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Elbúcsúztunk.
De még mindig lehetetlen megfogalmazni,

hogy az ember mit is érez ilyenkor. Nincsenek
megfelelő szavak.

Kavarognak a gondolatok, az emlékek, s csak
mély csend van.

Emlékezzünk szeretettel Dosztály Laci bácsira.
Miért mind a jókat, bár tudnánk. Túl sokan

mennek el jók, túl korán, gyorsan. Osztozunk
családja, barátai, kollégái nagy gyászában –,
akik közelről, távolról ismerhették. Annyi jó
dolog, jó tett, s jó emberből kéne idelent a
Földön 5 milliószor több. Bár visszahozhatott s
itt tarthatott volna még az élet, bár néha az

ember bízva fogadná el időben vagy kérne segít-
séget, bár adna még sok szép vidám, szép, jó
percet, csodát, sikereket, hisz annyi szép várha-
tott volna még reád! Ha ajtó nyílik, te még min-
dig kilépsz mosollyal arcodon, családodra
nevetve, bennünk így maradsz meg örökre,
egészséges, örök fiatalnak, legszebb pillanatok-
ban! A mosolyod és vidámságod, lelkesedésed,
békés természeted hiányát az egész község és mi
a Hivatal munkatársai is érezni fogjuk. Van mi s
van ki már sohasem, semmi mással már nem
pótolható, hiába hoz az élet mást, jobbat, szeb-
bet, többet újra. Kertész Imre írja: „Nagy igaz-
ság ez! Addig becsüljétek egymást, amitek van,

jóban, rosszban építsetek szép, hasznos, segítő
közösséget, ne forduljatok el egymástól telített,
mindenki maga éltét élve, elszigetelve. Ő is ezt
akarná, legyen mindenhol szeretet, megértés,
vidámság, tudjátok szeretni legalább azokat, azt,
amitek van, mint ő, legyen egymás segítése, tisz-
telet és béke!” Reméljük, már megleled azt
odaát mit itt kerestél, megleltél, s amit nem,
békét talál lelked. Osztozunk a távolból, tiszte-
letben tartva gyász idejét s fájdalmát, a gyászoló
család, a rokonok, barátok, kollégák s ismerősei
mély gyászában. Bármi kell, merjetek kérni,
néha bízni, hinni és remélni. Vagyunk, voltunk,
leszünk mi is. Boldog szeme, arca emlékeink,
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Fájó búcsú Dosztály László alpolgármester úrtól

2018. február 13-án, félárbocon Makád zászlója

Búcsúztatása 2018. február 24-én volt, a makádi Rendezvénytéren, ahol méltó -
képpen tudtuk Őt elbúcsúztatni több száz ember részvétele mellett. Hamvait a

család a Nagy-Duna vizébe szórta.

Soha nem fogunk elfelejteni!

Nyugodj békében!

Emlékére
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kinek szíve mélyén örökre mosolyog rátok. Ne
feledjétek a jót, mert csak azt lehet elvinni innét,
érzést, emléket, pillanatokat, tetteit, szavait és
arcát! Aki szeret és szeretett, az a sírig s azon túl
is fog, mikor őt viszik, bízik és hisz, sohasem
feled! Emlékedre tavasszal s ősszel fát, bokrokat
s virágokat ültetünk, gyertyát gyújtva emléke-
zünk, az emlék örökké virágozzék, el ne
hervadjék. 

Mindig SZERETETTEL fogunk Rád gondol-
ni! Nyugodj békében!

A Hivatali munkatársak nevében: 
Antal Mária

Fájdalom, ez az egy, amit érzünk! Fájdalom és
hiány. Nagy űr keletkezett lelkünkben és szí-
vünkben. 

Tisztelettel elhangzó szavak, kedves kis anek-
doták, megszívlelendő bölcsességek – ezek jut-
nak eszünkbe mikor szeretett kollégánkat,
Dosztály Lászlót – vagy ahogy mindenki hívta:
Doszi bácsit – búcsúztatjuk. 

A búcsú nehéz, mikor egy olyan útra kísérjük Őt,
ahonnan nincs visszatérés számára. Ez a mai nap! 

Ez a mai nap, mikor számot kell vetnünk,
milyen embert vesztettünk el. Igen, embert, mert
kivételes emberséggel kezelt minden körülötte
lévőt! Ezért köszönettel és hálával adózunk
emlékének. 

Köszönet és hála az emberségért, a segítő-
készségért és a sok-sok pillanatért, melyek mára
már szép emlékek. 

Élete volt a hivatása, ez volt maga Doszi
bácsi. Több mint emberöltőnyi tapasztalatot és
elismertséget szerzett szakmájában. 

Pótolhatatlan személy volt Ő. Pótolhatatlan
mind szakemberként, mind emberként, mind
közösségépítőként. 

1978-as év. Ekkor kezdte meg munkáját a
Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökségén.
Tisztelettel és alázattal viszonyult hivatásához.
A kezdeti években gátőrként tapasztalatokat
gyűjtő Laci, derék munkájának eredményekép-
pen előbb szállítási ügyintéző, majd építésveze-
tő, később, 2011. 06. 01-vel gátfelügyelővé vált.
Szakmai menetelése csúcsán szakaszmérnök-
helyettes lett 2011-ben.

Mindez nem lehetett volna másként lehetsé-
ges, csak a rá jellemző kiemelkedő empátiával,
odafigyeléssel és szakmai fogékonysággal. 

A közösségért érzett mély felelősségtudat jel-
lemezte Laci bácsit. Szakszervezeti titkárságát
1980-ban kezdte meg, majd később Bizalmi
pozíciót látott el, egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Közösség-összetartó szelleme a sport szerete-
tében is megnyilvánult. A Szakaszmérnökség
egységét a sport iránti elkötelezettsége útján
valósította meg. Az Igazgatósági Sportnapok
megszervezésében, lebonyolításában oroszlán-
részt vállalt. A szervezésen túl aktív részvételé-
vel vált a közösség bölcs kovácsává. A sport
útján egybeforrasztott emberek s jellemek a
mindennapok akadályait is sportemberi egye-
nességgel vállalják. Ez volt az ő lelki iránytűje,
melyet környezetével is megosztott. 

Szakmájának kiválósága hagyott itt bennün-

ket. Az árvízvédelemben szerzett gyakorlati ta -
pasztalatai kulcsfigurává tették személyét. Az
1980-ban társvízügynél végzett kőrösi árvizek
során elévülhetetlen szakmai érdemeket szer-
zett. Tudásának, hatalmas tapasztalatának, böl-
csességének és talpraesettségének köszönhetően
az elmúlt évtizedek árvízi védekezéseiben jelen-
tős szerepet töltött be. 

Az ezredforduló évének elhúzódó tiszai árvi-
zénél meghatározó szakmai támogatást nyújtott
a szorongatott helyzetben lévő kollégáknak. 

2002-ben szokatlan módon a nyár utolsó
hónapjában tette próbára a vén Duna a vízügyi
ágazatot. Doszi bácsi ekkor is teljes helytállással
tette a dolgát. Tapasztalata és bölcsessége segí-
tett átlendülni a nehézségeken. 

A 2006-os esztendő ismételten egy ritka jelen-
séggel hívta fel magára a figyelmet. Két nagy
folyónk egyszerre próbált meg kilépni medré-
ből. Ám sokat látott és megfontolt kollégánk
alkalmazkodott a megpróbáltatásokhoz, és mind
a Dunán, mind a Tiszán eredménnyel vezényel-
te le a védekezési munkálatokat. 

Szélsőségesen csapadékos év volt a 2010-es.
A belvíz és az árvíz egymást erősítve nehezítet-
te a helyzetet. Az új helyzet talpraesettséget és
gyors reakciót igényelt. Doszi bácsink uralni
tudta a megváltozott körülményeket, és úrrá lett
a helyzeten. Új tapasztalatok és különleges hely-
zetek erősítették szakmai bástyáját és nemesítet-
ték jellemét. 

Nem csak nagy folyóinkon alakulnak ki rend-
kívüli hidrológiai körülmények. 2014 őszén, Ker -
kaszentkirályon kérték szakmai segítségnyújtását
a megáradt Kerka féken tartása érdekében. 

A korábbi rekord vízállásokat megdöntő
2013-as rendkívüli árvíz során nélkülözhetetlen
szaktudása és bölcs meglátásai tették lehetővé,
hogy sikerrel vegye a III. Szakaszmérnökség az
igen megterhelő védekezési időszakot. 

Doszi bácsi tevékenységét a szakma számos
kitüntetéssel ismerte el! 2002-ben Széchenyi-
emlékéremmel, 2005-ben Sajó Elemér-emlék-
plakettel, 2012-ben igazgatósági tanácsosi cím-
mel, 2013-ban miniszteri elismerő oklevéllel,
2014-ben igazgatóságunk főtanácsosi címével
fejezte ki tiszteletét szakmai kiválósága iránt.  

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igaz ga tó ság
III. Szakaszmérnökségének munkatársai
osz toznak a megrendült család veszteségén.
Nagyon sokat köszönhetünk személyének, és
emlékét örökké őrizni fogjuk szívünkben és
lelkünkben egyaránt. 

Tisztelt gyászoló családtagok, barátok,
munkatársak és ismerősök!

Az a szomorú kötelességem, hogy Makád
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
volt tagját, Dosztály László alpolgármestert a
község és önkormányzata nevében utolsó útjára
elkísérjem, és ravatalánál elbúcsúztassam.

Polgármesterként, Kollégaként nehéz most
bármit is mondani. 

Mi természetesen a család és a barátok után
következünk. De általában életünk egy megha-
tározó részét a kollégák között töltjük. Pró bál juk

magunkat ettől a ténytől függetleníteni, de lát-
nunk kell, hogy ez nem megy. Ahhoz, hogy ezt
érezzük, tudnunk kell, hogy részben itt teljesít-
jük ki magunkat. És tudnunk kell, hogy ezt Laci
bácsi is így érezte.

Nehéz feladat tehát Laci bácsit méltó módon
elbúcsúztatni.

Az első szavunk a köszönet és a hála szava kell
hogy legyen. Köszönet egy  életért, amelyet teljes
hosszában a közösségi gondolkodás hatott át, s
amelyben a magánélet és a közösségért való cse-
lekvés mindig elválaszthatatlanul összefonódott.

Szerette a munkáját, a hivatásával járó kihívá-
sokat. 

Laci bácsi Makád Község Önkormányzatánál
eltöltött ideje alatt jelentősen hozzájárult az
Önkormányzat, a község céljainak érvényesülé-
séhez és külső megítéléséhez. Sok éves tapaszta-
latával, kiemelkedő szaktudásával és elkötelezett
munkájával kivívta nem csak a képviselői mun-
katársai, hanem az Önkormányzat által felügyelt
intézmények szakembereinek elismerését is. Az
általa „kinevelt” fiatal kollégák a szakmai kérdé-
seken túlmenően is sokat tanulhattak Tőle. 

Laci bácsit nem csak a pályakezdő fiatalok,
hanem a tapasztaltabb kollégák is mesterüknek
tekintették. Laci bácsi személyisége, a szakma
iránti tisztelete, elhivatottsága a képviselők szá-
mára egyaránt lehetővé tette, hogy a képviselő-
testületi munkában végzett közös munka a
másik felet meghallgató és megértő párbeszé-
dekké, igazi dialógussá alakulhatott. Igényes
volt és nagy tudású, amivel soha nem élt vissza.
Lelkesen és bátorítóan hallgatta meg a javasolt
megoldásokat, látta meg bennük az ötletet és a
munkát, és érthetően mondta el javító szándékú
kritikáit. Nem voltak sablonos megoldásai, min-
dig kész volt újragondolni a felmerült új és a már
megoldottnak látszó régi problémákat is. Mindig
készen állt egy komoly vitára, amiben a fiatalab-
bakra is egyenrangú félként, partnerként tekin-
tett. Sokat tanulhatott tőle az, aki figyelte szava-
it és megértette gondolatait. Szerették, mert
egye nes és közvetlen, melegszívű és önzetlen
volt. Tudása, akaratereje és rendíthetetlen tisz-
tessége révén vitathatatlan tekintélyt szerzett
magának, szelíd természete, segítőkészsége és
sajátos humora miatt viszont egyedülálló szere-
tet is övezte képviselőtársai körében.

Mint Polgármester és a képviselő-testület
korábbi és jelenlegi tagjai büszkék vagyunk arra,
hogy Laci bácsi csapatában dolgozhattunk.
Bármi is lesz a jövőben, ez a csapat mindig Laci
bácsi csapata lesz, amelynek minden tagja
igyekszik mesterének nevéhez méltó módon
élni és dolgozni a továbbiakban is, azért, hogy ez
a név soha ne merüljön feledésbe.

Egy vezető értékelésében nem feltétlenül az a
legfontosabb erény, hogy szeretik-e a munkatár-
sai, de az ember megítélésében igenis fontos. A
legkifejezőbbek talán azok a feszültebb idősza -
kok voltak, amikor érte dolgoztak a munkatár-
sai, aminél jobb példát a motivációra nemigen
lehet találni. Laci bácsihoz régi munkatársai
még évek múltán is ragaszkodtak, keresték és
tartották vele – a napi kapcsolatot. 
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Polgármesterként, Kollégaként, Barátként
most mit is lehet még mondani? Sok nehéz fel-
adaton közösen jutottunk túl.

Halk beszédével, egyenes tartásával, komoly
tekintetével önkéntelenül is tiszteletet keltett az
emberekben. Kiegyensúlyozottság, önfegyelem
és mértéktartás sugárzott belőle. Olyan ember
benyomását keltette, aki elfogadta sorsát, az
emberi élet korlátait, a mindenkori adott helyze-
tet, és igyekezett kihozni belőle azt, ami tőle tel-
lett. Mindig új és új célokat tűzött maga elé. Sem
a külső társadalmi körülmények, sem az élet
nehézségei, sem betegsége, sem korának előre-
haladása nem akadályozta meg abban, hogy
tevékenykedjen, alkosson. Községünk vezető
embere volt évtizedeken keresztül. A falu éltető
lelke volt. Szavakban kifejezhetetlen hála és
tisztelet jár Laci bácsinak sok évtizedes lelkes,
fáradságot nem ismerő munkásságáért. Ő szeret-
te a falu népét és hagyományait. Olyan személy-
től kell elköszönnünk, aki nemcsak a családjáért,
hanem a közösségért is munkálkodó ember volt,
aki mindig és minden helyzetben tudta a köte-
lességét. Az ő keze alatt nagyon sokat fejlődött a
község.

Akik személyesen ismerhették, tudják,
milyen sokoldalú és érdekes férfi volt: gyors és
szigorú a munkában, megalkuvás nélküli és har-
cos a véleményeiben, ugyanakkor élete legvé-
géig kedves, olykor huncut, szívesen beszélő,
melegszívű. Optimista, nyitott ember volt: a
nehézségek ellenére tudott örülni annak, ami jó,
szép. Megvigasztalta a természet szépsége, egy
virágzó meggyfa, egy igaz emberi szó. Szívesen
beszélgetett mindenkivel. Szeretett kérdezni, és
saját gondolatait is szívesen osztotta meg
másokkal.

Imádott vadászni, horgászni, vonzották az új
benyomások. Élvezte egyrészt a munkájából
adódó környezet kultúráját.

„Aki elmulasztja a pillanatokat, végül elmu-
lasztja egész életét. Az élet, akár egy pillanat:
mulandó; s miért ne élnénk szépen a kicsit, ha
abból áll össze az egész?” 

Laci bácsi egész életében szépen élte meg
azokat a pillanatokat, amelyek megadattak neki.
Derűs, mosolygós, életvidám természetének
kisugárzását megőrizte munkájának és betegsé-
gének legnehezebb napjaiban is. 

Közeli munkatársai számára több volt, mint
kolléga, személyiségének hiánya fájdalmas űrt
hagyott. De ha lehunyjuk a szemünket, akkor
Laci bácsi összetéveszthetetlen mosolya mindig
velünk lesz.

Kedves Laci bácsi, hiányozni fogsz nekünk.
Emléked, jó tanácsaid, szívednek jóságos rezdü-
léseit örökké emlékeinkbe zártuk. 

Köszönjük munkádat, fáradságodat, küzdel-
medet és tanításodat.

Egész életeddel, munkásságoddal a közössé-
get szolgáltad.

Életed példa, senki máshoz nem fogható sze-
mélyiséged legenda.

A község polgármestereként a község nevé-
ben búcsúzom Dosztály László alpolgármester
úrtól, aki bár eltávozott közülünk, életével, mun-

kásságával úgy távozott, hogy örökre itt hagyta
lába nyomát. Személye és pozitív hozzáállása
nélkül a falu nem érte volna el a kitűzött célja-
it. Ha összeszámláljuk a köz szolgálatában
eltöltött éveit, több mint negyedszázadot töltött
a község szolgálatában. 1990-től, ez idáig 6
cikluson keresztül 24 évig volt a település
alpolgármestere. Ez idő alatt mindvégig hűsé-
ges volt az elveihez, a hitéhez, a családjához, a
barátaihoz és mindenekelőtt a falujához.
Bármerre járunk a faluban, a keze nyomával
mindenfelé találkozunk. 

A község rendezvényein aktívan részt vett.
Segítette a szervezést, oroszlánrészt vállalt a
lebonyolításban, mindvégig a háttérben tevé-
kenykedve. Nem volt a középpontban, nem han-
goztatta, hogy „én is itt vagyok!”, csak csende-
sen tette a dolgát a maga fegyelmezett, precíz
módján, mindenki megelégedésére.

Azt ígérted nem is olyan régen, hogy még a
következő ciklust együtt visszük véghez. De ez
már nem így lesz.  Már semmi sem lesz nélkü-
led olyan, mint eddig. Sokat köszönhetünk
Neked!

Községünk minden polgára nevében fejet haj-
tok előtted. Emlékezzünk Rá, a mindvégig tettre
kész, emberséges, egyszerűségében is megismé-
telhetetlen Laci bácsira!

Elvesztésével pedig pótolhatatlan veszteség
érte mindannyiunkat. 

Isten veled, nyugodj békében, soha nem
felejtünk.

Tisztelt gyászolók, kedves Vadász barátunk!
A Makádi Vadásztársaság és a vadász barátok

nevében búcsúzunk. 
Sokakat több évtizedes barátság kötött Hozzá,

mások ennél sajnos rövidebb ideig lehettek a
vadásztársai és barátai. 

Laci – ahogy szinte mindenki hívta, „a Doszi”
– a Makádi Vadásztársaság életében az elmúlt
másfél évtizedben meghatározó szerepet töltött
be. 21 éve volt tagja ennek a közösségnek, és ez
idő alatt három ciklusban töltötte be a titkári
funkciót, amely egyúttal elnökhelyettesi felada-
tot is jelentett. A vadászat és a társaság közössé-
gi életének részévé és formálójává vált. Pozitív
személyiségével az első perctől fogva nagy
hatást gyakorolt a társaság életére. Segítő -
készségével és kitartásával példát mutatott társa-
inak. Az a szóösszetétel, hogy NEM LEHET
vagy NEM TUDJUK, ismeretlen fogalom volt
számára. És soha senki kérését nem utasította el,
mindig és mindenki számíthatott a segítségére.  

Ha nagyritkán előfordultak ellentétek, humo-
rával, jó szívével, meggyőző érveivel mindig
közreműködött azok elsimításában. Az elmúlt
időszakban sokak szájából hangzott el, …. „a
Doszi egy nagyon jó ember volt”.

Önzetlen munkájával, az ügyviteli feladatok
hibátlan végrehajtásával nagyban hozzájárult az
egyesület jogszerű működéséhez és a felügyelő
hatóságok elvárásainak teljesítéséhez. Nagyon
fontos szerepe volt a Makádi Vadásztársaság
igazi közösséggé formálásában, amelyet a
nálunk vendégként megforduló – akár nagyon

messziről is ideérkező – vadászismerősök és
barátok is mindig elismeréssel méltattak.   

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a földtulaj-
donosokkal folytatott egyeztetések eredménye-
ként létrejövő haszonbérleti szerződés létrejötté-
ben, aminek köszönhetően a Vadásztársaság
fennmaradhatott, és változatlan formában foly-
tathatja tevékenységét. Óriási dologról van szó.
Neki is köszönhetően, az elkövetkező húsz
évben – a korábbi területhatáraink megtartása
mellett – vadgazdálkodhatunk, élőhelyet fej-
leszthetünk, és nem utolsósorban hódolhatunk
szenvedélyünknek, a vadászatnak. Ezt hagyta
ránk örökségül.

Az elmúlt évben teljesült egy nagy álma, elké-
szült a Duna-parti házikója, ahol nyugdíjas éveit
szerette volna eltölteni. Rengeteget dolgozott
rajta, és nagyon büszke volt az eredményre. A
vadászat mellett a horgászat is a hobbijai között
szerepelt, és még sok szép halfogásban, pihente-
tő kikapcsolódásban reménykedett. Sajnos ez
már nem adatik meg neki.     

Mindenki megdöbbent azon, hogy szinte
egyik napról a másikra veszítettük el. Nem tud-
tunk előjelekről, egészségügyi problémákról.
Emlékeinkben még az elmúlt néhány hét esemé-
nyei kavarognak, amikor még az Ő jelenlétével
és közreműködésével oldottuk meg a feladatain-
kat, a vaddisznóhajtások előkészítésével együtt
járó tennivalóinkat. És még ekkor sem vettük
észre, hogy baj van. Egy kicsit lefogyott, egy
kicsit ugyan lelassult, de jókedvűen volt jelen
közöttünk. Amikor megtudtuk, hogy mit diag-
nosztizáltak Nála, már búcsúzkodni sem volt
időnk. Elfogadhatatlan és nehezen kezelhető tör-
ténés. Hiába volt Benne erős élnivágyás és aka-
rat, a betegség és a halál erősebb volt, és elragad-
ta a családjától, barátaitól és ismerőseitől.

Nehéz szavakba önteni azokat az érzéseket,
amelyek a halála után kavarognak bennünk.
Nehéz, mert mindenki más emléket őriz. Abban
azonban biztosak vagyunk, hogy nagyon fog
hiányozni. Hiányozni fog a felkészültsége, a
tanácsai, élettapasztalata, segítőkészsége, szen-
vedélyessége, önzetlensége és sajátos humora.
És a számunkra legfontosabb, a barátsága. 

A hozzá legközelebb álló barátokban most
visszavonhatatlanul eltört valami, óriási űrt és
sajgó fájdalmat hagyva maga után. Egy Márai
idézet szerint: 

„Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb,
mélyebb lenne, mint a barátság. Csak a barát nem
önző: máskülönben nem barát. Csak a barát nem
hiú, mert minden jót és szépet a barátjának akar,
nem önmagának. A barát nem akar kapni, sem
túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb aján-
dék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türel-
mes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább.”

Búcsúzunk az embertől, aki életével mutatta a
példát, akit érzékeny és visszafogott embernek
ismertünk, de szívesen anekdotázott, szerette a
társaságot, a jókedvet.

Köszönjük a sorsnak, hogy megismerhettük
és a barátai lehettünk. Soha nem felejtjük, a
vadászkürt hangjával búcsúzunk tőle.  

Nyugodj békében. 



„Minden embernek kell
legyen egy feladata ebben az
életben – kötelességen belül,
vagy azon felül is talán –,
mert különben nem lenne
értelme annak, hogy él. Az
emberi világ több kell le -
gyen, mint egy bonyolult
szer kezetű gép, melyben
min den ember egy fogaske-
rék szerepét tölti be... Min -
den embernek kell legyen
egy feladata, egy titkos kül-
detése, mely Istentől való.”
– Wass Albert

Varga Kálmánné nyug-
díjba vonulása alkalmából
kívánunk nagyon jó egész-
séget, hosszú életet és bol-
dogságot!

Az ember életében teljesen természetesen, előre meghatározott, olykor már megszokott időben
és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai,
s amelyek emlékezetesek maradnak egész életében. A munkahelyed hosszú évekig a mindennap-
jaid része volt. Gondolatban sosem engedted túl távolra, beleszőtte magát a rövid és hosszú távú
tervezgetésedbe. Hozzátartozott a valóságodhoz, mielőtt lehunytad a szemed, akár hívatlanul is
megjelent… s mikor ébredtél, már újra veled volt.

Munkaviszonya alatt példát adott munkaköre iránti elkötelezettségből. Becsülettel, sokszor erőn
felüli munkát végzett. A munkaidő leteltével számára gyakran nem volt vége a napnak, szabadide-
jéből is sokat áldozott a hivatali munka végzésére. Segítőkészsége példaként áll munkatársai és a
község lakossága előtt is, akiknek a megbecsülését és bizalmát egyaránt élvezte. Kedves Ilonka
néni! Kívánjuk, hogy jó egészségben töltsd a megérdemelt pihenés időszakát. Teljen örömöd a sza-
badon választott napi tevékenységedben, s adjon boldogságot családod: gyermekeid, unokáid, déd-
unokád közelsége, ragaszkodó szeretete, valamint községünk lakóinak tisztelete, hálája és megbe-
csülése.

Makád Község Önkormányzata és a Hivatal munkatársai ehhez kívánnak erőt, jó egészséget és
sok boldogságot!

Antal Mária
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREÖNKORMÁNYZATI HÍREKK
Makád Község Képviselő-testülete 2018. március 6-án egyhangúan elfogadta a 2018. évi költ-

ségvetést. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 178.625 ezer Ft-
ban állapította meg.  

Makád Község Önkormányzat kiadási főösszege 137.516 ezer Ft
Makádi Hóvirág Óvoda 41.109 ezer Ft
A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül 

Makád Község Önkormányzat  
– személyi juttatások előirányzatát 11.694 ezer Ft-ban
– munkaadót terhelő járulékokat 2.776 ezer Ft-ban
– a dologi jellegű kiadásokat 24.081 ezer Ft-ban
– a támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat 36.195 ezer Ft-ban
– a beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként 20.220 ezer Ft-ban
– az általános tartalékot 1.482 ezer Ft-ban
– a céltartalékot 3.963 ezer Ft-ban
– a fejlesztési céltartalékot 4.500 ezer Ft-ban
– az intézmény-finanszírozást 32.605 ezer Ft-ban
Makádi Hóvirág Óvoda
– a személyi juttatások előirányzatát 25.728 ezer Ft-ban
– a munkaadót terhelő járulékokat 5.892 ezer Ft-ban
– a dologi kiadásokat 8.789 ezer Ft-ban
– a felhalmozási kiadásokat 700 ezer Ft-ban

állapította meg.

A n y a kön y v i  h í rek
Gólyahír

dr. Horváth Zsolt és Vásárhelyi-Nagy Éva
kislánya: Szofi Lili

Hofmeiszter Attila és Gavallér Etelka Kitty
kislánya: Jázmin Hanna

Farkas Attila és Buzsik Nikolett 
kislánya: Vivien Lizett

Ács Tamás és Jancsó Emőke 
kislánya: Emőke Míra

Házasságot kötöttek
Pálfi Imre és Gláz Judit

Örök re eltá v ozta k
Dosztály László (élt 65 évet)
Tóth Béla Józsefné (élt 71 évet)
Csik Sándor (élt 73 évet)
Simon László (élt 74 évet)
Bodrik Tiborné szül: Szabó Ilona (élt 67 évet)
Kreisz Józsefné szül: Körösi Irén (élt 84 évet)

Pályázatok
2017. májusban benyújtotta Makád Köz -

ség Önkormányzat a „Belterületi utak, járdák
felújítására” pályázatot, és még abban az
évben elutasításra került, de a 2018-as évben
a tartalékkeret terhére 15.000.000 forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert a Belügy -
mi nisztérium pályázati keretéből. A támoga-
tás a teljes beruházás 75%-a, így a település
költségvetéséből a fennmaradó 25%-ot,
5.000.000 forintot biztosítani tudja. Ebből az
összegből a Posta köz – Szabadság utca – Dó -
zsa György utca egyes szakaszai lesznek fel-
újítva, aszfalt burkolattal ellátva. A Posta köz
6 méter szélességben és teljes hosszában asz-
falt burkolatot fog kapni. Ezen a szakaszon
1,5 méter szélességben és a köz teljes hosszá-
ban térburkolattal járdát fogunk építeni.

A beruházásra a közbeszerzést a kép vi se lő-
testület már megkezdte, az építkezés várhatóan
2018. április végén kezdődhet el. A befejezés
előreláthatólag 30 napot fog igénybe venni.
2018-ban benyújtásra kerülő pályázatok

Az előkészítés megkezdődött több utca
felújítására. Terveink között szerepel a Ken -
de res kert utca, Táncsics utca, Petőfi utca,
Kossuth köz. Ezeket a pályázatokat április,
május hó nap ban nyújtjuk be a képviselő-tes-
tület döntése alapján.

Nagyon fontos számunkra is, hogy a nehe-
zen járható utakat is aszfalt burkolattal lássuk el.

Kérem a lakosok türelmét, bízunk a dön-
téshozók pozitív elbírálásában!

Baski Gábor 
polgármester
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V. MAKÁDI PIKNIK
2018. június 23. szombat

A program 17.00 órakor kezdődik a helyi intéz-
mények, civil szervezetek fellépésével.
20.00 órakor RETRO PARTY Oszival

MAKÁDI FALUNAPOK 
2018. augusztus 11. szombat

16.30 óra Sztárvendég: BUNYÓS PITYU

20.00 óra
Sztárvendég:
DIRTY
SLIPPERS

21.00 óra Tűzijáték
21.30 óra Utcabál a Gerecse Party zenekarral

III. PALACSINTA FESZTIVÁL 
2018. szeptember 15. szombat

A programok szervezés alatt!
De rengeteg és különleges palacsinták várják
a vendégeket!
20.00 óra Utcabál Pilczinger Zsoltival

Várjuk vállalkozások és magánszemélyek
felajánlásait, a sikeres és színvonalas rendez-
vényekért! 
Ön is támogathatja!

Ünnepélyes átadás 

2018. március 23.

Az új Egészségház átadása a település
képviselőivel és a Hivatal munkatársaival együtt

Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Baski Gábor polgármester 
átvágja a szalagot a Rákóczi utcánál

2018. szabadtéri rendezvények Makádon
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A Himnusz felcsendülése után a Csiribiri mazsorett csoport nyitotta meg az ünnepséget. Az ünnepi beszédek után a makádi Thúry József Általános
Iskola 6. osztályos tanulói adtak elő, kiemelkedő felkészültséggel, egy részletet a „Valahol Európában” című darabból. Köszönjük a felkészítő peda-
gógusok: Kissné Méri Erzsébet, Halassyné Székely Orsolya és Pilczingerné Major Hajnalka munkáját is.

A Makádi Református Egyházközség megtisztelő meghívásnak tett
eleget 2017. december 10-én a felvidéki testvértelepülésünkön,
Hetényben. A meghívást Palcsó Attila és kedves felesége, a Hetényi
Református Egyházközség lelkipásztorai juttatták el részünkre, gyü-
lekezetük nevében. Ezen a napon ünnepélyes keretek között adták át
a felújított templomot ünnepi istentiszteleten, 15 órai kezdettel.

A makádi gyülekezetet Halassy Ferenc János lelkipásztor és Matis
Sándorné gondnok asszony vezették. A delegáció tagja volt még
Halassyné Székely Orsolya asszony, lelkészünk felesége, Bodor
Lászlóné és Bódis István presbiterek.

Az ünnepi istentiszteleten Palcsó Attila nagytiszteletű úr köszön-
tötte a felvidéki egyház megjelent püspökét, espereseit, a felvidéki és
magyarországi gyülekezetek lelkészeit, valamint minden meghívott
vendéget.

Az ünnepi köszöntőben hálás szívvel köszönték meg a felújítást
támogató felvidéki gyülekezetek, önkormányzatok, közösségek,
magánszemélyek anyagi, szellemi és imádságos támogatását. Külön
kiemelték a magyar kormány 15.000 eurós támogatását, amely nélkül
nagy nehézségbe ütközött volna a hetényi templom felújítása és idő-
beni átadása. Ezen a felemelő egyházi és társadalmi ünnepen jó érzés
volt vendégnek, felvidéki és anyaországi magyarnak lenni egyaránt.
Látni és tapasztalni, mit jelent az összefogás és hitbeli és nemzetbeli
azonosság és annak megvalósulása. Az ünnepélyes templomátadás
után Palcsó Attila nagytiszteletű úr állófogadásra hívta a résztvevő-
ket a helyi sportcsarnokba.

Itt kötetlen beszélgetések formájában jó volt találkozni testvértele-
pülésünk lakóival, köztük Lucza Sára volt hetényi polgármester
asszonnyal, Dékány György volt alpolgármester úrral, községünk
díszpolgáraival, valamint a hetényi képviselő-testület volt tagjaival,
tiszteletbeli polgárainkkal. A közös élmények és sikerek feleleveníté-
se mellett szinte észrevétlenül szaladt az idő vendégek és vendéglá-
tók között. Nem maradt más hátra, mint a búcsúzás nehéz pillanatai.
Arra azért maradt idő és figyelem, hogy kölcsönösen kifejezzük egy-
más iránti tiszteletünket és szeretetünket, valamint annak igényét,
hogy örömeink, küzdelmeink egymással való megosztását, hitünk,
együvé tartozásunk megerősítését a jövőben is gyakorolnunk kell,

annál is inkább illő és méltó, mert a két település kapcsolata 1938-tól
kezdődően már 80 esztendős múltra tekint vissza.

Delegációnk a késő esti órákban, lélekben megerősödve szerencsé-
sen megérkezett lakóhelyére.

Bódis István
presbiter

EGYHÁZEGYHÁZI HÍREI HÍREK • EGYHÁZK • EGYHÁZI HÍREI HÍREKK

Beszámoló gyülekezetünk hetényi látogatásáról

Pünkösdi ünnepi 
alkalmaink:

2018. május 6. vasárnap 10 óra – 
FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ ÉS 

FOGADALOMTÉTEL 
ünnepi istentisztelet keretében a református templomban

*
2018. május 13. vasárnap 10 óra – 

KONFIRMÁCIÓ ÉS FOGADALOMTÉTEL 
ünnepi istentisztelet keretében a református templomban

*
2018. május 20. és 21. vasárnap és hétfő 10 óra – 

PÜNKÖSDI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
a református templomban, vasárnap először vesznek

úrvacsorát konfirmált testvéreink

Alkalmainkra minden kedves testvérünket szeretettel
hívunk és várunk!
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Mindenki érdeke és nagyon fontos, hogy településünkön is
óvjuk a természetet!

1970-ben kezdődött...
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdemé-

nyezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a
természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Álla-
mokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az
USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére,
új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-ben Magyarország az elsők között csatlakozott, a felhívásra
Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld
Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar
Föld napja eseményeinek koordinálására. 

Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan
jelentkeztek.

A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hang-

súlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – kör-
nyezeti könyvek kiadásával, vetélkedők összeállításával támogatja.

1990-ben az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az
ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az
üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépe-
sedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva világ-
mozgalommá nyilvánítását kezdeményezték. Magyarország az elsők
között csatlakozott és megalakult a Föld Napja Alapítvány, ami mai
napig szervezi a programokat. 

„Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszaka-
ira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másik-
ra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a
másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a
másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál.
Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad
ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.”  (Márai Sándor)

Baski Gábor

Föld napja április 22.
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A 2017/2018-as nevelési évet szeptemberben 43 kisgyermekkel kezd-
tük, most pedig 2018. március végén már 46 gyermekünk van az 50 férő-
helyen, amelynek nagyon örülünk. Nagy büszkeséggel tölt el minket,
hogy kis községünkben az elmúlt években 90% feletti a létszámunk.  

2018. február 23-án, pénteken Kisteleki Zoltán művész úr látogatott
el újra óvodánkba. Előadásában két mese is szerepelt „A gomba alatt…”
és „A kiskakas gyémánt félkrajcárja…”, amibe a gyermekeket is bevon-
ta, így egy nagyon jókedvű, játékos mesedramatizálás született. 

Farsangi ünnepségünket 2018. március 03-án, szombaton ismét a
Művelődési Házban tartottuk a szülőkkel, családtagokkal, rokonokkal
együtt. A gyermekek egyénileg öltöztek be, majd az óvó nénikkel cso-
portonként rövid kis műsort adtak elő a színpadon és bemutatták jelme-
zeiket. Ezután süteményt és üdítőt fogyaszthattak a vendégek, a jó han-
gulathoz és tánchoz tartozó talpalávaló zenét Szabó Áron apukája, Takács
István szolgáltatta, akinek ezúton is köszönjük közreműködését. Jó han-
gulatban, hangosan, kiabálva, maskarákban riasztottuk el a telet, köszön-
töttük a tavaszt. 

2018. március 14-én, szerdán ünneplő ruhába öltözve és szívünk fölé
kitűzve a nemzeti színű kokárdát, mi is megemlékeztünk az 1848-49-es
szabadságharc hőseiről. A Tornaszobában adtuk elő versekből és dalok-
ból álló műsorunkat, majd kisétáltunk az Országzászlóhoz és elhelyeztük
a mi kis zászlóinkat is. Fontos már ebben a korban is kialakítani gyerme-
keinkben a magyar identitástudatot, haza iránti szeretetünket és tisztele-
tünket. 

MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA
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biztosan gondoltál már arra, milyen jó lenne valahogy jelezned a kör-
nyezeted felé, hogy ha rosszul lennél, akkor valóban felismerjék,
hogy a diabétesz miatt vagy rosszul és nem másnaposság vagy kábí-
tószer miatt… Jó esetben, ha mentőt hívnak, megtalálják a zsebedben
vagy a tárcádban azt a papírt, amire felírtad ezt a tényt magadról. De mi
van akkor, ha nem hívnak mentőt, mert azt hiszik, „részeg” vagy. (És ez
még a jobbik eset…)

A diabétesz logója a kék kör. Ezt a jelet és a cukorbetegséged típu-
sát jelölve a bal csuklód felett állandó jelzést viselhetsz magadon,

amely egy adott szituációban akár az
életed is megmentheti.

Keresd meg a lakóhelyedhez legkö-
zelebbi tetoválóstúdiót, ahol INGYEN
elkészítik neked az életmentő tetoválást.

Amazon Extrém Szépségszalon
Tetováló és piercingszalon itt:
2300 Ráckeve
Bajcsy-Zsilinszky utca 11.

2018. március 29-én, csütörtökön nagy izgalommal várták a gyer-
mekek az óvodában a Húsvéti Nyuszit. Tanultak neki szép verseket
és dalokat, festettek színes tojásokat, hogy megajándékozza őket egy
kis finomsággal. 

Idén az óvodánkban a
Nyílt Napot 2018. április
23-án, hétfőn tartjuk. Ezen
a napon reggel 7 órától dél-
után 17 óráig várjuk az
érdeklődő szülőket és gyer-
mekeiket, akik kíváncsiak
óvodánkra és az ott folyó
életre. Akiknek elnyertük
tetszését, ezt követően 2018.
április 25-én, szerdán 9
órától 16 óráig van lehető-
ségük a szülőknek BE -
ÍRAT NI gyermeküket. 

2018. május 3-án, csü-
törtökön a Micimackó
cso portosok és 2018. má -
jus 4-én, pénteken a Süni
csoportosok tartják 17

órai kezdettel óvodánkban az Édesanyák napját. Ahol a gyermekek az
óvó nénik segítségével egyénileg készített kis ajándékokkal, versekből-
dalokból álló kis műsorral köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. 

2018. május 28-án, hétfőn tartjuk Gyermeknapunkat. Sok-sok érde-
kes programot szervezünk. A gyermekek palacsintát tízóraizhatnak. Most
is lesz arcfestés, csillámtetoválás, különböző kézműves játékok, póni -
lovacskázás. A gyerekeket a Palinta társulat szórakoztatja majd interaktív,
zenés műsorával. Bízom benne, hogy sok élménnyel gazdagodhatnak
kicsik-nagyok egyaránt az egész nap során.

2018. május 30-án, szerdán a Micimackó csoportosok és 2018.
május 31-én, csütörtökön a Süni csoportosok Évzáró műsorait
tekinthetik meg a szülők az óvoda Tornatermében 17 órától. A
gyerekek az év folyamán tanult versekből, dalokból, mondókákból,
daloskörjátékokból összeállított műsorukat adják elő az óvó nénik
segítségével. 

2018. június 01-jén, pénteken tartjuk óvodánkban a Ballagást. A
ballagó gyermekek búcsúznak az óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől
és társaiktól egy kis műsorral. Természetesen a hagyományokat tovább
ápoljuk, 2018 szeptemberében az Évnyitó ünnepségre a 8. osztályosok
kísérik át az óvodából a leendő első osztályosokat. 

2018. június 05-től, keddtől Nyári munkarend alapján egy csoportban
lesznek a gyerekek. 

Nyári zárásunk időpontja: 2018. július 20-tól 2018. augusztus 17-ig
tart. A gyermekeket 2018. augusztus 22-én, szerdán várjuk!

Mindenkinek kívánunk a nyárra sok pihenést, kikapcsolódást, nya-
ralást!

Borbély Ilona – intézményvezető 

GABRIEL SEGITŐ KÖZÖSSÉG
EGYESÜLET

„A szükségnek nincs szár-
mazása, sem bőrszíne, sem
neme, sem vallása.”

Peter Gabriel egy olyan
közösséget hívott életre,
amelyben nem anyagilag
támogatják Magyarországon
a rászorulókat, hanem aktuá-

lis szükségleteik, krízis helyzeteik
kielégítésén dolgoznak az önkéntes

tagok, melynek folyamatában az adományozókat
és az önkéntes tagokat hívják aktív szerepvállalásra, hogy megta-
pasztalhassák, átélhessék az adományozás örömét. A konkrét fel-
ajánláson túl, az adomány raktárba történő vagy közvetlen a család
számára az eljuttatásától átadásig, az egyéni lehetőségekhez mérten,
egy precíz, komplex szervezés, megvalósítás keretein belül.

Tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, tisztálkodó-, csecsemőápolási, tisz-
tító-, fertőtlenítőszerekkel, bútorral, háztartási géppel, szükségessé vált és
részükről önerőből nem finanszírozható szakmunkák elvégzésével támo-
gathatják a családokat.

Ha cukorbeteg vagy. . .
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Száz éve történt
A Drina gőzhajó katasztrófája a Dunán

1918. április 7-én hajnali 2 óra 10 perc körül borzalmas hajókatasztró-
fa történt Makádtól délre, a mai halastavak középső részének magasságá-
ban, a Duna bal partján.

A „Drina” személyszállító gőzös 400 személlyel a fedélzetén
Budapestről Mohács irányába közlekedett. Személyszállító hajó lévén
minden kikötővel rendelkező településen megállt, utasokat vett fel és le.

A Drina (ex Honvéd) a DDSG 229-ként listázott oldalsó lapátkerekes
egykéményes hajó volt, amely az „Első Magyar Pest-Fiumei Hajógyár
RT.”-nél épült, az Egyesült Magyar Gőzhajózási Társaság tulajdona volt.

Méretei: 48,77 méter hosszú, 11,38 méter, illetve 5,79 méter széles volt.
Merülési mélysége 2,44 méter volt.

Ugyanezen az útvonalon közlekedett egy másik, de nagyobb
teljesítményű és méretű gyorsjáratú hajó is, a SOPHIE (1938-tól MELK)
DDSG 34-ként listázott oldalsó lapátkerekes meghajtású kétkéményes
személyszállító gőzhajó. Műszaki paraméterei: 69,2 méter hosszú, 15,16
méter, illetve 7,93 méter széles, 2,74 méter merülési mélységű, amely
Budapesttől Orsováig közlekedett.

Az ominózus napon a „Drina” gőzhajó hajnali 2 óra körül köthetett ki
a kulcsi hajóállomáson, és onnan indult tovább a következő hajóállomá-
sig (Dunavecse).

A hajózásban járatosak vagy a Duna sodorvonalát ismerők előtt ismert,

hogy a Duna sodorvonala Makád térségében a jobb oldal közelében, a
kulcsi hajóállomás után élesen a Duna bal partja közelében van. A
„Drina” hajónak a kulcsi hajóállomást elhagyva élesen balra kellett for-
dulnia annak érdekében, hogy kövesse a hajózható vízmélységet.

A katasztrófa akkor következett be, mert a Sophie arra nagy sebesség-
gel a „Drina” első harmadába csapódott. Az ütközés következtében a
Drina hajó 180-nal megperdült, oldalán a II. osztályú utas kabinnál nagy
rés támadt. A személyzet segítségével a hajót farral a makádi part felé
manőverezték, amelynek orra pillanatok alatt elsüllyedt. A SOPHIE hajó-
nak csak az orra sérült, azon nem voltak áldozatok. Az utasteret elöntötte
a víz, és a 400 utasból közel 100 utas a hajóban vagy a DUNA folyóban
lelte a halálát. 

A tulajdonosok és hatósági személyek a rögtönzött vizsgálat alapján a
„Drina” kormányosát, Madács Mihályt okolták a súlyos katasztrófáért.

A hajószerencsétlenség következtében 49 beazonosítható személyt és
egy beazonosíthatatlan személy adatait őrzi a Makád Község halotti anya-
könyv. Ezek közül egy makádi áldozat van bejegyezve, Kincses Lajosné
(sz: Horváth Julianna) 62 éves.

A katasztrófa következtében 1 fő hartai, 2 fő bátyjai, 4 fő fajszi, 1 fő
dunaföldvári, 4 fő bajai, 5 fő mohácsi, 8 fő budapesti, 1 fő pilisi, 1 fő
regőcei, 2 fő pestújhelyi, 1 fő dunaszentgyörgyi, 2 fő erzsébetfalvi, 1 fő
újpesti, 1 fő dunaszekcsői, 2 fő hercegszobori, 2 fő rikozdi, 1 fő udvari, 1
fő faddi és 1 fő aszódi lakosok voltak a beazonosítható áldozatok.

Emléküknek ezzel a rövid kis megemlékezéssel tisztelgünk.
Makád, 2018. március 29.

Bódis István

2018. április 07-én megemlékeztünk a 100 évvel ezelőtti tra gé -
diá ról. Makád Község Önkormányzat és a Makádi Református

Egyházközség nevében koszorút engedtünk a Duna vizébe
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Március 15-e
Mi is történt pontosan ezen a jeles napon? 1848. március 15-e csupán

egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Ám tudjuk, hogy ezen a napon Pesten
forradalom zajlott. Petőfi Sándor és fiatal társai – akiket márciusi ifjak
néven emlegetünk – a Pilvax kávéházból elindulva a Landerer nyomdá-
hoz vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követeléseiket és kiszaba-
dították a jobbágyok sorsát szívén viselő Táncsics Mihályt.

Ennek a napnak az emlékeit elevenítették fel iskolánk 7. osztályos
tanulói

Kossuth Lajos mellszobránál az intézmények és a település vezetői
közösen koszorúztak a makádiak nevében

Az Egyesület főbb céljának tűzte ki, hogy próbál szervező, meggyőző
munkával, a feltételek megteremtésével olyan helyzetet biztosítani a
makádiaknak, főleg a fiataloknak, hogy megszeressék a mozgást, a spor-
tolást, a szabadidő hasznos eltöltését. Kedvezőtlen tapasztalat – nem csak
településünkön –, hogy egyre kevesebb időt töltenek az emberek moz-
gással, sportolással, ez sajnos igaz a fiatalokra is.

Ezen kíván változtatni az Egyesület vezetősége, tagsága, hiszen a szer-
vezett programokat nem csak az egyesület tagjai látogathatják.

Az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, jó állapotban levő
öltöző, több helyiséggel, megfelelő állapotban levő pályán lehet mozog-
ni, sportolni. Ehhez az állagmegóvásban, rezsi biztosításában együttmű-
ködünk az önkormányzattal, ahonnan anyagi támogatást is kapunk, főleg
a fenntartáshoz, rezsi biztosításához.

Tevékenységünk, programjaink vonzóbbá tételéhez bővíteni kell anya-
gi hátterünket is, hiszen tagjaink, az önkormányzat anyagi eszközei is
végesek.

Ehhez kiváló lehetőséget láttunk a Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) pályázataiban. Ez a pályázati forrás a civil szervezetek, egyesüle-
tek működésének, programjainak anyagi támogatását hivatott biztosítani.

2017-ben két pályázatot is készítettünk, amelyek sikeresek voltak. A
két pályázattal 1.205.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A
saját erővel együtt így több mint 1,3 millió forint állt rendelkezésre, ezen
összeggel kell elszámolnunk.

A legfontosabb cél a tárgyi eszközök fejlesztése volt, így ezen összeg-
ből 783.000 Ft-ot fordítottunk erre. Beszereztünk 1 db futópadot, 1 db
szobakerékpárt, 1 db kondigépet, 1 db villanybojlert és hangfalakat. Az
eszközöket a sport öltöző épületében helyeztük el, és rövidesen üzembe is
helyezzük. Az eszközök a szabadidő hasznos eltöltését segíthetik elő, a
használat feltételeit rövidesen kidolgozzuk, azonban azt szükséges meg-
jegyezni, hogy a működés nem konditerem jelleggel történik majd, napi
több órás nyitva tartással. Ennek a személyi feltételei sincsenek meg, de a
gépek sem professzionális gépek. A pályázati támogatás egyelőre erre
adott módot. Inkább nyitott, klubszerű működésben gondolkodunk.
Bízunk benne, hogy ez közösségformáló erő is lesz, vonzóbbá teszi egye-
sületünket.

A fiatalok sportolásának segítésére, népszerűsítésére is gondoltunk,
hiszen az elmúlt év júliusában, augusztusában 4 U-12-es és 4 U-14-es csa-
pat részvételével ifjúsági labdarúgó tornát szerveztünk. Igyekeztünk
olyan csapatokat meghívni, pl. Szalkszentmárton, ahol jól megy az után-
pótlás labdarúgás, talán lendületet ad a makádi labdarúgó életnek is. A
versenyek jól sikerültek, még akkor is, ha a makádi csapatokat nehézkes
volt összeállítani. Talán ez a jó példa segíti idén a munkánkat.

Kérjük részvétellel, tanácsokkal, ötletekkel segítsék munkánkat.
Természetesen idén is pályáztunk, de ezek eredményét még nem

ismerjük.
Makádi Sport és Kulturális Egyesület, 

Stáhly-Zsideg István

Fejleszt a Makádi Sport és Kulturális Egyesület
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2017 Ifjú Sportolói
December 13-án a Régi Városháza Dísztermében a hagyományokhoz híven elismerésben része-

sültek Ráckeve 2017-ben legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó ifjú sportolói és edzőik. Az okleve-
leket és érmeket Szadai József, Ráckeve Város Polgármestere és Novák Miklós képviselő, Sport
Tanácsnok nyújtotta át ünnepélyes keretek között. Szadai József polgármester örömét fejezte ki,
hogy a városban egyre több sportágban nyújtanak gyermekeink kiemelkedő teljesítményeket nem
csak megyei, hanem országos, sőt határon túli versenyeken, megmérettetéseken is. Novák Miklós
képviselő pedig hangsúlyozta, mennyire fontos a fiatalok számára, hogy a sport mindennapjaik
részévé váljon, és nem csak egészségük megőrzése miatt, hanem mert általa komoly
jellemfejlődésen is keresztülmehetnek, kitartásra, az élet egyéb területein való állhatatosságra és tel-
jesítményre neveli őket. A díjak átnyújtásakor Novák Miklós néhány személyre szóló kérdéssel for-
dult a díjazott fiatalok felé, akik félénk vagy éppen határozott válaszaikkal még inkább közelebb
hozták a hallgatóság számára az általuk űzött sportág szépségeit, nehézségeit, és megtudhattuk,
hogy vajon milyen elkötelezettség, szenvedély vagy éppen versenyszellem motiválja őket. Kiváló ötlet volt ez a néhány rögtönzött „interjú”, nem csak
mert oldotta az átadó ünnepség feszélyezettségét, hanem mert valóban többet tudhattunk meg ezekről a tehetséges sportolókról.

Idén a díjátadó ünnepségen a ráckevei röplabdás lányok mutatták be a sportág alapszabályait Ujvárosi Levente testnevelő tanár, edző közreműködésével. 
Díjazottak és edzőik
1. Bálint Hanga Sára Ráckeve Városi SE Korax Lovas Szo. Edző: Venczel Tímea
2. Erdős András Ráckeve Városi Kézilabda SK Edző: Vas Réka
3. Kocsis Csaba Ráckeve Város Amatőr Futball Club Edző: Papp László
4. Milkovics Kata Carlo Lovassport Egyesület Edző: Kirchner Szilvia
5. Nagy Angyalka Ráckeve Városi SE Röplabda Szo. Edző: Ujvárosi Levente
6. Nagy Napsugár Ráckeve Városi SE Kajak-Kenu Szo. Edző: Fodor Ferenc
7. Rácz Emese Ráckevei Kick-Box SE Edző: Kovács Attila
Vásárhelyi-Nagy Anna Csepel SC az Év Ifjú Sportolója Díjat kapta (abszolút győztes). Edzője Takács Tibor.

Szöveg, fotók: Jáki Réka

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. ÉV IFJÚ SPORTOLÓJA DÍJ

kitüntetésben részesítette

VÁSÁRHELYI-NAGYANNÁT

Vásárhelyi-Nagy Anna 2002. július 5-én
született. Iskolai tanulmányait a Makádi
Thúry József Általános Iskolában kezdte,
majd a 6. osztály elvégzése után a Rác kevei

Ady Endre Gimnáziumban folytatta, amelynek jelenleg 9. osztá-
lyos tanulója. 
A mozgás és a szabadság szeretete gyermekkora óta jellemzi. Ez

legfőképpen akkor nyilvánult meg, amikor 11 éves korában a 2012-
es olimpiai játékokat nézve magával ragadták az evezős versenyek
küzdelmei. Ekkor szüleit arra kérte, hogy szeretné kipróbálni ezt a
sportot. Így került a Ráckeve Városi Sportegyesület Kajak-Kenu
Szakosztályához. Fodor Feri bácsi vezényletével a kajakozás első
látásra szerelem lett és az élete részévé vált. 
Sokszor a heti több mint tíz edzés mellett még órákat tölt a
kajakjában, hasítva a Ráckevei-Duna vizét. 
Imádja az evezés minden szépségét, az őt körülvevő kör ny ez e tet és
edzőtársait. 
Viszonylag hamar már versenyzőként is kipróbálhatta felkészült-
ségét. Kezdetektől fogva, szinte minden versenyről éremmel a
nyakában térhetett haza. 
2017-ben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség országos verse nye in is
szép eredményeket ért el. A szezon közepén átigazolt a Csepeli
Indotek Kajak-Kenu Klubhoz, ahol Takács Tibor lett az edzője. Itt
első versenyén párosban Budapest bajnoka lett. Ezt követően a
magyar bajnokságon párosban és egyesben is dobogóra állhatott. 
A 2017-es évet záró országos keretfeltöltő bajnokságon az egyéni
500 méteres válogató számban a leggyorsabbnak bizonyult,
melynek eredményeképpen az aranyérem mellé helyet kapott a
2018-as évi serdülő kajak válogatott keretében.
Eltökélt szándéka, hogy a méltán világhírű magyar kajak-kenu

sportban egyre jobb eredményeket érjen el.
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T H Ú R Y   S U L I   H Í R E KT H Ú R Y   S U L I   H Í R E K
„Az iskola arra való, hogy az ember megta-

nuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megíz-
lelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a mun-
kát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert)

Oktató munkánk eredményei 
a 2017/2018. tanév első félévében:

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is szám-
talan tanulmányi versenyen, megmérettetés-
ben vettek, vesznek részt. A legtöbb tanul-
mányi verseny tavasszal van, melyekre isko-
lánk tanulói folyamatosan készülnek.

Eredményeikre büszkék vagyunk! 

Versenyeredményeink: 
– A Kazinczy Prózamondó Verseny
Idén Holub Adél Iza, Tuska Hanna és Nyul

Tivadar képviselte iskolánkat. 
Nyul Tivadar 3. helyezést ért el! 

– Idén is megrendezésre került a hagyomá-
nyos „Szép füzet” verseny, valamint a Thúry
verseny.

Diákjainkat bátorításképpen kisebb aján-
dékkal jutalmaztuk szorgalmukért, ügyessé-
gükért.

Köszönjük Dobos Györgynek, a Dobos
ABC vezetőjének versenyünk díjainak támo-
gatását! 

– „Megjött a Mikulás!” – Aqualand rajz-
pályázat

Szabó Petra és Tuska Hanna közös alkotá-
sa I. helyezett lett a 3. korcsoportban.

– Benedek Elek Mesemondó Verseny 
Különdíjas: Kuti Anna
Iskolánkból Kuti Anna 2. osztályos és Kis -

péter Dzsenifer 3. osztályos tanulók vettek
részt Ráckevén a Skarica Máté Városi
Könyvtár által megrendezett eseményen. 

– 4. osztályos tanulóink részt vettek az
Oktatási Hivatal által szervezett online fel-
mérésben matematika tantárgyból.

– „Koktél” komplex verseny Szigethalom
Iskolánk csapata I. helyezést ért el a

Szigethalmon megrendezésre kerülő komp-
lex tanulmányi versenyen, ahol a résztvevő
csapatok matematika, magyar, informatika és
természetismeret tantárgyakból mérték össze
tudásukat!

Csapat tagjai: 
Brezina Kata (5. osztály) 
Péter Hanna (5. osztály) 
Vásárhelyi-Nagy Luca (6. osztály) 
Vida Patrik (6. osztály)

Legeredményesebb tanulóink tanulmányi
eredményeik alapján az első félévben:

1. osztály: 
I. Szijártó Hanna (kitűnő)
II. Kapitány Réka (jeles)
III. Takács Jázmin

2. osztály:
I. Kuti Anna (kitűnő)

Csibrák Tamás (kitűnő)
II. Vörös Ákos (jeles)
III. Vörös Nóra

3. osztály:
I. Holub Adél Iza (kitűnő)

Nyul Tivadar Zalán (kitűnő)
II. Marcsinyi Zénó Ákos

Tuska Hanna
III. Dominek Gergő Áron

Kispéter Dzsenifer

4. osztály:
I. Kiss Gábor  (kitűnő) 
II. Keresztesi Málna
III. Schmidt Zsófia

5. osztály:
I. Péter Hanna (kitűnő)

Brezina Kata (kitűnő)
II: Czinege Laura 

6. osztály:
I. Vida Patrik (kitűnő)

Vásárhelyi-Nagy Luca (kitűnő)
II. Pahocsa Judit (jeles)

Halassy Dániel (jeles)
III. Dominek László

7. osztály:
I. Kiss Zsombor (kitűnő)
II. Borbély Patrícia
III. Bak László

Wéber Péter

8. osztály:
I. Kocsis Zsófia (jeles)
II. Seregély Balázs
III. Cserkuti Liliána
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„Dínomdánom, vigalom –
Nincs a táncra tilalom!...
…Takarodjon el a tél –
Örvendezzen, aki él!”

A február nem szólhatott másról a Thúry József Általános
Iskolában, mint a farsangról. 

A Vízkereszttől Hamvazószerdáig, a nagyböjt időszakáig tartó idő-
szakot hagyományosan vidám mulatságok, bálok, lakomák, népün-
nepélyek jellemzik. A farsang csúcspontja a karnevál, amely a mula-
tozás közepette valójában Télbúcsúztató is. Iskolánkban kicsik és
nagyok mind-mind izgalommal telve, lelkesen készültek az ünnep-
ségre.

2018. február 17-én vidám farsangi mulatságot tartottunk.
Iskolai rendezvényünknek az idén is a Művelődési Ház adott helyszínt.

Örömmel tapasztaljuk évről évre, olyan nagy az érdeklődés osztályaink
műsorai iránt, hogy iskolánk aulája kicsinek bizonyult, már a Művelődési
Házban is alig férünk el. ☺

Sikeres, szórakoztató, színvonalas farsangi előadások létrejöttében
nagyon sok munkája volt diákjainknak, felkészítő tanáraiknak és az őket
segítő szülőknek.

Minden osztálynak jó móka, izgalommal, nevetéssel teli időszak a fel-
készülés és a délutáni fellépés, de kiemelten fontos ünnep ez a 8. osztá-
lyos tanulók és szüleik számára. ☺

A farsang a 8. osztályos tanulók bevonulásával, bemutatásával kezdő-
dött. Mindenki ámulhatott csodaszép ruháikon, gyönyörű keringőjükkel
nyitották meg a délután programját.

Még ennél is meghatóbb volt mikor legnagyobb tanulóink szüleiket
kérték fel egy táncra, megköszönve ezzel segítségüket, szeretetüket.

Az osztályok ezután sorra vonultak fel csodás műsoraikkal. A legki-

sebbek, elsőseink ráhangoltak minket a farsangra mondókájukkal, jelme-
zeikkel. Retro hangulatot, bulit hoztak a színpadra és a nézőtérre a 3. osz-
tályosok, Csókkirályt énekelhettük közösen a 6. osztályosokkal, popfesz-
tiváloztunk a negyedikesekkel, discoztunk a hetedikesekkel. Szerintem a
nézőtéren mindenki alig várta, hogy táncra perdülhessen!  Az ötödikesek
múzeumba kalauzoltak, ősemberré változtak. Mesés volt a másodikosok
pinokkiós előadása.

A műsorszámokat a nyolcadikosok rockyja zárta, a „jampik és a
jampipik” fergeteges bulit varázsoltak!

A délutáni farsangi mulatságot este jótékonysági bál követte. A bált a
8. osztályos tanulók szülei szervezték meg. A szülők ezzel nagyon sok
feladatot vállaltak magukra. Aki ott volt, láthatta a gyönyörű díszítést,
melyet ők és a nyolcadikos diákok készítettek. 

Köszönetet mondok a nyolcadikos szülőknek továbbá a bál meg-
szervezéséért, a tombolatárgyak beszerzéséért, a családias hangulat-
ban telt előkészületekért, a finom vacsoráért, sütiért, amivel meglep-
tek bennünket ☺, a támogatásért, és legfőképp, mert ott voltak gyer-
mekeikért, gyermekükkel, a nagy ballagó nyolcadikosokkal! ☺
Emlékezetessé téve számukra ezt a napot, nem csupán a videók és a
fényképek, hanem az élmény miatt is!

Ezúton is köszönöm Pilczingerné Major Hajnalkának a nyolcadik osz-
tályos tanulók felejthetetlen táncainak betanítását, a próbák jó hangulatát
és farsangi műsorban való közreműködését. ☺

A Télbúcsúztatás nem igazán sikerült, visszafelé rophattuk a táncot,
mert az esti bál elhozta a hóesést. ☺Remélem, minden kedves jelen lévő
jól érezte magát rendezvényünkön!

Köszönet illeti a szervezőket, és mindenkit, aki segített, hiszen a Thúry
József Általános Iskolában idén is felejthetetlen farsangot sikerült meg-
rendezni.

Takács Tímea, 8. osztály osztályfőnöke

Thúry suli farsang

TESCO Áruház Tököl
TESCO Áruház Ráckeve
Susán Ferenc Makád
Gulyás József
Kissné Lukácsi Zita Ráckeve
Major Kinga Szigetbecse
Frics Józsefné Ráckeve
Wágner Judit Szigetbecse
Wágner Barbi Ráckeve
Karácsony Irén
Borosné Varó Beáta
Evelyn fodrászat Makád
id. Vásárhelyi-Nagy Antal és felesége
Róth Sándor
Darók László
Béres János és felesége Szigetbecse
Műanyag Áruház Ráckeve
Kapitány cukrászda Kiskunlacháza
MOL töltőállomás Ráckeve Erdősné Kovács Mária
Grácia Divat Kiskunlacháza
Kapitány Zoltán és családja
GALENUS Gyógyszertár
Szöllősi Zsanett

Haldiszkont Ráckeve
Lukács Virág Ráckeve
Alexa Szépségszalon Szigethalom
Koczalik Ferencné
CSÖME KFT.
100 Forintos Bolt Ráckeve
Lakás-felszerelési Bolt Ráckeve
Rita Butik Ráckeve
Nosztalgia Virágház – Dudás Judit
Hotel Termálkristály Aqualand Ráckeve
Sutyi & Sasi Étterem és Pizzéria Ráckeve
Duna Relax & Event Hotel Ráckeve
Piktor Festékbolt Ráckeve
Kerékpár és Műszaki Bolt Ráckeve
Farkas Lászlóné virágbolt 
AMAZON Extrém Szépség Sandra Stúdió
Dobos ABC
Makád Község Önkormányzat
Makád Nonprofit Kft.
Baski Gábor és családja
Bobb Gergely őstermelő
Ráckeve Dunaági Horgász Szövetség
Katarina Moda Ráckeve

Támogatók:
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Thúry József Általános Iskola farsangi mulatság

2. osztály 3. osztály

7. osztály 7. osztály

1. osztály 5. osztály

4. osztály 6. osztály
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Olajkövi János 

Nagy Attila

Takács Tímea
osztályfőnök 

Dosztály Sándor 

Seregély Balázs 

Simsik Ádám 

Mangó Csenge 

Cserkuti Liliána 

Füki Fanni 

Kocsis Zsófia 

Baski Anna 

Bobb Bianka
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