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

Falumúzeum megnyitása
és Névadó ünnepsége
2020.
május 09.
szombat
15.00 óra
97/2019. (XI. 19.)
számú
képviselő-testületi
határozat:

Makád Község varázsát a Duna partján fekvő makádi erdő és az
ottani vizek adják. Ősi múlttal rendelkező község.

Makád Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
makádi faluházat
DUDÁS
LÁSZ LÓRÓL
nevezi el.
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ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Szabadtéri rendezvények Makádon

Magyar Falu Program

VII. Makádi Piknik 2020. június 20. szombat

A MFP keretein belül elnyert 7.493.537 forint
vissza nem térítendő támogatásból Makád Község Önkormányzat beszerezte azokat a gépeket,
eszközöket, amelyek nagyban segítik a település
környezetének a rendben tartását.

Rock Víkend
2020. augusztus 07-08-09.
(péntek–szombat–vasárnap)

GRILLO Climber
fűnyíró traktor
Husqvarna
fűnyíró
traktor

Falunap
2020. augusztus 15. szombat

Husqvarna
motoroskapa

V. Palacsinta és Családi Fesztivál
2020. szeptember 12. szombat

MF OHV 474 E
alternáló kasza

Husqvarna levélfúvó,
sövényvágó, magassági ágvágó,
fűkasza, STIHL gödörfúró

MF 70 pótkocsi
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Felhívás állattartók részére
Tisztelt lakosság!
A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a közterületen kóborló ebek. Ez
nem minden esetben kóbor ebet jelent, hanem
több esetben az ebek gazdái nem gondoskodnak
arról, hogy állatuk a tartás helyét ne hagyhassa
el. Állattartó az, aki az állat tulajdonosa, illetve
aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli.
Erre figyelemmel felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét a felelős állattartásra, amelyet hatósági eljárás keretében ellenőrzünk.
A felelős állattartás legfontosabb szabályai:
– Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. –
Kiszabható bírság: 90 000 Ft.
– Köteles egyedi azonosítását lehetővé tévő
transzponderrel (mikrochip) ellátni. – Kiszabható bírság: 45 000 Ft.

– Köteles az állatot megfelelően elhelyezni,
ellátni, mozgását biztosítani. – Kiszabható bírság: 45 000 Ft-tól 90 000 Ft-ig.
– Mindenkor köteles az állat egészségügyi
ellátásáról gondoskodni (oltás, féreghajtó). –
Kiszabható bírság: 45 000 Ft.
Amennyiben eljáró hatóság az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvénybe ütköző magatartást állapít meg, úgy
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal fogja sújtani az állattartót.
Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét,
hogy a hivatkozott jogszabály értelmében,
több tényállás együttes fennállása esetén a
bírság hatványozódik.
Szigetbecse Közös Önkormányzati Hivatal
Jancsó Emőke jegyző

Jancsó Emőke jegyző asszony és
Antal Mária vezető főtanácsos asszony
2020. január 27-én köszöntötte

A n y akön y vi h írek
Születtek
Lolbert Nikolett és Dobrocsi Ottó kisfia
Kristóf Ottó

Örök re eltá v ozta k

Jó egészséget kívánunk!

Lőrincz László István
(élt 62 évet)
Bacsa Sándor
(élt 79 évet)
Baski Zoltán
(élt 41 évet)
Szabó Józsefné szül.: Fazekas Katalin
(élt 58 évet)
Ács Lászlóné szül.: Barada Ida (élt 81 évet)
Léber Ferencné szül.: Baski Irén (élt 90 évet)
Gőg Sándorné szül.: Szabó Julianna
(élt 88 évet)
Kiss Bálint
(élt 68 évet)

Baski Gábor 90. születésnapi köszöntő
Szaladnak az évek, születésünk óta
Peregnek a percek, mint a homokóra.
Évek száma csak szalad
Szívében az ember fiatal marad.
Születésnapján köszöntjük Gábor bácsit
Isten vezérelje mindig az életét.
Éljen nagyon sokáig igaz szeretetben.

Köszönetnyilvánítás

Isten éltesse sokáig!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy MAKÁDON 2020. április 02-tól 2020. április 14-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
Évente 1 alkalommal minden 40 év feletti egyénnek térítésmentesen elvégezhető a

Makád Gyermekeiért Iskolai Alapítvány
2322 Makád, Szabadság utca 25-27.
Adószám: 18671214-1-13
Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány
Cím: 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 49.
Adószám: 18712672-1-13
Makádi Sport és Kulturális Egyesület
2322 Makád, Kulcsi utca 756/1
Adószám: 18676192-1-13

Király László Ferenc és Krepsz Andrea

90. születésnapja alkalmából.

A tüdőszűrés helye:
2322 Makád, Szabadság utca 6.
EGÉSZSÉGHÁZ

Kérjük, hogy támogassák
alapítványunk munkáját adójuk
1%-ának felajánlásával!

Házasságot kötöttek

BASKI GÁBORT

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő:
13.00–19.00 óráig
Kedd:
08.00–14.00 óráig
Szerda:
13.00–19.00 óráig
Csütörtök: 08.00–14.00 óráig
Péntek:
08.00–14.00 óráig
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tüdőszűrő-vizsgálat, mely már nem kötelezően elrendelt, tekintve a javuló tuberkulózis
epidemiológiai helyzetet, de hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek nagyon ajánlott,
mert köztudott, hogy Magyarországon a tüdőrák előfordulásában világelső, ami csak
korai stádiumban felfedezve gyógyítható betegség.
A fentebb említett jogszabályok alapján végzett szűrések ingyenesek!
A saját kérésre 40 év alatt vagy üzemorvosi
kérésre végzett szűrővizsgálatok díja 1.700 Ft.
18 éven aluliak esetében csak szülői engedéllyel
(aláírással) végezhető a vizsgálat.

A Baski család nevében köszönjük mindenkinek, akik részvétüket fejezték ki családunk
részére, támogattak minket, fájdalmunkban
osztoztak tragikus körülmények között elhunyt gyermekünk, testvérünk elvesztésében.
BASKI ZOLTÁN 2020. január 04-én
végleg távozott családja életéből.
Búcsúztatása családi körben Budapesten
történt.
Köszönjük a makádi Református Egyházközségnek, hogy búcsúztatása napján, február 20-án szólhattak az emlékharangok.
• Kiadja Makád Község Önkormányzata.
• Felelős kiadó: Jancsó Emőke jegyző.
• A szerkesztőség címe:
Makád, Kossuth L. u. 52.
• www.makad.hu
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft.
Kiskunlacháza
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EGYHÁZI

HÍREK

Kedves Szülők és Gyerekek!
Húsvétra készülve KÉZMŰVES FOGLALKOZÁST TARTUNK a gyermek foglalkoztatóban, 2020. április 4-én 15 órától.
Pünkösdre készülve kézműves foglalkozást
tartunk a gyermek foglalkoztatóban, 2020.
május 23-án 15 órától.
Szeretettel hívunk és várunk benneteket!

feszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a
hely, ahova őt tették. 7De menjetek el, mondjátok
meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek
megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. (Szentírás – Márk ev. 16, 1-7.)

Húsvéti evangélium

2020. április 5-én, Virágvasárnap istentisztelet lesz 10 órától a gyülekezeti házban.
*
2020. április 10-én, Nagypénteken istentisztelet lesz 10 órától a gyülekezeti házban.
*
2020. április 12-én, Húsvét 1. napján: vasárnap 10 órától ünnep 1. napján úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban.
*
2020. április 13-án, Húsvét 2. napján: hétfőn
10 órától ünnep 2. napján úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban.
*

Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária
és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos
keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. 2A hét első napján, korán
reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, 3és így
beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el
nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? 4Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig
igen nagy volt. 5És amikor bementek a sírboltba,
látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb
felől, és megrettentek. 6De az így szólt hozzájuk:
Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit meg1

Ünnepi alkalmaink:
– 2020. év Húsvét-Pünkösd –

KÖZÉRDEKŰ

2020. május 24-én konfirmáció, ünnepi istentisztelet lesz 10 órától a református templomban.
*
2020. május 31-én, Pünkösd 1. napján: vasárnap 10 órától ünnep 1. napján úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban.
*
2020. június 1-jén, Pünkösd 2. napján: hétfőn
10 órától ünnep 2. napján úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban.
*
Alkalmainkra mindenkit nagy szeretettel
hívunk és várunk! Kérjük együtt az Úr könyörülő irgalmát a teremtett világra imádságban!
A koronavírus járvány megelőzése és
továbbterjedésének megakadályozása érdekében az ünnepi alkalmakon mindenki kis
kehelyből fog úrvacsorázni, valamint kérjük,
hogy a kézfogást az óvintézkedések betartására
tekintettel – az intézkedés feloldásáig – mellőzzük! Megértésüket kérjük és köszönjük!
Készítette: Halassy Ferenc János lelkész

INFORMÁCIÓK

Február 22.
a bűncselekmények áldozatainak világnapja
Február 22. Magyarországon 1993 óta az
áldozatok napja.

A bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára, valamint azon
természetes személyeknek, akik a bűncselekmény közvetlen következményeként testi vagy
lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni
kárt szenvednek el, a törvény biztosítja, hogy felvilágosítást kapjanak jogaikról, lehetőségeikről;
érzelmi támogatásban részesüljenek; segítséget
igényeljenek érdekeik érvényesítéséhez; jogi
segítségnyújtásban részesüljenek, akár ügyvéd
segítségének igénybevételével. Továbbá, a bűncselekmények következtében kialakult krízishelyzet fennállása esetén, az áldozatok azonnali
pénzügyi segélyben részesülhetnek. A személy
elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és a halálos áldozatok hozzátartozói pedig
állami kárenyhítést is igényelhetnek.
Az áldozatok számára a bűncselekményt követően elsősorban a rendőrség nyújt informáci-

ót arról, hogy hol és milyen típusú segítségnyújtási formákban részesülhetnek. Az áldozatsegítésben civil szervezetek, egyházak is szerepet vállalnak.
A JÁRÁSI HIVATALOK ÁLDOZATSEGÍTŐ SZEREPE:
2017. január 1. napjától, az áldozatsegítéssel
kapcsolatos igazságügyi, illetve közigazgatási
hatósági ügyekben első fokon – jogszabályban
meghatározott néhány kivétellel – a járási (fővárosi kerületi) hivatalok áldozatsegítési feladatokat ellátó szervezeti egységei járnak el.
Budapesten, Miskolcon és Szombathelyen
Áldozatsegítő Központok is működnek.

• közreműködnek más hatóságok nyomtatványainak kitöltésében és a támogatások igénylésében,
• segítenek felvenni a kapcsolatot olyan szervekkel, önkormányzattal, amelyektől további
segítség kérhető, vagy amelyeknél a bűncselekmény miatt ügyintézés szükséges,
• az eset körülményei alapján, telefonon is
tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra,
igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az
áldozatsegítő támogatás igénybevételéhez,
• amennyiben az áldozat még nem tett feljelentést a rendőrségen, abban is segítséget nyújtanak.
INGYENESEN HÍVHATÓ ÁLDOZATSEGÍTŐ TELEFONSZÁMOK, A NAP 24 ÓRÁJÁBAN:

06-80-225-225
(áldozatsegítő vonal ingyenesen hívható
zöld száma)

06-80-555-111
A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK ÉS A
JÁRÁSI HIVATALOK ÁLDOZATSEGÍTŐ
SZAKEMBEREI
• az áldozatoknak személyre szabott felvilágosítást adnak az őket megillető ellátásokról és
alapvető jogaikról,

(a „Telefontanú” ingyenesen hívható zöld száma)

107 vagy a 112
(segélyhívó számok)
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Fémhulladék gyűjtése
Kérünk mindenkit, hogy az ingatlanán levő fémhulladékot ne adják oda idegen embereknek,
hanem ajánlják fel Makád Község Önkormányzata részére a makádi gyerekek érdekében. A
hulladékot összegyűjtjük és a bevételből az intézményeink játszótereit bővítjük, újítjuk fel.
Nincs más teendője, mint telefonon jelezni a Hivatal vagy a Makád Nonprofit Kft. részére.
Elérhetőség: makádi kirendeltség: 482-096
Makád Nonprofit Kft. – Kollár Tibor: 06/70-334-9972
Köszönjük!

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban
történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről
a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan
terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is,
hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
I. Az irányított égetés engedélyezése (bejelentése) külterületen:
1. Az engedélyezés tárgya
Külterületen irányított égetés csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Ebben az esetben a külterületen végzett
szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének be kell jelenteni, aki a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb
jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszi, más esetekben elutasítja.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított
égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális
feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenységet irányított égetésként
engedélyeztetni.
Fontos továbbá, hogy erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában
tilos tüzet gyújtani. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és
a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt
kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel, és azt
eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul
tájékoztatni.
2. Az eljárás menete
Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) 2020. január 22-től
illetékmentes. Jogszabály szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított
égetést. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés
előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető!
II. Belterületi szabadtéri égetés
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint kül-

területen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni,
kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet –
megengedi.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.
Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő
tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést
nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania
az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az
égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni
bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a
helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a
katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.
A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.
melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000 Ft.
Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított
égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt
a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet
végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:
1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors
továbbterjedésének.
6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg
visszagyújtsa.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
oldalait (www.erdotuz.hu).
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 2030 Érd, Fehérvári út 79/A
Tel.: +36-23-524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu
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Megújul a HÉV-közlekedés

A Budapest Fejlesztési Központ kiírta az ötös metró első ütemének tervezésére szóló tendert – ahogy ezt az elmúlt hetekben Fürjes Balázs
Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárral együtt a
BFK létrejötte utáni száz napon belülre megígértük. A következő évtized
legjelentősebb, közel egymillió budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő HÉV-fejlesztéseinek tervezőjét a legnagyobb versenyt biztosító, nyílt európai uniós közbeszerzési eljáráson választjuk ki.
A tervezési feladat műszaki tartalma a következő:
– A H6-os ráckevei HÉV teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, utas tájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése és a sebesség emelése.
– A H7-es csepeli HÉV teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, utas tájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése,
P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése, a sebesség emelése és vonalhosszabbítási tervek készítése Csepelen az
Erdősor útig.
– A H6-os ráckevei és a H7-es csepeli járatok – összefonódva – a
Közvágóhíd állomástól föld alatt, Boráros téri megállással egészen a
Kálvin térig történő meghosszabbítása, régi hiányt pótolva, új átszállási
kapcsolattal a 3-as és 4-es metrókra, s ezen vonalak utasai számára végre
megadva a közvetlen belvárosi kapcsolatot.
– A beruházási program része a csepeli HÉV felszíni, Duna-parti
nyomvonalának kiváltása után új Duna-parti sétány tervezése a
Boráros tér és a Déli Városkapu fejlesztési terület között, illetve a fejlesztéssel érintett fontos budapesti közterek, csomópontok rendezése
(Boráros tér, Közvágóhíd).
– A H5-ös szentendrei HÉV-vonalon modern, akadálymentesített megállókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát
tervezünk, a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével.
– Mindezen fejlesztések együttesen adhatják az 5-ös metró koncepció

első ütemét. A koncepció lényege a H5-ös,
H6-os és H7-es HÉV-ek
összekötése a belváros
alatt, ezzel egy északdéli, Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig tartó
gyorsvasúti rendszer létrehozása, melyen akár
az Esztergom felől és
Kunszentmiklós–Tass
felől érkező MÁV elővárosi vonatok is közlekedhetnek majd a jövőben. A vonal egy összekötő alagúttal lehet teljes a távlatban, az eddig
felsorolt munkák elvégzését követően, ennek
nyomvonala azonban
még nem eldöntött. Az
5-ös metró koncepció
befejezését jelentő új
összekötő alagutat vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány is készül a
most megrendelendő
munkák részeként, mely
kijelöli ennek a távlati
fejlesztésnek a nyomvonalát és megállóit.
A budapesti autóforgalom jelentős része az agglomerációból érkezik a városba, így minden fővárosi és minden ingázó közös érdeke az
elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése – ahogy korábban leírtam, Fürjes Balázs felkérésére ezért is vállaltam el a BFK vezetését.
Az infrastruktúra-tervezéssel párhuzamosan hamarosan indul az
érintett HÉV-vonalakra új, alacsonypadlós, klimatizált vonatok beszerzésének tendere is a MÁV-HÉV-vel együttműködésben.
A projekt műszaki tartalmát a Fővárosi Önkormányzattal közösen
alakítottuk ki a 2018-as kormánydöntés időszakában, de természetesen a tervezés minden lépésébe a fővárosi és agglomerációs önkormányzatok, illetve a BKK képviselőit is be fogja vonni a Budapest
Fejlesztési Központ.
A jelenlegi HÉV-vonalak a hetvenes évek műszaki színvonalát
képviselik, az érintett HÉV-vonalakon a járműállomány jelentős részének életkora eléri az ötven évet, és nem versenyképes az autózással a szolgáltatás színvonala. A fejlesztéssel a városi és elővárosi
autóforgalom csökkenthető, így hosszú távon az autóhasználatból
származó légszennyezés és szén-dioxid-kibocsátás is kevesebb lehet.
A csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV-vonalak fejlesztése Budapesten ma a legnagyobb közlekedési adósság és egyúttal a legfontosabb közlekedési beruházás. A belvárosi meghosszabbítás és a felújítás révén a két déli HÉV-vonal együttes utasszáma 47 ezerről 108
ezerre nőhet. Csepelről az előzetes számítások szerint a jelenleginél
7, Ráckevéről pedig 30 perccel rövidebb idő alatt lehet eljutni a belvárosba, csökken a kényszerű átszállások száma. A fő célunk az,
hogy versenyképesebb legyen a fővárosi és az elővárosi tömegközlekedés. A mai elővárosi vasúti utasszám ilyen fejlesztések révén akár
meg is duplázható – pusztán azzal, hogy az autóhoz képest versenyképes alternatívát kínál a kötöttpályás közlekedés. Ennek egy fontos
lépése a HÉV-ek fejlesztése.
facebook.com/vitezydavid
Vitézy Dávid, a BFK vezetője
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NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
A statisztikai adatok alapján változatlanul a
lakóépületek sérelmére – nyílászárók be- és kifeszítése, zártörés módszerével – követik el a
bűncselekmények többségét. A legfertőzöttebb
települések továbbra is a főváros közvetlen
agglomerációjából kerülnek ki. Ennek egyik
oka lehet, hogy az agglomerációban élők
naponta ingáznak a munkahely és a lakókörnyezetük között, így a lakóépületek nagy száma
marad üresen hosszabb-rövidebb időre, mely
nagy csábítást jelent a bűnelkövetők számára.
Egy-egy bűncselekmény elkövetése során
jelentős nagyságú kár keletkezhet, és a tettesek minimális lebukással járó kockázat mellett, maximális bevételre tehetnek szert.
Érdemes tehát megnehezíteni a dolgukat és
megelőzni a bajt.
Fontos! Aktív védekezéssel kell csökkenteni
a célponttá válás lehetőségét.

Ne feledje, a bűnelkövetők nem szeretik,
ha megfigyeli őket!
Meghatározó a nyílászárók minősége (biztonsági besorolása, technikai paramétere) és elhelyezése. A bejárati ajtónak láthatónak kell
lennie az utcáról.
A kert rendezése során törekedjenek arra,
hogy a bejáratok és ablakok az utca felől láthatóak legyenek. A növényzetet úgy kell kiválasztani és a későbbiekben visszavágni, hogy azok
ültetése során ne alakuljon ki úgynevezett vakfolt, illetve be nem látható hely.
Szereljen fel kültéri világítást, ami megfelelően megvilágítja az ingatlan területét!
Az élő sövények és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a 90 centiméteres
magasságot, mert azzal gátolja a biztonságot
fokozó rálátást.
Az értékek megóvásának fokozása gyakran
az elektronikai riasztóberendezések telepítésével érhető el. Hasznos az épületen belül, szakszerűen beépített, rejtett széf elhelyezése az
értékek megőrzésére.

THÚRY

SULI

Értéktárgyak megjelölése: Gravírozással
jelöltesse meg a lakásban használt műszaki eszközöket, háztartási gépeket, és vegyen fel értékeiről pontos HÁZILELTÁRT (típus, gyári
szám) megjelölésével. Jó megoldás az is, ha
videokamerával méretarányosan rögzíti vagyontárgyait.

VI G YÁZ Z O N É RT É K E I R E !
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es
számon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

HÍREK

2019. december 20-án Emléktáblát avattunk
Suhaj József címzetes igazgató úr emlékére
Suhaj József 1939. február 16-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Legyesbényén született.
Kisiskolai tanulmányait szülőfalujában és Bekecsen végezte. Érettségit 1957-ben a Sárospataki Állami Tanítóképző Intézetben szerzett. A
tanítói oklevél megszerzése után 1959-ben felvételt nyert az Egri Állami Pedagógiai Főiskolára, 1964-ben államvizsgázott. Ebben az évben
meg is nősült.
Két gyermeke született, Krisztina és Sára. Először igazgató-helyettes,
majd igazgatója lett a györgytarlói iskolának.
Makádra 1977. szeptember 01-jén került családjával.
Soha nem felejtem el, amikor első osztályos voltam, akkor Margó néninek mi voltunk az első osztálya Makádon. Igazgató Úr másodikos korunktól vitt minket az ország sok-sok pontjára vándortáborba, felejthetetlen élményeket szerezve rengeteg gyermeknek. Hazafiasságra, kitartásra és tiszteletre nevelt minket.
A szigorúsága mellett vidámság, játékos élet volt mindig körülötte.
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Precízen felkészült mindenre, és mindenkit így
készített fel. Akik ismertük, mindig emlékezetünkben tartjuk, gazdag iskolás éveket szerzett
nekünk.
2007-ben a Képviselő-testület díszpolgári címet adományozott számára, amelyet személyesen adhattam át részére.
2018-ban itt hagyott minket, már csak az
emléke él bennünk.
Tiszteletére és munkájának elismerésére ma
emléktáblát helyezünk el az iskola épületén.
Az emléktábla mindig ott lesz mindenki előtt,
emlékeztet kimagasló személyiségére. Makádon végzett munkája miatt számunkra halhatatlanná vált!
Baski Gábor polgármester

Ünnepi beszéd
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázva, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
A Thúry József Általános Iskola nevében köszöntöm emléktábla-avató
ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket, külön köszöntöm Suhaj
Józsefné Margó nénit és családját, az egykori tanárokat, tanítványokat.
Tisztelt Ünneplő, Emlékező Közönség! Kedves Vendégeink!
A legtöbb ember azzal a céllal éli le az életét, hogy valami nyomot,
emléket hagyjon maga után. A pedagógusok többségének meg is adatik
ezen célnak beteljesülése. Folyamatos munkájuk, a jövő nemzedékének
oktatása-nevelése, bár szemmel gyakran nem látható, ám mégis maradandó nyomot hagy nemzedékről-nemzedékre.
Talán egyetlen ember sincsen, aki ne emlékezne legalább egy tanárára,
avagy iskolai élményre.
Most itt Suhaj József Címzetes Igazgató Úrra, Makád Község díszpolgárára emlékezünk, aki hosszú éveken át értékes mintát adott a keze alatt
nevelkedő tanítványainak. Nemcsak tudásanyagból, hanem emberi erkölcsből, kitartásból, összefogásból is. Ezek nélkül ugyanis sivár oktatási
szoba lenne egy tanterem, egy iskola.
Nem csak az odafigyelő közösségépítő munkája, a tanulás falainak épí-

tése emelte Őt a nagyemberek sorába, hanem maga az iskola falainak építése is. Sokan emlékeznek még arra, amikor az itt folyó oktatás különböző épületekben, utcákban folyt, hiszen nem volt egy épületben annyi terem, amennyire szükség lett volna a falu tanulóinak. Ő kézbe vette, kijárta, végigküzdötte azt az utat, amíg ez a már nekünk mindennapos kényelemmel ellátott épület elkészült.
Ma az iskolánk épülete az életet, a folytatást, a meg-megújulást jelenti.
Ugyanakkor azonban a régi, elmúlt időkre és az elhunyt igazgatóra is kell
hogy emlékeztessen.
Akinek nincs múltja, jövője sincs. Ezen bölcsesség birtokában emlékezzünk arra az igazgatóra, aki sok esetben a saját érdekeit háttérbe szorítva gyermekeink javát szolgálta.
Szabó Magda: „Csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak semmit. Aki tett valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért, az megmarad.”
Raffay Béla igazgató
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Ha Február, Farsang…
A Thúry József Általános Iskolában sulifarsangot rendezett a Diákkör.
Ezen a napon jelmezben érkeztek a gyerekek, és a tanuláson kívül helyet
kapott a móka és a tánc. A szünetekben közös táncolás és jelmezes felvonulás volt. A legjobb jelmezek jutalomban részesültek.
A hagyományos farsangi mulatságot február 15-én tartottuk a makádi
Művelődési Házban.
Már hetekkel előtte megkezdődött a lázas készülődés: jelmezek készítése, színpadi próbák, tánctanulás.
A vidám délutánt a 8. osztályosok bemutatása és keringője nyitotta meg.
A buli hangulatát a 2. osztályosok télűző Járd ki lábam, járd ki most
táncos, regölős előadása alapozta meg.
Őket követték az ötödikesek, akik először az Ifa megy a hegyen humoros dalt adták elő, majd később egy meglepetés tánccal is készültek.
Denevértáncot adtak elő a 3. osztályosok.
A 4. osztályosok musicalrészlettel léptek fel, megmutatva, hogy ki lehet
a király. Dinamikus táncukat a közönség nagy tapssal jutalmazta.
A legkisebbek Hupikék törpikéknek öltözve, élükön Törpillával jól
ismert dallamokra mulattatták a közönséget.
A 6. osztályosok Cinema City-t varázsoltak a színpadra moziegyvelegükkel.
Utolsó előtti fellépőként a hetedikesek következtek, akik egy táncmixszel készültek.

2. osztály

4. osztály

Végül a 8. osztályosoké volt a színpad, igazi buli hangulatot varázsolva táncukkal, énekükkel. Természetesen a vastaps sem maradhatott el
mind a diáktársak, mind a felnőttek részéről.
Köszönjük szépen a szülőknek a támogatást, a süteményeket.
S jövőre is majd jön a farsang, áll a bál!!!

1. osztály
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3. osztály
5. osztály

5. osztály

8. osztály

6. osztály

8. osztály
Bajkai Attila Ádám, Bartus Tibor, Borbély Dominik, Bozóki Zsófia, Csavajda Enikő, Cserkuti János Patrik, Dominek László Zoltán,
Halassy Dániel, Károly József, Kith Angelina Mónika, Kovács László Attila, Marcsinyi Málna Lilla, Pahocsa Judit, Surányi Adrián,
Szadai Lajos (ő nem táncolt), Takács Katalin, Zsolnay Renáta Nóra. Osztályfőnök: Méri Erzsébet.

Szülő Szervezet tájékoztatása
Az előző években rendezett szüreti jótékonysági bál bevételéből az alábbi fejlesztések valósultak meg az
iskolánkban.
– A gyermek mosdókban elhelyezésre kerültek a kézszárító berendezések.
– 30.000 forint értékben társasjátékot vásároltunk a gyerekek örömére.
– Nagy értékű projektort adtunk át az oktató munka hatékonyságának növelésére.
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Az I. félévben elért eredmények alapján iskolánk legjobb tanulói
Kitűnő:

1. osztály

4. osztály

Kiss Gréta
Schmidt Anna
Szíjártó Emma
Utasi Bianka

Kitűnő:
Kuti Anna
Jeles:
Csibrák Tamás
III. helyezett: Vörös Ákos

2. osztály:
Kitűnő:
Végh Luca
Jeles:
Vásárhelyi-Nagy Antal
III. helyezett: Baski Sándor Hunor
3. osztály
Kitűnő:
Szíjártó Hanna
II. helyezett: Takács Jázmin

MAKÁDI

5. osztály
Jeles:

Csarnai Csenge
Holub Iza
Nyul Tivadar
II. helyezett: Dominek Gergő
Musza Fanni
III. helyezett: Tuska Hanna
6. osztály
Jeles:

Kiss Gábor

HÓVIRÁG

A 2019/2020-as nevelési év 40 gyermekkel indult el szeptemberben.
Jelenleg már 44 kisgyermek jár intézményünkbe, s 2020 nyarára még több
kiscsoportos kezdi meg az óvodát. Így mind a két csoportban 20 fő feletti
létszámmal tevékenykedhetünk, aminek nagyon örülünk, hiszen évek óta
szinte mindig 90% feletti a létszámunk az 50 férőhelyes óvodában.
2020. február 15-éig kiderült, hogy a 13 nagycsoportos óvodásból 10
gyermek megkezdheti tanulmányait 2020 szeptemberében, választott
iskolájában.
2020. február második felében sajnos sok volt a megbetegedés a gyermekek körében, s nagyon megfogyatkoztunk. Emiatt összevont csoportban készültünk a farsangi ünneplésre.
2020. február 28-án, pénteken ellátogatott óvodánkba Kisteleki
Zoltán úr, aki „A három kismalac” című előadásával örvendeztette meg
a gyermekeket, akiket bevont a mesébe. A gyermekek felhőtlen kacagással figyelték a mese mozzanatait, s ez az előadás jó alapot adott a másnap
következő farsangi mulatsághoz.
Farsangi ünnepségünket február 29-én, szombaton tartottuk meg a
falu művelődési házában, ahol a gyermekek családjukkal közösen mulathattak. A gyermekek szebbnél szebb, egyedi maskarákat vettek magukra.
Először a Micimackó csoportos gyermekek, majd a Süni csoportosok
adták elő rövid műsorukat, melyben verset mondtak, mondókáztak, énekeltek és táncoltak. Ezt követően minden gyermek egyesével bemutatta,
hogy milyen jelmezt vett fel, majd miután mindenki bemutatkozott, a gyermekek ügyes szereplésükért egy-egy csokoládét kaptak, melyet Bódisné
Szűcs Mónika ajánlott fel az óvodás gyermekek számára, akinek ezúton is
köszönjük ezt a kedvességet. Ezután kezdődhetett csak az igazi mulatság.
Kicsik és nagyok együtt táncolhattak a farsangi muzsikákra, s a megterített
asztaloknál sütemény és üdítőital várta a vendégeket. A talpalávaló zenét

II. helyezett: Béres Olívia
III. helyezett: Schmidt Zsófia
7. osztály
Jeles:

Brezina Kata
Dencsik Sára
II. helyezett: Vakulya Fruzsina
III. helyezett: Takács Krisztina
8. osztály
Kitűnő:

Pahocsa Judit
Halassy Dániel
Jeles:
Dominek László
Takács Katalin
III. helyezett: Marcsinyi Málna

ÓVODA

Iskolavezetés
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Kiss Tibor szolgáltatta, akinek még egyszer köszönjük a segítséget. Jó hangulatban, hangosan, kiabálva, szép jelmezekbe bújva riasztottuk el közösen a telet, s köszöntöttük a várva várt tavaszt.
2020. március 13-án emlékezünk meg óvodánkban az 1848-49-es szabadságharc hőseiről. Ünneplő
ruhába öltözünk e napon, s nemzeti színű kokárdát
tűzünk a szívünk fölé. A délelőtt folyamán óvodánkban
zártkörű ünnepség keretein belül, mindkét csoport rövid kis műsorral
tiszteleg a régi magyar hősök előtt. Ezt követően minden gyermek
kap egy nemzeti színű zászlót, s az óvodásokkal kisétálunk a falu
központjában található Országzászlóhoz, hogy elhelyezzük zászlóinkat, s így is tiszteletünket fejezzük ki. Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a gyermekeknél már ebben a korban is alakítsuk a magyar
identitástudatot, a haza iránti szeretetüket és tiszteletüket.
Óvodánkban 2020. április 06-án a Palinta
Társulat szórakoztatja a gyermekeket interaktív,
zenés műsorával húsvét alkalmából. A húsvéti nyuszit is nagy izgalommal várjuk. Mint minden évben,
így idén is reggel fészket készítünk a nyuszinak az
udvaron. Ezután a csoportszobában várjuk, hogy
milyen meglepetést hagy számunkra. Várakozás
közben húsvéti verseket, mondókákat és nyuszis
dalokat énekelünk.
Az idei évben a Nyílt napot óvodánk 2020. április 20-án, hétfőn
tartja. Ezen a napon a délelőtt folyamán 9 órától 11:30-ig, majd délután 15 órától 17 óráig várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket,
akik kíváncsiak óvodánkra és az ott folyó életre. Természetesen a már
óvodánkba járó gyermekek szüleit is várjuk sok szeretettel, ha kíváncsiak gyermekük egy napjára az óvodában.
Ha elnyerte a tetszésüket óvodánk, 2020. április 29-én, szerdán 10
órától 16 óráig van lehetőségük a szülőknek beíratni gyermeküket intézményünkbe.
Ebben az évben rendhagyó módon 2020.
május 14-én, csütörtökön tartjuk a
Micimackó csoportosok, majd 2020.
május 15-én, pénteken a Süni csoportosok Anyák napi és Évzáró műsorát 17
órai kezdettel. A gyermekek az év során
tanult versekből, mondókákból, énekekből
és dalos körjátékokból összeállított műsorukat adják elő az óvónők segítségével. Az
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előadás végén köszöntjük meg az édesanyákat és nagymamákat egy-egy
nekik szóló verssel, énekkel és a gyermekek egyénileg készített ajándékaival.
2020. május 18-án, hétfőn tartjuk Gyermeknapunkat.

Az előző évek hagyományaihoz híven idén is sok-sok érdekes programmal készülünk a gyermekek számára, hogy ezen a napon felhőtlenül
jól érezhessék magukat. Tízóraira a gyermekek palacsintát és szörpöt
fogyaszthatnak. Csillámtetoválás, kézműveskedés várja a kreatívkodni
kívánó gyermekeket. Pónilovacskázás és ugrálóvár elégítheti ki a gyermekek mozgásigényét. Amennyiben sikerül megszerveznünk, idén megpróbáljuk színesíteni programunkat a rendőrség által biztosított foglalkozásokkal. Bízom benne, hogy a gyermekek sok élménnyel gazdagodhatnak az egész nap során.
2020. május 29-én, pénteken 17 órai kezdettel
tartjuk óvodánkban a Ballagást. A ballagó gyermekek elbúcsúznak az óvodától, óvó néniktől, dajka
néniktől és társaiktól egy kis műsorral. Ha az időjárás
engedi, ünnepségünket idén is az udvaron, a szabadban tervezzük, hogy minden kedves vendégünk élvezhesse a gyermekek előadását.
2020. június 03-ától, keddtől a nyári munkarend
alapján egy csoportban, összevontan lesznek a gyermekek.
Nyári zárásunk időpontja: 2020. július 24-től 2020. augusztus 21ig. A gyermekeket 2020. augusztus 25-én várjuk szeretettel!
Mindenkinek kívánunk a nyárra sok pihenést, kikapcsolódás és jó nyaralást!
Kerti Nelli intézményvezető-helyettes

Dr. Pokó Diána ajándékai
2019. december 20-án az Óvodai Karácsony alkalmából Dr. Pokó Diána Képviselő Asszony sok-sok ajándékot adott át a gyerekek részére. A
játék szőnyeget, az autós bútorokat és a többi játékot a Képviselő Asszony saját támogatásából ajánlotta fel az Intézmény számára, ezzel is gazdagítva a meghitt pillanatokat.
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„Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt, s közben megtaláltam a hazámat”

A 120 éve született Fekete István emlékére
Képzelet és valóság

Képzelet
Makád 1957
A lemenő nap lassan
alábukott az ártéri erdő
fáinak koronája mögött.
Utolsó sugarai még búcsúzóul bíbor-lilás színbe borították a Duna fölött pöffeszkedő felhőket. A kertek alatt kezdődő nádas is kezdett lassan nyugovóra térni. A
zajos madárlárma elcsendesedett, átadva a terepet
az éjszakai vadászok néma, de annál hatékonyabb seregének. Egy
kis kuvik rikoltott valahol, s egy másik válaszolt neki valahonnan. A nappalt ezzel hivatalosan is felváltotta a szürkület.
Három ember nézte a természetnek eme színpompás játékát. Délután
érkeztek, s mint mindig, most is Kovács Lajos portáján szálltak meg. Az
idősebb horgászni, barátja s egyben sógora madarászni, húga pedig csak
pihenni cserélte le a várost e kis falu csendjére.
A jóféle makádi bort kortyolva, a beszélgetés lassan fonalat eresztett
közöttük.
– Hogy állsz a könyveddel, Pista?
– Lassan letisztázom, még a címe kérdéses, de amúgy teljes.
– S a másik? Miről is szól? Valami kutyáról?
– Nem valami, hanem Bogáncs! – felelte ingerülten István. – Tudod,
hogy nálunk Ő családtag.
– Nyugodj meg bátyám – szólt halkan Anna. – Albert ezt nem úgy gondolta.
– Persze hogy nem – mosolygott Albert.
Szerette ugratni sógorát, aki mindig harapott, ha kedves állatait bántották. Albert egyébként komoly ember volt, az ornitológia doktora, számos
könyve jelent meg a madarakról.
– Mit csinálunk holnap? – kérdezte Anna.
– Albert madarászik, az biztos. Már kora este kifeszítette a hálóját a
nádas szélén. Mi pedig ha van kedved elmegyünk az ártérre egy kicsit
horgászni. Lajos majd megmutatja hova álljunk, s eltelik a nap.
Albert az egyre jobban sötétbe burkolózó nádast nézte, s mosolygott.
A két testvér egymásra nézett, s mosolygott.
A bor lassan elfogyott, s ők egyre jobban érezték magukban az utazásérkezés izgalmát, így eltették magukat másnapra.
A templomtoronyból ekkor szállt ki egy kis gyöngybagoly, hangos,
nyikorgó hangjával köszöntve az éjszakát.
Mennyivel másabbak a reggelek itt, mint a városban. Az autók fékcsikorgását felváltja a hajnali kakasszó, a munkába igyekvő emberek zsivaját a líciumbokorban ébredező verebek csiripelése, a gyárak kéményének
nehéz füstjét a konyhából beszivárgó hagymás rántotta illata, megkoronázva Lajos gazda törkölypálinkájának bukéjával.
Így szép a reggel!
Reggeli után kettévált a kis csapat. Albert a nádasban kihelyezett hálóját ellenőrizte, Anna, István és Lajos útra kelt, s a Nagy-Duna holtágait
indult vallatni.
Útjuk a harmatos mezőn keresztül vezetett, mely felett lágyan imbolygott a hajnali pára.

A távolban az ártéri erdő a Duna felől felszálló ködbe burkolózott.
Céljuk a 3-as kőgát holtága volt, ami ilyenkor áradás után megtelt hallal.
A torkolathoz telepedtek le, s lassan beszippantotta őket az örvénylő Duna
s a csendes holtág találkozásának eme mesevilága.
Ezalatt Albert a faluban gyengéd mozdulatokkal szabadította ki a színes
kis tollgombócokat háló-csapdájukból. Volt itt mindenféle színes kis csoda,
a tarka tengelicétől a barnatollú sordélyon át a buksi fejű barátcinegéig.
Mérte, gyűrűzte, katalogizálta őket, majd visszaadta szabadságukat.
Szerencsés embernek tartotta magát, azt csinálhatta, amit szeret.
Így telt el a második nap Makádon, s mire a horgászcsapat visszatért
nagy száknyi hallal, a vacsora az asztalon gőzölgött. Bőséges és finom
volt az étel, mint minden, ami Ida asszony konyhájából származott. Evés
után a férfiak visszavonultak, Albert a napi madármegfigyelést naplózta,
István levelet írt régi tanárának, beszámolván neki a napi horgászeseményekről. Anna a háziasszonynak segített halat tisztítani.
Estére megdörrent felettük az ég, s a Duna felől nagy hasú, fekete felhők úsztak a falu felé.
– Ebből nagy égiháború lesz. – jegyezte meg István.
– Ha holnapig kitart, reggeli után hazamehetnénk – válaszolt Albert.
Ebben maradtak. Az idő pedig kitartott reggelig.
A reggeli természetesen sült hal volt, miből bőségesen belakmároztak,
majd kapkodó pakolás az esőben, s mire felfoghatták volna, elmúlt a
búcsú pillanata is, s ők már a viharvert Wartburgban döcögtek a város felé.
Nyomott volt minden ezen a délelőtt, a hangulatuk s az idő is. Nem
beszéltek, csak István szólalt meg később:
– Azt hiszem, tudom mi lesz a könyv címe: Tüskevár.

Valóság
Makád 2020
Nemrégiben olvastam Sánta Gábor Fekete István nyomában című
könyvét. Az egyik képen nem kis megdöbbenésemre a makádi templomot véltem felfedezni. A Kossuth u. 58-as számú házban készült a kép,
ami akkor Kocsis Lajos háza volt. Alatta ennyi állt: Ebben a házban lakott
makádi horgászatai alatt Fekete István. Mint kiderült, 1957–1960 között
többször, több napot töltött nálunk hazánk egyik legolvasottabb írója, aki
2020. január 25-én lenne 120 éves.
Olvassunk hát Fekete Istvántól minél több könyvet, abban a tudatban,
hogy ha csak pár napig is, de falunkbeli volt.
Szűcs Dénes
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MAKÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ
2020. ÁPRILIS 17. PÉNTEK 17.00 ÓRA
BELÉPŐ: 1.500 FORINT/FŐ

THÚRY

SULI

Dr. Pokó Diána Képviselő Asszony 2 darab nagy értékű projektort
adott át a Thúry József Általános Iskola részére. A támogatást saját keresetéből adományozta. Köszönjük szépen!

HÍREK

A Thúry-díjat 2019-ben 3 tanuló vehette át. Az elismeréseket Raffay
Béla Igazgató Úr, Szabó Istvánné Tagintézmény-vezető Asszony és
Baski Gábor Polgármester Úr adta át Halassy Dániel, Pahocsa Judit és
Dominek László részére. Minden évben a Tantestület határozata alapján
az a 8. osztályos tanuló kapja meg ezt az elismerést, aki 8 éven át kiemelkedő tanulmányi eredményeivel, példamutató magatartásával, szorgalmával, versenyeken elért sikerekkel, közösségért végzett munkájával
érdemli ki. Gratulálunk!
Iskolavezetés

