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

Petőfi Sándor

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA...

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Kedvesem, te űlj le mellém,
Ülj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. -

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Erdőd, 1848. november 17 - 20.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Mini Bölcsőde Makádon
Sikeresen pályáztunk a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/39 számú
pályázati kiíráson

2

MAKÁDI ÚJSÁG

2019. október

PM_ BOLCSODEFEJLESZTES_2019/39 számú pályázati kiírás
2018-ban benyújtásra került a fent említett pályázat. A mai társadalmi elvárások között szerepel, hogy a gyermeket szülő anyák minél
előbb vissza tudjanak kerülni a munkahelyükre, dolgozni tudjanak. A törvényi előírások szerint minden Önkormányzatnak bölcsődei férőhelyet kell biztosítani azon
gyermekek számára, akinek a
szülei igénylik. Jelenleg a
Magyar Kormánynak elkötelezettsége, hogy a bölcsődei és
óvodai férőhelyeket bővítse,
ezáltal minden gyermek a korosztályának megfelelően beiratkozhasson az adott oktatási
intézményben.
Lehetőséget láttunk a felhívásban és részt vettünk a
pályázaton. A tervek elkészítése volt az elsődleges feladat,
amely az adott időre el is készült, költségeit az Önkormányzat finanszírozta. A támogatói okirat 2019 júniusában
érkezett,
amelyben
59.500.000 forint támogatást
hagytak jóvá. A támogatás
összegét a Pest megyei fejlesztésekre elkülönített alapból
finanszírozzák, 100%-os támogatás mellett. Az épület 62
m2-es és 7 gyermek férőhelyét biztosítja. A leendő beruházás megvalósítását is komoly számítások és előkészületek előzték meg. Tudni kell
azt, ha Makád Község Önkormányzatának kellene a szülői igényeket kielégíteni, azt csak Ráckevén tudnánk megoldani. Viszont a férőhelyek száma korlátozott, jelenleg nem lehetne elhelyezni a makádi gyermekeket. Említeni kell, hogy komoly anyagi terheket róna az Önkormányzatra a másik településre beíratott gyermek nevelése. Ezért is döntöttünk a beruházás megvalósításán. A Falu teherbíró képessége
pedig véges, nem minden igényt tud kielégíteni.
A Mini bölcsőde megvalósítása, ellenben egy nagyobb, komoly törvényi követelményeket támasztó intézménnyel szemben reális költségekkel bír. A nagyobb, több csoportos bölcsőde Makádra jelenleg nem reális, nem is támogatnák, mivel az elmúlt 10 év statisztikai adati
szerint a településen élők száma csökken. Viszont 7-8 család életét „könnyebbé” lehet tenni és 3 fő helyi lakosnak új munkahelyet tudunk
teremteni.
Az építkezés 2020 év tavaszán kezdődik, a Thúry József Általános Iskola és a Hóvirág Óvoda épülete között fog elhelyezkedni.
Baski Gábor polgármester

Beszámoló a 2014-2019. év között létrehozott fejlesztésekről
PROJEKTEK
– Védőnő: építés 13.490.000 Ft; eszköz:1.449.000 Ft összesen:
14.939.000 Ft ÁJ Trans Kft. Makád (95%-os támogatás)
– Külterületi utak fejlesztése: 96.897.123 Ft – Sziget-Szilárd Kft.
Dunavarsány (90%-os támogatás)
– Orvosi rendelő: 54.004.000 Ft – Algép Bau Kft. Ráckeve (30 millió támogatás, 24 millió saját bevétel)
– Posta köz – Dózsa György utca: 20.039.466 Ft – Sziget-Szilárd
Kft. (85%-os támogatás)
– Rákóczi utca: 45.745.000 Ft – Sziget-Szilárd Kft. (95%-os támogatás)
– Községháza buszmegálló: 1.300.000 Ft – Bajkai Attila (saját
bevétel)
– Rákóczi utca – Táncsics utca járdafelújítása díszburkolattal:
2.500.000 Ft – Algép Bau Kft. (saját bevétel)

A beruházások összes kivitelezői költségei: 247.124.589 forint, ebből
43.529.832 Forint saját erő
NYERT PÁLYÁZAT
– mini bölcsőde: 49.500.000 Ft (fotó) 95%-os támogatás
BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT: Modern Faluprogram
– Temető fejlesztése: 2 millió Ft
– Közterület karbantartás gépek, eszközök: 7 millió Ft
– Óvoda energetikai fejlesztése 27,9 millió Ft (napelem, hőszivatytyú, szigetelés)
BM PÁLYÁZAT:
– Sportudvar fejlesztése 20 millió Ft, (az iskola sportpálya felújítása,
6 sportágra alkalmas)
Baski Gábor polgármester
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KÖZLEMÉNY
a makádi Helyi Választási Bizottság által
nyilvántartásba vett jelöltekről
Polgármesterjelölt:
Baski Gábor

Makád, Jegenyesor 3.

független

Egyéni listás képviselőjelölt: 13 fő
dr. Pokó Diána

1137 Bp., Újpesti rkp. 5. II/7. független

Száraz Ferenc István

Makád, Jegenyesor 27.

független

Bóna Károly

Makád, Kossuth L. u. 39.

független

Vank Zoltán

Makád, Diófa utca 48.

független

Márkus László

Makád, Túri József utca 20. független

dr. Papp Botond Eörs

Ráckeve, Móra Ferenc u. 4. független

Kovács Eszter

Makád, Kulcsi utca 7.

független

Wéber Adrienn

Makád, Kossuth L. u. 54.

független

Baski Mária

Makád, Kulcsi utca 33.

független

Szabó Zita Eszter

Makád, Kossuth L. u. 27.

független

Borbély Ilona

2340 Kiskunlacháza,
Lehár F. u. 23.

független

A n y a k ö n y v i h í rek
H á z a s s á g o t k ö tö ttek
Kith András
Kiss Attila
Bodor László
Tápai Ádám Tamás
Borbély László
Ács Lajos

és
és
és
és
és
és

Kollár Mária
Kovács Dóra
Major Alexandra
Takács Barbara
Szabó Judit
Dékány Dóra Elvira

Születtek
Bóna Nikolett és Bóna Károly gyermeke BENDEGÚZ KÁROLY
Kiadja Makád Község Önkormányzata. •

Gellen Brigitta Katalin és Ozsvald Tamás gyermeke ODETT

Felelős kiadó: Jancsó Emőke jegyző
• A szerkesztőség címe:
Makád, Kossuth L. u. 52. •
www.makad.hu
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft.
Kiskunlacháza

Örök re eltá v ozta k
Csapó József (élt 63 évet)
Borbola Antalné szül: Andrási Ilona (élt 90 évet)
Szabó Sándor (élt 85 évet)
Németh Jenőné szül: Ádány Etelka (élt 81 évet)
Szűcs Miklós (élt 83 évet)
Száraz János
(élt 56 évet)
Zólyomi János Andrásné szül: Pap Ilona Júlia (élt 49 évet)
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Környezetvédelem

Makád Község Önkormányzata
pályázatot nyújtott be az Innovációs
és Technológiai Minisztériumhoz,
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” néven kiírt felhívásra. Az
Önkormányzat tulajdonában levő
1026-os helyrajzi számon levő kivett
homokbánya területén lerakott kommunális hulladék lerakását kellett
megszüntetni és elszállítani. A pályázaton 1.728.216 forintot nyertünk el.
Július hónapban a terület rendbetétele
megtörtént, a hulladékot elszállítottuk
az engedéllyel rendelkező lerakóba.
Az építési törmelék és a lerakott kommunális hulladék, műanyag flakon,
fólia, épület bontásából származó
anyagok és ülőgarnitúra elszállítása
mindig a tulajdonos feladata.

Független attól, hogy ki vitte oda és
helyezte el. Ha erre nem nyerünk
pénzügyi támogatást, akkor a saját
bevételünkből kell finanszírozni ezt a
tevékenységet.
Kérünk mindenkit, hogy a területen
ne helyezzen el oda nem illő anyagot!

A kitakarított ingatlan

Néhány észrevétel:
1. Makád Község Önkormányzata
évente két alkalommal szervez elektronikai eszközök gyűjtését.
2. Minden ingatlantulajdonosnak
évente két alkalommal ingyen elszállítják a lomjait.
3. A szelektív hulladékot rendszeresen elszállítja a közszolgáltató.
4. Építési törmelék elszállítására
konténert lehet rendelni.

Köszönetnyilvánítás
A nyár folyamán iskolánkban több fejlesztés, felújítás történt. A Nonprofit Kft. dolgozói és a szülők segítségével
három tanterem festése történt meg.
Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány támogatásával
víztisztító, vízadagoló automata került elhelyezésre az aulában a gyerekek egészséges életmódra nevelése érdekében.
Köszönet az új röplabdahálóért is!
Az iskola udvarán folytatódott a játékok bővítése az
önkormányzat, szülők, pedagógusok és szorgos gyermekkezek munkájának köszönhetően.

2019. október
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THÚRY

SULI

HÍREK

Becsengettek
Szeptember 2-án 109 tanulóval elkezdtük a 2019-2020-as tanévet. Elsőseinken kívül, felsőbb évfolyamokra 3 új tanuló érkezett.
Nagy öröm számunkra, hogy egyre több bejáró tanulónk van a környező településekről.
Thúrys hagyomány szerint a 8. osztályos tanulók kísérték az oviból az iskolába a kis elsősöket.

Az évnyitó ünnepségen a 4. osztályosok vidám műsora és Szabó
Istvánné tagintézmény-vezető ünnepi beszéde hangolta a kicsiket
és a nagyokat az új tanévre.
Iskolánk mindent megtesz azért, hogy sokszínű, támogató, vidám
környezet és légkör segítse tanulóink fejlődését.
Az előző tanévekhez hasonlóan az alsós évfolyamokon a lassabban haladóknak korrepetálást, a kiemelkedő képességű gyermekeknek tehetséggondozást biztosítunk. Az 5.-6. osztályosoknak matematika korrepetálás, a 8. osztályosoknak felvételi előkészítő óra
van, segítve őket a minél jobb eredmény elérésében.
Logopédiai és BTM-es fejlesztés továbbra is működik. Ettől a
tanévtől az SNI-s tanulókat is szakember segíti.
Továbbra is van gyógytorna az iskolában.
Büszkék vagyunk, hogy egyre több növendékünk tanul – az isko-

lánkban kihelyezetten már évek óta működő – dömsödi Dezső
Lajos Művészeti Iskolában, több zenei szakon.
Az oktatáson kívül iskolánk kiemelt feladatának tekinti tanulóink
környezeti, egészségtudatos, művészeti nevelését, a hagyományápolást. Támogatjuk tanórán kívüli programok szervezését.
Az idei tanévben is lesz színház, tanulmányi kirándulás, projekt
napok, témahetek, papírgyűjtés, iskolai ünnepélyek, megemlékezések.
Az első félév programja:
Október 3.: Színház
Október 4.: Október 6. Az Aradi vértanúkra emlékezünk
Október 10-11.: Papírgyűjtés
Október 11.: Pályaorientációs nap
Október 18.: Körzeti Szavalóverseny
Október 22.: Október 23.-i megemlékezés
November 11.: Márton-nap
November 11-14.: Nyílt órák
December 2., 9., 16., 20.: Adventi gyertyagyújtások
December 6.: Mikulás, Mikulás-buli: Játszódélután
December 13.: Adventi kézművesdélután
December 20.: Thúry-nap, Karácsonyi műsor
Január 18.: Központi írásbeli felvételi
Január 24.: Az I. félév vége
Iskolai ünnepélyekre, megemlékezések műsoraira szívesen vár-

Egészséges életmód
A Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány 200.000 Ft támogatásából
valósult meg a Thúry József Általános Iskolában a gyermekek egészségét
szolgáló víztisztító berendezés vásárlása. Elsődleges cél, hogy a gyermekek könnyen hozzájussanak a tiszta ivóvízhez, ezáltal nem szükséges megvenni és fogyasztani a cukros üdítőitalokat. Másodlagosan a szervezetük
számára elegendő folyadékot igyanak meg, hogy a napi folyadékszükségletük meglegyen. A működéshez szükséges vízellátást Benczúr Sándor
ráckevei vállalkozó alakította ki ingyen. A villamos energia kiépítését
Csordás József és Tokodi András vállalkozó készítette ingyen. Köszönjük!
A Makád Hóvirág Óvoda is rendelkezik egy kisebb, de szintén modern
víztisztító berendezéssel. A beszerzést szintén a Makád Gyermekeiért
Iskola Alapítvány támogatta 57.000 Ft értékben. A gyermekek játékosan
juthatnak hozzá a tiszta ivóvízhez.
MINDENKI EGÉSZSÉGÉRE!
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Fakó Falván bátorkodtunk
Augusztus 30-án, pénteken, 1 napos táborozás keretében találkoztunk a 2. osztályosokkal. A Ráckevétől pár km-re található
tanyán, igazán kellemes természeti környezetben egy napot és egy
éjszakát töltöttünk.
Csak röviden a programokról:
Csapatépítő játékok: Mindenki elmesélte, hogyan telt a nyári
szünet, nem zavart meg minket a ki- és becsengetés!☺ A fák alatt
kellemes környezetben játszhattunk együtt, hogy a tanév előtt kicsit
összerázódjon a közösség, újra egymásra hangolódjanak a gyerekek. A lovagló-íjász bemutatót Gazsó Dániel a házigazda tartotta a
gyerekeknek. Elkápráztatta a gyerekeket merészsége, ügyessége,
bátorsága.
Közelharc polifoam kardokkal: Nagyon jó hangulatban vidáman erőszak
nélkül viaskodtak a habkönnyű kardokkal. Dani nagyon humoros, gyerekszerető ám következetes játékvezető, a szabályokat mindenkinek be kellett tartani!
Agyagozás: az aktív játékok után
következett egy pihentetőbb foglalkozást. Nagyon kreatívak voltak, többnyire a telepen élő állatokat formázták meg
(rackajuh, nyúl, csüngős hasú kismalac,
kutya, ló, csiga), de volt olyan kitartó,
kreatív gyerek is, aki egy jurtát készített
el az agyagból.
Állatok etetése: Miután beterelték a tanyára az állatokat, következett az esti szeánsz, az állatok megetetése. Ez bizony régen is így
volt, a gazda előbb megette a jószágot, utána ült le vacsorázni. A
gyerekek nagyon kedvesen bántak velük. Egyik feladatuk az volt,
hogy a kismalacot szelídítsék. Nagyon nyugodtan, türelmesen gug-

Meghívó
A Községi Könyvtár keretei között alakuló Baráti Kör
szervezésében múltidéző beszélgetésre invitálunk minden
kedves érdeklődőt a makádi kultúrházba.
A találkozót 2019. október 12-én,
szombaton 14 órakor kezdjük.
Könnyed, baráti csevegés keretében id. Pap Sándor idézi

goltak a kismalacnál, aki kíváncsian
szaglászta a kezeiket, de még nagyon
óvatos és félénk volt.
Bátorság próba: Amint besötétedett,
kimentünk együtt csillagokat nézni.
Nagyon szép tiszta idő lévén, felhőmentes csillagos égbolt tárult elénk. Mivel a
telepen nincs közvilágítás, jobban látszottak a csillagfények. Voltak, akik
ismerték a csillagképeket is. Miután
megbarátkoztuk a csillagos égbolttal,
mécsessel kirakott útvonalon sétálhattak
végig a gyerekek. Az izgalmas feladatot
ki egyedül, kik ketten, kik hárman összeállva teljesítették. A kis hősök nagyon bátornak bizonyultak!
Jurta: Éjszaka jurtában aludtunk, aminek nagyon kellemes klímája van. Mivel a programok és az izgalmak után elfáradtak, egy jó
hosszú esti mesét követően, reggelig aludtak.☺
Ezekkel közös élménnyel indítottuk a második osztályt. Nagyon
büszke vagyok rájuk!

fel emlékeit régi hagyományokról, szokásokról, személyekről. A múltidézést régi fotók kivetítésével gazdagítjuk,
hiszen sok közös emlékünk van. Biztatunk mindenkit, hogy
hozza magával kedves régi fényképeit, kisebb tárgyi emlékeit,
történeteit, amit szívesen megoszt velünk.
A fiatalokat és a falunkba beköltözőket is szeretettel várjuk!
A szervezők nevében Bognár Gáborné, könyvtáros
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
2019. szeptember 2-án, ebben az évben először és utoljára megismételhetetlen módon
KEZDETÉT VESZI A 2019/2020. TANÉV
A tanév kezdésével új és régi barátok, közösségek várnak mindenkit, azonban az odafigyelés, az óvatosság, a biztonság fontossága a
régi marad!
Néhány jótanács, hogy a tanév sikeres,
örömteli és biztonságos legyen:
Az iskolába menet, illetve hazafelé a közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani! Olyan útvonalon közlekedj, melyet a szüleiddel már bejártál, és amely lehetőleg nem elhagyatott, kihalt.
Minden esetben a jól kivilágított, ismert és biztonságos útvonalakat
használd!

Fontos!
Az erőszak soha nem old meg problémát! Játékból, viccből
vagy csak a diáktársak előtti „menőzésből” sem szabad a
másik embert sem tettleg, sem szavakkal vagy az interneten
keresztül bántani, megalázni. Ezeknek súlyos következményei
is lehetnek.
Az Interneten nem minden az, aminek látszik. Hasznos
dolog, de nagyon sok veszélyt is rejt. Légy óvatos a közösségi
oldalak használatával. Soha ne add meg a neved, a címed, a
személyes adataidat, mert ezzel visszaélhetnek, akár zaklathatnak.

Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz stb.) soha ne tartsd szem
előtt, jól látható helyen, hiszen ez szemet szúrhat rossz szándékú
embereknek.

TÁP ÉS TERMÉNY
BOLT
MAKÁD
ARANY JÁNOS U. 2/A

Fontos tudnotok, hogy az általános iskolák többségének van
iskolarendőre, aki rendszeres kapcsolatot tart az intézmény
vezetőségével, a diákokkal.
Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken
(tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton teszik közzé. Ha problémátok, kérdésetek
van, bátran forduljatok hozzá!
Ismerd szüleid elérhetőségét, telefonszámát, hiszen ha gond adódik,
Őket mindig el kell érned. Amennyiben később indulsz haza az iskolából vagy programot szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen
ők időre várnak haza.
Soha ne szállj be idegen autójába, ne kísérj el senkit még rövid ideig
se csak azért, mert például megmutatsz neki egy útvonalat.

Sikeres, biztonságos tanévet kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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30 éve kiáltották ki a Magyar Köztársaságot

Budapest, 1989. október 23. A Magyar Köztársaság kikiáltása alkalmából összegyűlt embertömeg – felette egy nagyméretű nemzeti zászló – a Kossuth téren, a Parlament előtt. A háttérben a Néprajzi Múzeum (b) és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium épülete látható. MTI Fotó: Manek Attila
Az új Alkotmány hatályba lépésének a napja október 23-a volt. Az Országgyűlés elnöke, Szűrös Mátyás, (aki ideiglenesen ellátta a
köztársasági elnöki feladatokat is) a Kossuth téren, az Országház egyik erkélyéről, déli 12 órakor, jelentette be a KÖZTÁRSASÁG
államformáját.
1989. október 23-án, a déli harangszó után, az Országház nevezetes erkélyéről, a köztársasági elnöki funkciót akkoriban gyakorló
Szűrös Mátyás az egész Kossuth teret betöltő, lelkes tömeg előtt kikiáltotta a köztársaságot.
A dátum és az esemény olyan tökéletesen illeszkedik egymáshoz, mintha gondos politikai tervezés eredménye lenne. A három évvel
ezelőtti lázas napok felkért krónikásaként nem tudom igazolni ezt az esetleges elvárást, mert a döntés körülményeire a véletlenszerűség épp úgy jellemző volt, mint a tudatosság.
A Németh-kormány tevékenységét – sok más mellett – az ugrásszerűen megnőtt törvény-előkészítés jellemezte. Sorra terjesztette be
a gazdaság átalakítását és a békés átmenetet megalapozó törvényjavaslatokat. Kikényszerítette az Országgyűlés működésének számottevő átalakítását is, hiszen ezt az óriási feladatot negyedévenként 3–4 napos ülésszakokkal nem lehetett megoldani. De, mint általában a változások, ez sem ment zökkenők nélkül, főként amiatt, hogy a képviselők valamilyen főfoglalkozás mellett látták el tisztségüket. Így nem véletlen, hogy a kormányülések állandó napirendjévé vált: mikor legyen az újabb parlamenti ülésszak, milyen javaslatokat terjesszen be a kormány.
1989. szeptember 21-én a kormány számba vette, hogy az elsődlegesen politikai töltetű alapvető törvények szakmai előkészítése
milyen stádiumban van. Egyidejűleg vitát folytatott arról, hogy novemberben vagy októberben legyen az újabb parlamenti ülésszak.
November mellett szólt, hogy tartani lehetett volna az ügyrendi határidőt (a szabályok szerint 30 nappal az ülésszak előtt a törvényjavaslatokat be kellett terjeszteni az Országgyűlés elnökéhez). Októbert indokolta ezzel szemben, hogy minden időveszteség ronthatta a
békés átmenet esélyeit. Végül a kormány október mellett döntött.
Az Országgyűlés 1989. október 18-án fogadta el az Alkotmány módosítását, amely az 1. §-ában kimondta: Magyarország köztársaság. Ezen az estén, a kormányülésen Glatz Ferenc, akkori művelődésügyi miniszter javasolta: készüljön terv az alkotmánymódosítás
kihirdetésének napján megalakuló Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepélyes megrendezésére. Javasolta: legyen a köztársaság
kikiáltásának napja október 23-a. Németh Miklós miniszterelnök a javaslatot elfogadta és a Minisztertanács Hivatalát bízta meg a
javaslat előkészítésével.
Kiss Elemér államtitkár
A fotó és a cikk a www.hirado.hu honlapról származik.
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MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és
a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről egységes szerkezetben
VI. fejezet A levegő védelmére vonatkozó szabályok
31. §
(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar
elégetésére kerül sor, akkor az égetést szeptembertől november 15-ig terjedő időszakban, valamint februártól április 15-ig terjedő időszakban minden szerdai és pénteki napon, déltől kell
végrehajtani. Napnyugta után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem gyújtható.
(3) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.
Kérünk mindenkit, hogy a tűzgyújtás lehetőségét ne keverjék össze
az egész települést beborító füstöléssel!
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Ismét Rock Vígkend a Rendezvénytéren
IX. Rock Vígkend, Makád, Rendezvénytér, 2019. augusztus 2-3.

Ismét rockzenétől volt hangos a makádi
Rendezvénytér és környéke, hiszen Togyeriska Imre ráckevei vállalkozó, augusztus
első hétvégéjén újfent ide szervezte baráti
összejövetellel egybekötött koncertsorozatának újabb állomását, mely immár kilencedik a sorban, s a második olyan alkalom,
mikor Makád adott otthont az eseménynek.
Mondhatjuk, hogy a Rock Vígkend Szigetbecse, Szigetcsép és Szalkszentmárton
után, immár otthonra lelt.
Makád önkormányzata ismét teljes támogatásáról biztosította a szervezőket
– ezúton is köszönet érte! –
Vank Zoltán lokálpatrióta muzsikus pedig, nemcsak elhozta
saját zenekarát, hanem jelentős
összeggel támogatta a helyszín
biztosítását és a kulturált lebonyolítást. A Makádi Önkormányzat ismét ingyenesen bocsátotta a helyszínt a rendezőség
rendelkezésére, nem számolva
fel sem helypénzt, sem rezsiköltséget, a melegkonyhás vendéglátásról Varga István és csapata, a hűsítő és hangulatfokozó
italokról pedig Varga Krisztián
és a Sakáltanya bájos pultos hölgyei gondoskodtak. Pénteken
kora délután már javában folyt a munka, hogy
az esti fél hetes kezdésre a hang, fény és a
kiszolgáló infrastruktúra a művészek és a
közönség rendelkezésére álljon, a borús, esős
idő ellenére is. Biztonsági okokból, a színpad
ezúttal a Sakáltanya mögötti fedett részben
került kialakításra.
A pénteki est folyamán elsőnek a Doubled
Bass Project produkcióját láthattuk-hallhattuk,
szokatlan hangszerösszeállításban: dobon és
két basszusgitáron, alkalmasint énekhanggal
színesítve szólalt meg jazz-rock muzsikájuk.

Ezután, a Rock Vígkendek történetében első
alkalommal messzire merészkedtünk a rockzenétől: az Audiofuse műsorában elektronikus
zenei alapokat hallhattunk élő hangszerekkel
és női, valamint férfi énekkel vegyítve.
Dobosuk, Sümeghi Tamás fent maradt a színpadon, s vezetésével az S. B. Extrém Band
hozta hangulatos slágerkavalkádját, számos
jelenlévő fellépőt és muzsikus vendéget is a
színpadra invitálva. Utánuk következett Vank
Zoltán tavaly alakult, ZoZi Top nevű zenekara,
vendégmuzsikusokból és meglepetés-fellépőkből ezúttal sem volt hiány. Az estét, immár

jóval éjfél után, az eddigi összes Rock
Vígkenden fellépett, a Felvidékről, Nagymagyarból érkezett Suteren Friday együttes
zárta, kiket a kezdeti években Henry Porter
Band-ként ismerhetett a Nagyérdemű. Miután
a zenészek letették hangszereiket, tovább folyt
a kötetlen, baráti beszélgetés a sörpadoknál, a
bátrabbak pedig sátraikban éjszakáztak, hiszen
időközben kitisztult az ég, s elállt az eső.
A szombati napon már egész korán, délután
kettő órától folyt a színpadi bemelegítés, majd
a hivatalos műsort a Rock Vígkendek visszaté-

rő vendége, a Nyárikonyha együttes nyitotta.
Őket követte az újdonság erejével a Sunlight
Rock Band Budapestről, akik olyan ismert,
klasszikus rockdalokat játszottak, ahol érvényesülhetett négyszólamú énektudásuk. A
Historica zenekar ismét megénekelte nemes
őseink életét és haditetteit, miközben ők
maguk is, előző nap még Erdélyben muzsikáltak, így részvételük maga felér egy dicső haditettel! A főszervező Togyeriska Imre zenekara
következett, a becenevét magán viselő
Dzsunzi Music B.T. (azaz Baráti Társaság),
műsoruk alatt számos muzsikus megfordult a
világot jelentő deszkákon, s lassan
leszállt az este. Utolsóként a ráckevei Rat Rock fiatal titánjai szántották fel a színpadot, majd tovább
folyt a kedélyes, baráti összeborulás.
Köszönet a szervezőknek, s legfőképpen Togyeriska Imrének
(Dzsunzi) és csapatának, kik évről
évre ingyenesen kitelepülnek
csúcsminőségű fény- és hangfelszerelésükkel, a helyszínen dolgozó
technikus gárdának, különösképpen
a csupán vendégként jelen lévő
Virányi Jánosnak, ki ha már ott volt,
hát profin hangosított számos produkciót. Köszönet Makád Önkormányzatának a helyszín ingyenes rendelkezésre bocsátásáért, a Varga családnak a kitűnő
vendéglátásért, valamint Vank Zoltánnak,
hogy gondoskodott a helyszín takarításáról, s
előzőleg fedést építtetett a hangosító állás fölé,
noha az esős időre való tekintettel nemcsak a
színpad, hanem a technika is a Sakáltanya
mögötti fedett részen kapott helyet. Őszintén
reméljük, hogy még sokáig ez a hely lehet a
Rock Vígkendek visszatérő helyszíne s még
számos alkalommal élvezetjük a minőségi
muzsikát és vendéglátást!
Illés Norbert Géza

2019. október
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Nyári rendezvények – Falunap 2019. augusztus 10.

Polgár Peti óriási bulit csinált. Igazi
falusi történetek zenébe foglalva

DUPLA KÁVÉ és KÖTELES CINDY
remek hangulatot teremtett

A gyönyörű és okos
németjuhász kutyus új színfoltja
volt a rendezvénynek

Évente 3-4 alkalommal Makádon
is lehet vonattal
közlekedni

Ricsi bohóc kedvében járt minden gyermeknek, volt bőven nevetés

Újdonság volt az óriás csúszda, a körhinta és a különleges ugrálóvár

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: GRECOINVEST KFT., SÍRÓ ATTILA
JÓZSEFNÉ, NV SPEED KFT, LILLA KFT., BÖLCSKEI ANTAL, GULYÁS
JÓZSEF Őstermelő, M & V TRANS KFT., DR. PAPP BOTOND ÉS TÁRSA
BT., BECSEI VENDÉGLŐ, TÚRÓCZI SÁNDOR ÉS FELESÉGE, FARKAS LÁSZLÓ ÉS FELESÉGE, RÓTH SÁNDOR ÉS FELESÉGE, MAKÁD
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, MAKÁD NONPROFIT KFT., MAKÁDI
POLGÁRŐR EGYESÜLET, NAGY ATTILA ÉS FELESÉGE (NASI),
MAKÁDI VADÁSZTÁRSASÁG, GÁCS LAJOSNÉ, BODOR PÁL ÉS
CSALÁDJA, DIÓSZEGI LAJOS, MAKÁD TRANS KFT., SZÁRAZ
FERENC, ELOHIM KFT., OTP BANK NYRT.

Az újraélesztés elsajátítása fontos mom
entum volt
az egészségügyi résznél
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IV. Makádi Palacsinta Fesztivál és Családi nap 2019. szeptember 14.

A gyönyörű dekoráció
A hagyományoknak megfelelően berendezett palacsinta „konyha”

Sikeres koncertet adott a makádi ZOZI TOP BAND és a
ráckevei BROKEN ARRIVALS rock zenekar

A régi komód most sem
hiányozhatott

KISKUN NÉPTÁNC EGYÜTTES ELŐADÁSA

Palacsintafesztivál
Gumicsizma dobó verseny:
I. helyezett férfiaknál: Bubori Ákos
I. helyezett nőknél: Székely Andrea
I. helyezett gyermek. Szőke Gábor
Családi horgászverseny:
I. helyezett:
Szőke család 5880 gramm
II. helyezett:
Bajkai család 2890 gramm
III. helyezett:
Pokolhegy team: 1945 gramm
IV. helyezett:
Vakulya család 1945 gramm
Dinnyeevő verseny:
I. helyezett: Nagy Máté
II. helyezett: Vehérvári Márk
III. helyezett Zankó Zoltán
Házi készítésű sütemény
I. helyezett: Fábián Lajosné
makádi almás
II. Fábián Sándorné sárga-barna
III. Balogh Jánosné meggyes pite

A kimerült, elfáradt csapat, akik a nap folyamán déltől este 8 óráig készítették az ingyen
palacsintát. Ez idő alatt hihetetlen, de több mint 6000 darabot sütöttek mindenki örömére!
Már tervezik a jövő évi programot.
Varga Ida, Farkas Lászlóné (Eszter), Varga Andrásné (Macus), Bódis Kornélia, Táriné Ács
Gyöngyi, Májer Istvánné (Gabriella), Éles Karolina, Márkusné Csenki Ilona, Balogh
Lívia, Fábián Sándorné (Terike), Bodorné Kalmár Irén, Fábián Terike, Baski Ibolya

