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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

A Rock Szól a
Toronyért
Július 23-án 19 óra
Makád rendezvénytér
Jótékonysági koncert a
Templomtorony kivilágítására
és az óra üzemben tartására.
Makád Község lakói nevében megköszöntük a Kossuth-szobor
megrongálásának ügyében sikeres nyomozást végző
Józsa Norbert főtörzsőrmesternek áldozatos munkáját.
(Cikk a 4. oldalon)

Sárga szalag kerékpártúra – 2016. május 27-29.

,,
Fellépo k: Csiribiri Mazsorett Csoport
Makádi Református Énekkar
Dzsunzi Music BT
Ratrock! Zenekar
Mindenkit szeretettel várunk!

,,
Vank Zoltán szervezo
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Ismét szépült kis falunk

A romos épület helyére tervezzük kiállítani a két éve felújított, több mint 100 éves tűzoltó fecskendőt.

A ravatalozó

Ismét kirepültek iskolánk végzős diákjai
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Velencei kerékpártúra
A Thúry József Általános Iskola természetismeret szakkörös tanulói 2016.
május 12-én reggel az esős idő ellenére is teli energiával indultak neki kerékpárjukkal a 30 km-es velencei útnak. Hogy kipihenjék az út fáradalmait, az első
délutánt egy élményfürdőben töltötték.
A második napon napsütéses jókedvvel kerülték meg a tavat. Aznap ellátogattak a Pákozd-Sukorói Arborétumba, valamint megtekintették a Don-kanyari emlékhelyet. A harmadik reggelen szép emlékekkel indultak vissza Makádra.
A tanulók és kísérőik több mint 90 kilométert bicikliztek a három nap alatt.
Stromájer Sára 8. osztályos tanuló

Nyári szünidő kellemes
eltöltése
Július 15-től hasznos időtöltésre van lehetőség a Művelődési Ház rendezvénytermében. Aki kedvet kap hozzá, igény beveheti az alábbi sporteszközöket:

2 darab pingpongasztal
1 darab csocsóasztal
1 darab biliárdasztal
NYITVA TARTÁS:

Hétfő – Kedd –Szerda – Csütörtök:
délelőtt 9 órától délután 16 óráig
Péntek: délelőtt 9 órától délután 14 óráig

Azok a személyek vehetik igénybe az alábbi kikapcsolódási lehetőséget, akik
betartják a házirendben levő feltételeket!
A sporteszközök használata ingyenes, a lehetőséget Makád Község Önkormányzata és Képviselő-testülete biztosítja.

Hozd, Fogd, Vidd! Lurkóbörze
Már-már elfelejtődni látszott az az ígéret, hogy
gyermekruhabörze volt és lesz! Aztán a kismamák
ösztönzésére megszerveztük – és jól sikerült!
A választék mint mindig, most is bőséges volt:
babaruhák, gyerek felsők és alsók, cipők találtak gazdára a 2016. június 17-én megtartott „Lurkóbörzén”.
A községben lakó anyukák között nagyon jól müködik a használtruhák cseréje, eladása és ajándékozása, de vannak, akik kimaradnak ebből a körből,
nekik a börze nyújt lehetőséget a ruhák kedvezményes beszerzésére.
Mivel raktározásra nincs lehetőségünk, így a felajánlások az előző napon, illetve a börze reggelén
történtek.
Sok ruhát kapunk folyamatosan Bobbné Dórától,

Dencsikné Erikától, Szíjártóné Renátától. De
köszönet jár a többi adományozónak is: Pintérné
Marikának, Ripp Nórának, Palya Juditnak,
Orsós Orsolyának, Gyüréné Fatimának, Kapitányéknak, Némedi Györgyinek, Kispéteréknek.
A sok-sok játékot külön köszönjük Táriné
Ács Györgyinek, aki még ráadásul sokat segített
a ruhák kirakodásában is. A ruhák rakodásában
nagy segítséget jelentett Szíjártóné Renáta,
Gyüréné, aktív közreműködése.
A börze szervezésében, lebonyolításában, a
rakodásban fáradhatatlan segítőm volt Király
Gabriella védőnő.
Vásárhelyi Lajosné Vera néni
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Nem a Habsburgok döntötték le a Kossuth-szobrot
Nem mindennapi esemény történt 2016. május 1-jén hajnali 1 óra 20 perckor a faluban. Ameddig a fiatalok a kiszemelt lányoknak a májusfát állították, addig a Kossuth-mellszobrot valaki ledöntötte. Halassy Ferenc
Nagytiszteletű Úr és családja a sziréna hangjára riadt fel, amikor a szobor
talapzatába beépített riasztóberendezés megszólalt. Azonnal az utcára sietett,
és látta, hogy a bronz mellszobor a földön hever, a talapzat pedig összetörve.
A biztonsági szolgálat a helyszínre sietett, és értesítették a rendőrséget. A
rendőrség a helyszínelést fél négy után kezdte el, mivel Dömsöd határában
egy tragikus balesetnél tartózkodtak. Reggel hét órakor zárhattuk és fejeztük
be a jegyzőkönyv írását.
Néhány hét nyomozás és tanúkihallgatás után értesítést kaptunk Ráckeve
Város Rendőrkapitányságától, hogy elfogták azt a személyt, aki a brutális
rongálási sorozatot végrehajtotta. Bevallotta,
hogy a rongálást a Tüzép sarkától kezdte, ahol
egy táblát tört darabokra, majd a központ felé
haladva a cukrászda tábláját verte szét. Ezután
ért el a szoborhoz, amely
szerencsére nem sérült
meg komolyan. Viszont
a talapzat kettő oldalán a
márvány darabokra tört,
és egy elem pedig kimozdult a helyéről, ezeket kellett pótolni, ragasztani, polírozni. A kár
értéke 336.550 forint,
amelyet az önkormányzat
az adófizetők pénzéből
fizetett ki a költségvetés
terhére. Természetesen
polgári peres úton az
elkövetőtől ezt az összeget követelni fogjuk.

Az elkövető kilétéről nincs információnk, de annyit közölhetünk, hogy
nem makádi volt. Ez azért is fontos tény, mert sok ember elkeseredett ugyan
a rongálás tényén, de jobban bántotta Őket, hogy a szobrot miért teszi tönkre egy helyi lakos. Így kiderült, hogy nem a település egyik lakója volt az
elkövető.
A Ráckevei Rendőrkapitányság egyik munkatársa vette kézbe a nyomozást, és lelkiismeretes munkával göngyölítette fel a már reménytelennek látszó ügyet. A szomszédokat és a település lakóit faggatva rakta össze annak
az éjszakának a történéseit, így jutott el az elkövetőhöz.
A rongálást követő hétfőn a hivatal munkatársai – közösen meghozott
döntés értelmében – 50.000 forint nyomravezetői jutalmat ajánlott fel. Ezt az
összeget természetesen átadtuk a munkája alapján megérdemelt nyomozónak.
Köszönjük Halassy Ferenc Nagytiszteletű Úrnak, hogy segített a helyszín biztosításában a hatóság megérkezéséig!
Köszönjük Ráckeve
Város Rendőrkapitányság nyomozóinak a kimagasló munkáját!
A sajnálatos esemény
után a riasztóberendezés
mellet térfigyelő kamerát
szereltettünk fel a Református Parókia épületére, amely figyeli és rögzíti a
területen történt eseményeket.
Baski Gábor polgármester

A n y a k ö n y v i h í r ek
Gólyahír
Megszülettek:
Kapitány Zoltán és Podruzsik Erika kislánya
Zsóka
Pintér Gyula és Hunyadi Mária kislánya
Zoé Zselyke
Kónya Sándor és Képes-Harjay Judit kisfia
Szilárd

Örökre eltávoztak
Csönki Lajosné
szül: Kerek Lídia
Feigl Károlyné szül: Nagy Mária
Bóka Ferenc

(élt 83 évet)
(élt 78 évet)
(élt 66 évet)

Vasgyűjtés
Sikeres volt a felhívásunk a Makádi Újság előző számában. A megjelenés után többen jelezték, hogy szívesen ajánlják fel a feleslegessé
vált vasat az iskola javára. Az Önkormányzat munkatársai folyamatosan gyűjtik és szállítják el. Köszönjük megértésüket és felajánlásaikat!
A gyűjtés folyamatos marad, kérjük, keressék az Önkormányzatot!
Az eddig felajánlott hulladék vas értéke elérte a százezer forintot.
Akik hozzájárulásukkal segítették az iskola elképzelését: Kertész
Dezsőné, Halassy Ferenc János, Szabó István, Bódis Lajos, Schwarzenberger Jánosné, Bóna Károly, Vida András, Király András, ifj. Baski
Gábor, Dosztály László, Opre László, Nagy Gábor.
Köszönjük!
Baski Gábor, az alapítvány elnöke

2016. július

5

1. melléklet

MEZŐGAZDASÁGI BETAKARÍTÁSI MUNKÁK
TŰZVÉDELME JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet 221. § – 230. § előírásai

109. Aratás
221. § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal
mentén kell először elvégezni.
(2) A learatott kalászos terményt,
szalmát a vasútállomástól legalább
100 méter távolságon belül el kell
távolítani, és legalább 3 méter széles
védőszántást kell alkalmazni.
(3) Gabonatáblán dohányozni még a
járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben is tilos.
(4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető
anyagtól és növényzettől mentes
dohányzóhelyet lehet kijelölni. A
dohányzóhelyen a dohánynemű
gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő
mennyiségű vizet tartalmazó edényt
kell elhelyezni.

110. Szérű, rostnövénytároló, kazal
222. § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására
vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
b) egyéb építményektől legalább 100
méter,
c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve legalább 100 méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos
vezeték és talaj közötti távolság
háromszorosa, de legalább 20 méter
tűztávolságot kell tartani.
(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalmaés szálastakarmány-szükségletet
üzemi tárolásnak kell tekinteni.
(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni,
hogy a második sorban levő kazal az
előző sorban levő két kazal közé
kerüljön.
(4) A kazlak, valamint a sorok között
a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat

legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.
223. § Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter
távolságra szabad.
224. § (1) A rostnövény osztályozása
esetén egy időben legfeljebb 4 kazal
vagy tárolási egység bontható meg.
(2) A rostnövény csak a tárolón kívül
és a szélső kazaltól 10 méteren túl
sátorozható ki. A sátorozási területen
minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot
kell biztosítani.

112. A mezőgazdasági erőés munkagépek
229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db
21A és 113B vizsgálati egységtűz
oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt,
amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az
üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell
meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett
időpontját 10 nappal előbb írásban
a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell
helyezni.
(2) Az üzemelő erő- és munkagép
kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után
közvetlenül és a munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki
állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén
megtisztítani.
(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot
az erő- és munkagéptől, a kazaltól
és a gabonatáblától legalább 20
méter távolságra kell elhelyezni
éghető hulladéktól, növényzettől
mentes területen.
(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás,
amely nyílt láng használatával jár
vagy üzemanyag elfolyásával járhat,
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos termény-

KDV-VIZIG III. Szakaszmérnökség
Ráckeve
Kossuth Lajos utca 96.
2300
Kovács Attila János
Szakaszmérnökség-vezető Úr részére
Tisztelt Szakaszmérnökség-vezető Úr!
Makád Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében Baski
Gábor polgármester az alábbi témában tájékoztatást kérnék Öntől.
Természetesen a tájékoztatást nem mint felettes szerv, hanem mint Makád
Község Önkormányzat közigazgatási területét érintő változásokkal kapcsolatban teszem.
Az Önök honlapján megjelent és 2016. június 01-től a töltés burkolt koronájú szakaszán fizetős behajtási engedély bevezetésére került sor. A
behajtási engedély a Makád Parkerdő felhajtótól a Tassi zsilip területéig
szól.
Kérdéseim, amelyekre a tájékoztatást kérem, az alábbiak:
1. Milyen indokok alapján vezették be a fizetős behajtási engedélyt?
2. Ki kötelezte a Szakaszmérnök urat a döntés meghozatalára?
3. Milyen jogszabály vagy rendelet alapján történt az út minősítése,
hogy behajtási engedélyre kötelezett lehessen?
4. Mi történik az engedélyekre befizetett összeggel, fordítanak-e fejlesztésre ebből az összegből?
5. Ki határozta meg az összeg nagyságát?
6. Ki döntötte el, hogy a területen levő ingatlan-tulajdonosoknak miért
kell fizetniük?
7. Miért tesz a Szakaszmérnökség különbséget ingatlan-tulajdonosok
között, gondolok a helyben állandó lakosként élő makádi polgárokra?
8. Miért nem érezték úgy, hogy a behajtási engedély bevezetése előtt
tájékoztassák a település vezetését?
Természetesen a kérdéseimet és a kapott válaszokat is leírjuk a Makádi
Újság következő számában, mivel számunkra fontos a lakosaink pontos
tájékoztatása.
Bízom a további jó együttműködésben!
Makád, 2016. június 03.
Tisztelettel: Baski Gábor polgármester

től, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól
ez a távolság nem biztosítható, akkor
3 méter széles védőszántáson kívül
kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot
nem vezető anyagú védőburkolattal
kell ellátni.
(7) Az erő- és munkagépet, aratógé-

pet a kezelő üzemeltetés közben nem
hagyhatja el, egyéb munkát nem
végezhet.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a
kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan
távolságra közelítheti meg, hogy az
erőgép égésterméke vagy annak
elvezető csöve gyújtási veszélyt ne
jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a
kazalozásban részt vevő erőgépet a
ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
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Makádon az elmúlt hónapokban történt eseményekről röviden…
Hat esetben került sor az első félévben ittas
vezetők elleni intézkedésre. Zéró tolerancia van,
ittasan sem segéd-motorkerékpárt, sem személygépkocsit, tehergépkocsit nem lehet vezetni.
Kisebb fokú ittasság esetén közigazgatási eljárás
keretein belül nagyobb pénzbírságra lehet számítani, 0.00-0.15 érték között 30.000 Ft., 0.15-0.25
érték között pedig 100.000 Ft. az összeg. Az efölötti értékeknél a jogosítvány elvételre kerül és
bírósági tárgyalás lesz az ügyben a büntetőeljárás
szabályai szerint.
Két esetben családi perpatvarnál kellett a rendőröknek intézkednie, az események megnyugtató
módon lezárásra kerültek.
A Gyála sori víkendterületen 1 hétvégi ház betörést regisztráltunk még február hónapban. Ezt
követően több betörést sem Makád belterületén,
sem a hétvégi házas területen nem regisztráltunk.
Nemcsak Makádon, hanem a Ráckevei Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén is nagyon
visszaestek a betörések, nem történik súlyosabb
bűncselekmény. A helyi lakosok figyelnek környezetükre, és a fokozott rendőri jelenlét is jó
hatással van a közbiztonság ilyen pozitív módon
történő alakulására.
Az első félévben mindösszesen két fő ellen
intézkedtünk Makádon szabálysértés elkövetése
miatt, és hét személy helyi lakos ellen kellett szabálysértési eljárást lefolytatni.
Több feljelentés érkezett strandokról, hogy
alkalmi tolvajok az őrizetlenül hagyott csomagokból mobiltelefont, készpénzt, értékeket tulajdonítanak el. Kérjük, hogy a strandon ne hagyják csomagjukat, értékeiket őrizetlenül, mert a tolvajok
nem mulasztják el az alkalmat és megfosztják
Önöket értékeiktől.
Továbbá mindenki érzi és tudja, hogy nagy a

hőség, éjszakára nyitva hagyjuk az ajtót, bukónyílásra állítjuk az ablakot, és bizony a besurranó tolvajok kihasználják az adódó lehetőségeket.
Reggelre ébredvén az előszobából hiányzik a
táska, a szekrények feldúlva, besurranó tolvaj járt
a házban. Kérem, hogy zárják be a nyílászárókat és
óvják, védjék értékeiket a tolvajok ellen.
Nyáron a nagy melegben mindenki keresi a
lehetőséget, hogy a legtöbb időt strandolással tölthesse. Azonban a fürdőzés is komoly veszélyeket
rejt. A meggondolatlanság, az alapvető szabályok
figyelmen kívül hagyása minden évben halálos
balesetekkel jár.
A főváros környéke tele van bányatavakkal,
környezetük nagyon változatos, de kevés a kijelölt
fürdőhely, a tavak hamar mélyülnek, a víz néhol
nyáron is jéghideg.
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a
vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,
mint más jármű esetében:
• járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni,
• ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb
vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a
kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elengedett
kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan
csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti
gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött
személy legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen.
Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves
személy szállíthat utast. A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a

fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet
okozva.
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40
km/óra sebességgel szabad közlekedni, azon kívül
sisakban 50, sisak nélkül 40 km/h a megengedett
sebesség.
A kerékpár tartozékai
A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
1. Fehér színű első lámpa.
2. Vörös színű hátsó lámpa.
3. Vörös színű hátsó prizma.
4. Két, egymástól független fék.
5. Csengő
6. Borostyánsárga színű küllőprizma legalább
az első keréken.
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül
az úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között, sárga mellény).
A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:
a, A pedálon és a küllők között borostyánsárga
színű prizmák.
b, Karos szélességjelző prizma.
c, Visszapillantó tükör.
d, Sárvédő
e, Kerékpáros bukósisak
Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában
éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a
pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a
hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő járművek is láthassanak bennünket.

Tisztelt Kerékpározók!
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figyelemmel kíséri Pest megye útjain a biztonságos kerékpáros közlekedést,
és ennek érdekében a kerékpáros közlekedési kultúrát. A nyári szünet megkezdését követően fokozottan veszélyeztetettek a gyermekkorú kerékpárosok, mivel életkorukból adódóan nem rendelkeznek a megfelelő közlekedési szabályismeretekkel. A közúti közlekedés során számos esetben tapasztalható, hogy a gyermekekkel kerékpározó felnőttek közlekedésük során a gyermekek előtt
haladva vesznek részt a közúti forgalomban. A jogszabályokban meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a balesetveszély kialakulását megelőzve a felnőttek a kerekpározás során a gyermekek mögött haladjanak, és ezáltal őket figyelemmel kísérve az adott
közlekedési szituációnak megfelelő instrukciókkal lássák el őket a szabályos és biztonságos közlekedés segítése érdekében.
Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Anya!
Nekem kellene
elöl mennem, hogy
útközben mindig
láss!
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III. Makádi Piknik
2016. június 18-án harmadik alkalommal került megrendezésre a
Makádi Piknik.
Az elnevezést Matis Károlyné, Ági néni adta a rendezvénynek még
2014-ben. A szervezők (Makád Község Önkormányzata és Képviselőtestülete) úgy gondolták, hogy egy egész napos kulturális programot szerveznek a helyi intézmények, csoportok, klubok fellépésével. Ezzel egy új
hagyományt szerettek volna teremteni, amely úgy gondolom, sikerült is.
Ez alatt a három év alatt egyre több tehetség mutatkozott be, ami nagy
öröm a szervezők és a látogatók számára is.
Az immáron hagyománnyá váló rendezvényen idén is bővelkedtünk
tehetségüket bemutatni vágyó fellépőkben. A csodálatosan kialakított rendezvénytér méltó helyszínéül szolgált az eseménynek idén is.
A program idén is főzőversennyel indult, ahol családok, baráti társaságok főzhettek.
17:00 órakor a Makádi Hóvirág Óvoda Micimackó csoport fellépésével kezdődött a műsor.
Következtek a Thúry József Általános Iskola néptánc szakkörös diákjai, ezután a 6., majd a 8. osztályos tanulók mutatták be produkciójukat.
A Csiri-Biri Mazsorett Csoport 3 korosztályban, évről évre, újabb és
újabb kápráztató műsorszámokkal lepi meg a közönséget.

Következett a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola makádi tanulóinak előadása furulyán és zongorán.
Idén első alkalommal mutatkozott be a Nippon Zengo zenés sportklub,
akik január óta tartják hétről hétre, töretlen sikerrel a mozogni vágyóknak
az edzéseket. Most be is mutatták, mit tanultak eddig, óriási sikerrel. A
sportnál maradva következett Jump Fitness Ráckeve Kangoo Orsival és
csapatával.
Ezután a Ju és Zsu Társulat művészeinek zenés műsora szórakoztatta a
közönséget.
A nap utolsó fellépője Id. Baranya Bálint és Stromájer József magyarnóta-előadása volt.
A rendezvény, szokás szerint utcabállal zárult, ahol Pilczinger Zsolt
húzta a talpalávalót hajnalig.
Természetesen az önkormányzat idén is minden fellépőt megvendégelt
egy kis süteménnyel és üdítővel tehetségük bemutatásáért cserébe.
Köszönjük minden fellépőnek, akik ezen a napon szórakoztattak bennünket, és minden felkészítő pedagógusnak a színvonalas előadást és az
áldozatkész munkát!
Bartusné Saller Viktória

Kiadja Makád Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Jancsó Emőke jegyző
www.makad.hu

A szerkesztőség címe: Makád, Kossuth L. u. 52.
Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola hírei
A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 16 éve működik Makádon, a Thúry József Általános Iskolában.
Az idei tanévben furulyások, klarinétosok, trombitások, zongoristák
és színjáték tanszakosok tanultak a művészeti iskola keretein belül. 10
zongoristánk, 17 fúvós növendékünk és 11 színjátékosunk volt. Szép
tanulmányi előmenetelükről mindenki meggyőződhetett, aki eljött a
tanévzárónkra június 9-én.
A beiratkozások megtörténtek, de reméljük, hogy mind többen
választják a művészeti oktatást. Azok a szülők, akiknek gyermeke már
hozzánk jár, tapasztalhatja, hogy milyen jó hatással van a zenetanulás,
drámafoglalkozás a gyerekekre.
A művészeti iskolában 12 évfolyam működik: előképző 1-2, alapfok
1-6, továbbképző 7-10. Leginkább az a jellemző, hogy a gyerekek a
nyolcadik év végéig járnak hozzánk. Szeretettel várjuk jövendő diákjaink jelentkezését szeptemberben, a pótbeiratkozáson.
Megköszönöm az általános iskola vezetőségének, pedagógusainak és

dolgozóinak az egész évben nyújtott segítséget, az önkormányzatnak
és a tankerületnek a támogatást!
Köszönöm kollégáim egész évi
áldozatos munkáját: Bognár Gábornénak, Csernov Miklósnak, Halassyné Székely Orsolyának, Jeneiné Bartha Líviának, Kovács Ferencnek!
Minden növendékünknek kellemes kikapcsolódást és jó pihenést
kívánok a nyári szünidőre!
Következzen néhány kép az
évzáróról. Sajnos nem minden kép
sikerült, így, ha valaki lemaradt, elnézést kérek tőle!
Köntös Ágnes igazgató

Gyermekbalesetek megelőzése a csecsemőkorban
Gyermekeink védelme, a balesetek megelőzése nagy körültekintést igényel. A gyermek egyéves koráig is előfordulhatnak balesetek, de biztos, védelmet nyújtó szülői gondoskodással megelőzhetjük ezeket.
– A babát még újszülöttkorában se hagyjuk
egyedül a pólyázón, orvosi vizsgálón vagy
ágyon – könnyen lefordulhat, legurulhat.
– Ügyeljünk a fejtámasztására, mert egy erőteljes billenés könnyen maradandó károsodást
okozhat.
– A csecsemő feje alatti kispárna, pelenka
akaratlan kézmozgással is szájba kerülhet, ami
akár fulladást is kiválthat (pl nagyobb csecsemőnél a műanyagzacskót – rendkívül tetszik a
babáknak a zörgése) magára húzhatja, ami
elzárja a légutakat.
– A fürdővíz ellenőrzését vízhőmérővel vagy
az alkar, könyök bőrének érzékenységével
mérhetjük. Ha kellemes a kezünknek, a babának is az lesz, és öröm lesz számára a fürdetés.
– A baba ha tápszeres, a tea és főzelék adáskor a helyes hőmérséklet megítélésére a csuklónk belső oldalán a bőr adhat támpontot.
– Ha véletlenül tablettát ír fel az orvos a babának, feltétlenül össze kell törni, és oldani kell
folyadékkal a gyógyszert.
– A baba gyógyszerei, vitaminjai, szirupjai

és kúpjai jól láthatóan elkülönítve legyen (még
félálomban is tudjuk, mi hol van) hűtőben szekrényben – legyen tárolva, ha van totyogó testvér,
akkor elzárt helyen kell tárolni a gyógyszereket.
– A kiságy elhelyezésekor ügyeljünk arra,
hogy polc alá ne kerüljön (se játék, se könyv
vagy virág ne legyen a csecsemő fölött), balesetet okozhat.
– Ha már 4-5 hónapos a babánk, ideje a kiságy
rácsait az alsó fokozatba tenni (egy jólirányzott
rúgással, támasztással a földre kerülhet).
– Ha már forog, hasal, játék után nyúl, figyeljünk arra, hogy mindent a szájába vesz, megízlel. Ezért a játékok ne legyenek aprók, éleseklenyelheti v. felsértheti a száját. Jól mosható,
korának megfelelő játékokat adjunk a picinek.
– Ha már mászik a baba, biztonságos teret
biztosítsunk számára, ha már mászik, hamarosan kapaszkodva fel is áll –, ezért nézzük a
baba szemével, hogy mi az, amiben megkapaszkodhat, pl. asztal lába, rajta terítő, azon
valamilyen törékeny tárgy – veszélyforrás, amit
el kell távolítani.
– A gyermek nem labda, ezért sem játékosan
dobálni, sem erőteljesen rázni nem szabad – a
sérülések elkerülése végett.
Ha megtörtént a baj, azonnal hívjunk orvost.
Ha elsősegélyt nyújtunk, pl. félrenyelt a csecsemő, nem kap levegőt, akkor a felnőtt ember leül

és a térdben behajlított lábon a comb felszínére
helyezzük a csecsemőt arccal lefele, és kissé
erőteljesebben rácsapunk a hátára.
Sajnos a balesetveszélyek többségénél példát
is tudnék mondani az eltelt több mint 40 év
gyakorlatából, ezért is gondoltam, hogy így az
újság hasábjain is felhívom a szülők figyelmét
a veszélyforrásokra.
A gyermeknap alkalmából a szülők nevében
ezzel a képpel és idézettel köszöntöm az ifjúságot.
Vásárhelyi Lajosné, Vera néni védőnő
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Brodmann Mihályné, született Szabó Erzsébet (1936-2016)
„Történelem az életünk” című írásából
Huszár Pista bácsi érkezett, Katóval kezet
fogott, pár szóval üdvözölte, érdeklődött
tanár bácsi hogylétéről. Majd velem is barátságosan kezet fogott és nem kertelt:
Brodmanné, Vrobostkyné február 1-től dolgozni akar, felajánlok két biztos óvodát, ahol
továbbra is szorgalmasan dolgozhatnak.
Szigethalmon van üres hely a gyári óvodában, most el is visszük, megnézheti. Vagy
Makádon, tessék, dönteni most rögtön lebonyolítjuk. Én Makád mellett döntöttem, hisz
a férjemnek is sokkal könnyebb volt a gyári
munka, de az utazás napi 5 óra hosszat tett
ki.
Mindjárt el is vittek Makádra,
a tanácsházára mentünk, Eszkó
férje volt a titkár. Az óvoda a
tanácsházzal szemben volt.
Köntös Katika, aki a pénzügyi
dolgokat intézte az óvodának, ő
is jött velünk. Bandi nagyon
örült, hogy rendeződik a sorsom, szabadkozott: Megérti
Erzsike, Eszkó két évig igen
kicsi pénzt kapott. Szabó Évike
volt egyedül huszonvalahány
évesen, ő is képesítés nélküli,
igaz, ő már Pestre járt az óvónőképző első osztályába.
Német Jenőné Eta volt a vezető óvónő, de
ő gyesen volt szeptemberig, két csodálatos
iker fiúcskával. Mivel ott lakott helyben, ő is
kijött, szinte delegációs fogadtatás volt. A
konyhás Irénke mondta, mikor meglátta a
társaságot. Elég öreg épület volt, a berendezés is öreges, annál szebbek a gyerekek, tiszták, egészségesek. Azért jegyzem meg, mert
mindig azt mondták a szigeten lakó emberek: Makád a világ vége, el van maradva
mindenben. Pedig mekkora horgász-paradicsom a Makádi Duna-part! Igaz, sok-sok
nádtetős ház van, rengeteg filmet forgattak
Makádon.
Így aztán megbeszéltünk mindent, február
01-én busszal mentem, mely fél nyolckor
indult velem. A buszon találkoztam Köntösné Katikával, a kis Ágijával, mely hozzám
járt 3 évig. Katika patronált, eljött velem az
iskolába. Szabó Pista bácsi volt az igazgató,
Évike édesapja. Régivágású, vaskalapos, a
szabályok embere volt, de igen jó ember
velem szemben. Sokan már elküldték volna
a kora miatt, de igen becsületes volt, a felesége is, hisz Makádon 42 évig volt az óvoda
vezetője. Évike is úgy fogadott, mint Ircsike,
sokat kell majd túlórázni, mert én Pesten

tanulok, az utazáshoz idő kell. Elmondta,
nem tudja, hogy elvégzi-e az óvónőképzőt,
mert színművészeti szakkörre jár, sőt újságíró szeretne lenni.
A nyár jól telt, sokat sétáltunk, elmentünk
kirándulni a parkerdőbe. Kulccsal szemben
lévő, marhaitatónak nevezett ligetes, erdős
rétre. Mindig finom ebéd várt, bizton állíthatom, a Csepel-szigeti óvodákban a legjobban főztek a makádi konyhások. Mindkét
szakácsnő Irénke volt, Bognárné Boros
Irénke, Stromájerné, az is Irénke, ő volt az
öregebb, de mindketten szakácsok voltak.

Szabó Feriné volt a konyhalány. Dajka
három volt, Hunkár néni, ő a legöregebb,
Szakálné Erzsike harminc év körüli özvegyasszony, két aranyos kislánya volt és Szabó
Józsiné Esztike. Hunkár néni volt hozzám
beosztva, de Esztike is szívesen jött velünk,
ha mindkét csoportot elvittük magunkkal.
Megbeszéltük a két dadussal, elmegyünk
tízórai után a futballpályára, mely nem volt
messze. A buszról láttam, hogy sok szép
sárga gyermekláncfű volt ott. A kislányokkal fonunk koszorút, a fiúk futballoznak, vittünk a kosárba 15-20 poharat, hogy megitassuk a gyerekeket. A kannát üresen vittük,
mert Esztike annyira erősködött, majd
húzunk a Kozma néni kútjából, nagyon jó
vize van. Elrendeztük a gyerekeket, Esztikével elmentünk vízért. Esztike leengedte
a vedret, mikor utá-nanézett, üvöltött, hogy
Kozma néni benne van a kútban. Mi aztán
elindultunk vissza az óvodába. A posta a
szomszédban, volt telefon, onnan telefonáltunk a rendőröknek. Esztikének ráment az
egész napja, mire kihallgatták, jegyzőkönyvezték.
Szépen készültünk anyák napjára, melyet
az iskolásokkal közösen tartottunk az iskola

udvarán. Ügyesek voltak a szülők, nagyon
meghatódtak. Az évzáró is sikeres volt. Az
iskolába indulás emlékezetes maradt. Az
óvodaudvaron búcsúztak, sok szép verssel,
énekkel, 200 méterre kellett menni az iskolába. Olyan büszkén énekelve mentünk,
minden iskolás kapott tarisznyát, ami már
régen volt, mert három éve csak képesítés
nélküli óvónő volt, meg Ráckevéről hol jött
óvónő, hol nem. Évike szeptember elsejével
elment, Eta jött vissza. Neki 18 kiscsoportos
óvodás volt, nekem 42 vegyes csoportos
gyerek. Annyira jók voltak a testvérpárok. A
kis Stromájer Józsi a kishúgát
szinte óvta, védte. Józsinak
csodálatos
gyermekhangja
volt, így az ünnepélyek,
ünnepségek fénypontja volt.
Ildike három és fél éves volt, ő
mindig óvónőt játszott, a testnevelésen ő mutatta be a gyakorlatot igen szakszerűen.
Valóban is óvónő lett belőle,
Józsi pedig zenél, zenekara
van. Galambos Lacika Ilonkát,
a húgát terelgette. A lányos
pároknál a kisebbek voltak bátrabbak. Szakál Erzsike visszahúzódóbb volt, mint Ilike, aki
hamarabb is megtanult mindent, és ő irányította Erzsikét. Farkas Magdika a kisebb testvér volt, de Esztikét ő patronálta. Még két
Vakulya fiú is, Kálmán csendes szolid,
Zolika mint a tűz, ügyes folyton izgő-mozgó
lélek testvér.
Az igazgató úr sürgette a jelentkezést az
Óvónőképző Intézetbe. Szinte mindent elintézett, még az erkölcsi bizonyítványt is
beszerezte. 1973. augusztus 31-én felvételi
vizsgát tettem. Mindent megkaptam, ami
szükséges volt, utazási hozzájárulást. A konzultációkra a napok biztosítva voltak, 130an felvételiztünk, de csak 33-an végeztünk.
Félévenként vizsgáztunk, az év elején egy
hetet voltunk a Kecskeméti Óvónőképző
Intézet kollégiumában, de csak szállást kaptunk, kosztot nem. Nyáron Misi szombaton
már 1 órakor ott várt az Intézet kapujában
motorral. Délután 3-ig volt előadás, egy idősebb férfi tanár kinézett az ablakon. Az a
tanuló szedje a pakkját, akit a lovagja a
kapuban vár. Én ki sem néztem, csak gyorsan összepakoltam, köszönöm Tanár Úr.
Lett olyan nevetés, hogy azt mondta a tanár
úr, mindenki szedje a cuccát, viszontlátásra
a vizsgákon!
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Sportfavágás: az
igazi extrém sport
A sportfavágás több mint száz éves tradícióval rendelkezik, innen ered az elnevezés is: „az
igazi extrém sport”. A STIHL TIMBERSPORTS® Series egy nemzetközi fakitermelő
versenysorozat elnevezése. Magyarország
2011-ben kapcsolódott be ebbe a versenybe. Az
eltelt pár év alatt a sportág Magyarországon
egyre népszerűbb. Minden évben megrendezésre kerülő nemzeti bajnokságon elért eredmények alapján dől el, mely versenyzők képviselhetik Magyarországon a STIHL TIMBERSPORTS világbajnokságon egyéniben és csapatban egyaránt.
A bemutatóink alkalmával TIMBERSPORTS
sorozat 6 versenyszámát mutatjuk be.
A STIHL TIMBERSPORTS® versenyszámai Standing Block Chop: Ez a versenyszám
a fa fejszével történő kivágását szimulálja. A cél

egy fémtartóban függőlegesen rögzített, 30 cm
átmérőjű tuskó lehető leggyorsabb elvágása két
oldalról.
Underhand Chop: ennél a versenyszámnál
is a cél a vízszintesen rögzített, 32 cm vastag
tuskó mindkét oldalról történő átvágása fejszével. A versenyző ennél a számnál a fatörzsön
áll.

Single Buck: itt a cél egy fakorong (Cookie)
levágása egy közel két méter hosszúságú egy
emberes fűrésszel egy vízszintesen rögzített, 46
cm vastag fatörzsből.
STIHL Stock Saw: a versenyzők egy profi
STIHL fűrésszel a startpisztoly eldördülése
után egy gyors mozdulattal át kell vágniuk a 40
cm vastag fatörzset.
Springboard: Ennél a versenyszámnál a
versenyzőnek két pallót kell a függőlegesen
rögzített fatörzsre helyeznie. A cél a törzs csúcsára rögzített, 27 cm átmérőjű tuskó elvágása.
Hot Saw: Ebben a versenyszámban a rendkívüli teljesítményű, tuningolt motoros fűrésszel
három szeletet kell a 46 cm átmérőjű vízszintesen rögzített fatuskóból a lehető legrövidebb idő
alatt levágni. A versenyszámban a különleges
kihívást a több mint 60 LE-s motor uralása
jelenti.

Tájékoztató „veszélyeztetés kutyával” szabálysértési eljárásokról
A felelős kutyatartás szabályainak betartása
sok konfliktust segít megelőzni. Ennek érdekében az eb tulajdonosoknak az alábbiak szerinti
szabályozott módon szükséges tartaniuk az
ebet, így elkerülve, hogy a kutyák szabadon
kóboroljanak és mások testi épségét veszélyeztessék, valamint anyagi kárt okozzanak.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 193. §-a szerint:

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére
vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes

ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti
és védett természeti területen a természetvédelmi
őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a
mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.
A veszélyeztetés kutyával tényállás jogi tárgya a
meghatározott közterületek és nyilvános helyek
zavartalan használata, az emberek testi épségének
megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi
sérülések számának visszaszorítása.
A szabálysértés elkövetője az lehet, akinek a
kutya a felügyelete alatt áll. Ez rendszerint a
kutya tulajdonosa, birtokban tartója, de lehet
pl. a tulajdonos által a kutya felügyeletére,
kutyasétáltatásra, ideiglenes tartásra megbízott
személy. Az is elköveti a szabálysértést, aki az
állatot jogtalanul tartja magánál (pl. eltulajdonította).
A tényállás többféle elkövetési magatartást
fogalmaz meg, ezek közül leggyakoribb, amikor a
kutya a település belterületén a közterületre kerül
ki felügyelet nélkül. Felügyelet nélkül van a kutya,
ha gazdája nincs olyan helyzetben, hogy a kutyát
visszatarthassa, továbbá kikerül a felügyelete alól,
ha olyan messze van, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy a kutya a sértettet vagy más állatot megtámadjon. Másfelől megvalósul a szabálysértés, ha a kutyát hosszabb időn át kóborolni
hagyják, teljesen egyedül engedik ki belterület
közterületére.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet pontosan szabályozza a kutyasétáltatás módját,
mely szerint belterület közterületén – kivéve az
ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórá-

zon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb
tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni az előző mondatban foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény,
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed
jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
A szabálysértési törvény nem ír elő kötelező
pórázhasználatot, ugyanakkor a szabálysértési
felelősség megállapítására ad alapot, ha póráz nélkül sétáltatott kutyát felügyelő személy nincs
olyan helyzetben, hogy az ebre történő ráhatással,
– ami akár szóbeli figyelmeztetést is jelenthet –
visszatartsa a kutyáját attól, hogy a sértett illetve
más állatot harapásával veszélyeztessen.
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt
követ el az a személy, akinek a felügyelete alatt
álló kutya a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos testi sértés) okoz. A 8 napon belül
gyógyuló könnyű testi sértés csak szándékosan
követhető el, és magánindítványra indul az eljárás.
A felelős, fegyelmezett állattartással (póráz
használata, szökést megakadályozó kerítés) megelőzhető mások testi épségének veszélyeztetése,
valamint anyagi kár okozása.
Amennyiben a fentiekben leírtakat tapasztalják településünkön, úgy bejelentést tehetnek a
szabálysértési eljárás lefolytatására, bírság kiszabására hatáskörrel rendelkező RÁCKEVEI
JÁRÁSI HIVATAL (2300 Ráckeve, Szent István
tér 4.) HATÓSÁGI OSZTÁLYÁNÁL – ügyintéző: Csománé dr. Dreska Hajnalka (tel: 24/889808, e-mail: hatosag@rackeve.pmkh.gov.hu)
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Harang-kongató
A Makádi Református Egyházközség egy
újabb mérföldkőhöz érkezett. Egyetlen munkálat volt még hátra a templomfelújítás után,
hogy teljes díszében pompázzon. A toronyórának kellett még elkészülnie. 18 hónap
gyűjtés után, adományokból valósíthattuk
meg ezt a csodálatos munkát. Illesse e helyről
is köszönet azokat a testvéreket, akik anyagilag, vagy bármilyen más módon segítették a
munkálatok megvalósulását! Az óramű GPSjel (műhold) vezérelt, azaz mindig a pontos
időt mutatja, átállás a téli-nyári időszámításra
teljesen automatikus. A hozzá társított kongatóval szerettük volna visszaadni a régen hallott csengetési rendet. Negyed (egyet) – fél
(kettőt) – háromnegyed (hármat) – egész órakor (négyet) kondít a középharang, majd
egész órakor a nagyharang még ráüti a teljes
óráknak megfelelő ütemet. Úgy hiszem, hogy
mindezért hálát kell hogy adjunk Istennek,
mert elkészítette sokak szívét a segítő szándékra! Övé egyedül a dicsőség!

Konfirmáció és
vakációs bibliai napok
2016-ban is – hagyományainkhoz híven –
Pünkösd előtt tartottuk az ünnepi konfirmációs istentiszteletet. Ebben az évben 6 fiatal testvérünk (3 fiú és 3 lány) konfirmált. Kocsis Tibor, Nagy Zsófia, Seregély Viktor, Stromájer
Sára, Szeker Balázs, Tóth Brigitta tett fogadalmat. Mindnyájunkat büszkeséggel töltött el
felkészültségük. Kívánjuk számukra, hogy
találjanak rá arra az útra, amelyet a Teremtő
szánt nekik, és sose feledjék falujukat, gyülekezetüket, tágabb családjukat! Köszönöm a
kofirmandus fiatalok családjainak, hogy megtartották Istennek tett fogadalmukat, melyet
gyermekeik keresztelése alkalmával tettek,
hogy hitben nevelik és neveltetik őket!
2016. július 1-4. között vakációs bibliai napokat tartottunk. Előbb videofilmet néztünk a
templomi kivetítőn, majd a látott történet rövid tanítása hangzott el. Ezután énektanulással
és aranymondás-tanulással tettük még nyomatékosabbá a bibliai történet igazságait. Volt
azonban sok-sok játék és vidámság, valamint
arcfestés is. Az utolsó napon sorversenyen
mérettetett meg a lány- és a fiúcsapat. A résztvevő gyermekek úgy láttuk, hogy nagyon jól
érezték magukat, ezt erősítették meg bennünk
a visszajelzéseik is. E helyről köszönöm felkért kedves segítőinknek, Piróth Emesének,
Piróth Krisztinának, Fábián Terikének,
Schwarzenbergerné Éva néninek, Balogh
Líviának, Eszter lányunknak, Szabó Virágnak, Bognár Gergőnek önzetlen segítségét!
Találkozzunk jövőre is!
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*
2016. augusztus 21. - Ünnepi úrvacsorás
istentisztelet 10 órai kezdettel Újkenyér hálaadó alkalmából a református templomban,
mely alkalommal megemlékezünk az államalapításról is.
Minden kedves testvérünket szeretettel
hívunk és várunk!
Írta: Halassy Ferenc János lelkipásztor
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Makádi Falunap 2016. augusztus 13. szombat
Tervezett program:

Utcabajnokság
Torna Bettivel Hölgyek részére

Főzőverseny indulása
Gyermek horgászverseny
STHIL bemutató (Világbajnokságon Magyarországot képviselő csapat)
Tombolahúzás, eredményhirdetés
Versenytánc bemutató
Csiri-biri mazsorett csoport bemutatója
Kiskunlacházi nyugdíjasklub néptáncbemutatója
Rúdtáncbemutató
Koós Réka – Fésűs Nelly – Buch Tibor zenés előadása

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

Tűzijáték
RETRO BULI –
Zsönivel

