
felirattal, melyet ő fogalmazott meg:
A Duna lágy hullámain hamvaim útra keltek
Vácról szülőfalumba, Makádra.
Otthonról haza. Megérkeztem, itthon vagyok.
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A Parlament Kórusa
szolgált közöttünk
2017. október 14-én, szombaton 18 órai kezdettel a Parlament
Kórusát láttuk vendégül gyülekezetünkben. Örömmel és Isten iránti
hálával hallgattuk őket, hiszen korábban nem jártak még nálunk, és
boldogok voltunk, hogy megtiszteltek bennünket. Színvonalas előadást hallhattak a helyből és környékről érkező kedves vendégeink.
Többen már visszajáró hallgatóságként voltak jelen. A koncertet
követően a művelődési házban állófogadás keretében köszöntük meg
csodálatos szolgálatukat. Visszajelzésük alapján ők is jól érezték
nálunk magukat, és bármikor örömmel fognak jönni, ha meghívjuk
őket. Legyen ezért is Istené a dicsőség!
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Karácsonyi történet
A napkeleti bölcsek imádják Jézust
„2 1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes
király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt
kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk
az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. 3Amikor ezt
Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az
egész Jeruzsálemet. 4Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit,
és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt
mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:
6
„Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” 7Ekkor Heródes titokban
hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent
meg a csillag, 8majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta:
Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig
megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!
9
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet
láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem
állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amikor ezt látták, igen nagy
volt az örömük. 11Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával,
Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel azonban
kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez,
más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 1-12.)
Mennyei Atyánk! Kérjük, hogy tölts be bennünket olyan szeretettel
és békességgel, ami életünk minden percében kitart! Kérjük, hogy
munkáld a világban is a békességet, hogy ember ne legyen embernek
farkasa! Bocsáss meg, ha életünk nem mindig a neked való engedelmességről szól! Köszönjük, hogy ismersz bennünket, és bölcsen igazgatod életünket! Dicsőítünk a Krisztusért, aki által újra visszatalálhatunk hozzád! Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat! Ámen.

ALKALMAINK 2017. DECEMBER
2017. december 3. – Advent 1. vasárnapja, istentisztelet
de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2017. december 10. – Advent 2. vasárnapja, istentisztelet
de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2017. december 17. – Advent 3. vasárnapja, istentisztelet
de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2017. december 24. – Advent 4. vasárnapja, istentisztelet
de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*
2017. december 24. – vasárnap – 16 órakor szentesti ünnepi műsor
a Thúry József Ált. Iskola aulájában, mely alkalommal
ismét megszólalnak a kézi harangok
*
2017. december 25. – hétfő – Karácsony 1. napján de. 10 órakor
ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban,
ezen az alkalmon presbiteri eskütétel is lesz, és megköszönjük
a leköszönő kedves presbiter testvéreknek a szolgálatát
*
2017. december 26. – kedd – Karácsony 2. napján de. 10 órakor
ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a gyülekezeti házban
*
2017. december 31. – vasárnap – 18 órakor
Óévi istentisztelet lesz a gyülekezeti házban
*
2018. január 1. – hétfő de. 10 órakor
Újévi istentisztelet lesz a református templomban
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Makádon játszott a Magyar Parlament Válogatott
Amikor a Makádi Újság az olvasókhoz kerül, akkor a 2017.
szeptember 16-i mérkőzés már csak történelem. Nem csak azért,
mert már a múlté, hanem azért is, mert a település fennállása óta
először járt a Magyar Parlament Válogatott Makádon. Több hónapos előkészületek szükségesek egy ilyen volumenű sportesemény
megszervezéséhez. Szükséges hozzá a személyes kapcsolat és a
település ismerése, elismerése is. A mérkőzés megrendezésére
Pánczél Károly országgyűlési képviselő támogatását biztosította és
szervezte meg a Parlament SE csapatát. Örömmel jöttek, látogatásukkal megtisztelték a hazai csapatot és természetesen a mi falunkat. A mérkőzésre 11 órakor került sor. Komolyan felkészültünk a
csapatok fogadására is, ezért a Makádi Csiribiri Mazsorett Csoport
bemutatójára vonultak fel a csapatok a pályára. Sok-sok gyermek
jelentkezett a játékosok felvezetésére. Bízom benne, hogy egy életre szóló emlékkel gazdagodtak Ők is. A Parlament SE tiszteletére
felcsendült a Magyar Himnusz. Először a vendégcsapatot mutatta
be Pánczél Károly csapatkapitány, majd Baski Gábor a hazai csapatot. A mérkőzésre kilátogató nézők a játék és a gólok tekinteté-

ben sem csalódhattak. Hajtós, jó kis focit láthattak a kétszer 40 perc
játékidő alatt. A szünetben ismét a helyi mazsorett csoport tagjai
szórakoztatták a jelenlévőket. A mérkőzés végeredménye 6:3 lett a
vendégcsapat javára. A három játékvezető: Balogh Csaba, Szabó
Milán és Csizmazia Csaba a szabályoknak megfelelően, korrektül
vezette le a mérkőzést, ezért elmaradt a szokásos bíróverés.
A csapatok, a játékvezetők és kísérőik a találkozó után egy finom
ebédet fogyasztottak el a csodaszép rendezvénytéren. A kötetlen
beszélgetések jó, baráti hangulatban teltek. A vendégcsapat játékosai közül többen jelezték a távozáskor, hogy Makádra nagyon szívesen jönnének vissza egy hasonló találkozóra. Mi pedig szeretettel várjuk Őket!
A csapatok nevében köszönjük Soós Sándor sportegyesületi
vezetőnek, hogy vállalta a házigazda szerepét és készséggel állt a
csapatok rendelkezésére! Köszönjük ifjabb Kollár Tibornak és kollégáinak, hogy kiváló minőségben készítették elő a pályát és környezetét!
Sári Lajos – MAHOSZ SE
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Meghívó

Szeretettel meghívjuk a község
lakóit

2017. december 16-án,
szombaton
délután 17 órára a
Templom melletti térre,
ahol a rövid karácsonyi műsor
közben
kigyúlnak a fények
Makád karácsonyfáján.
Minden kedves vendégünket
meleg teával, forralt borral és
egy tányér meleg étellel várjuk.
Ezúton is kívánunk Önnek és
családjának békés, szeretetteljes
karácsonyt, örömben,
boldogságban és egészségben
teljes új esztendőt.
A hivatal dolgozói
és a képviselő-testület nevében:
Jancsó Emőke jegyző
Baski Gábor polgármester

2017. december

