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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja
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Makádi FalunapMakádi  Falunap

2019. augusztus 10. szombat

Tervezett program
18.00 óra sztárvendég:
DUPLA KÁVÉ

együttes fellépése 

20.00 óra 
sztárvendég: 

POLGÁR PETI

fellépése

21.00 óra Tűzijáték
21.15 óra Utcabál: játszik a

Gerecse Party zenekar
TOMBOLA: újból értékes nye re -

ményekkel. Fődíj egy LED TV.

Palacsintafesztivál

és Családi Nap:

2019. szeptember 14. szombat
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Dobos ABC Gyereknap
2019. 05. 18.
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Idén nemcsak a gyereknapot ünnepeltük,
hanem azt is, hogy 20 éves a makádi Dobos
ABC.

Ezért mertünk nagyot álmodni egy színesebb,
látványosabb gyereknapért. Hetek óta folyt a
szervezés, ötletelés, hogy mivel tudnánk pluszt
nyújtani a makádi lakosoknak és a környező
településekről érkezőknek.

Nagyon féltünk, hogy az időjárás közbeszól,
mivel előtte napokig esett, zuhogott az eső.
Reggel óta nagy izgalommal készültünk a dél-
utánra. Gúla Móni és Nővérem (Ilcsi) lelkesen
készítették a szendvicseket, pizzákat; Maca és
Vivi, a helyi bolt két dolgozója ott segített, ahol
tudott. Ez alatt egy kis csapattal sátrakat állítot-
tunk, lufikat fújtunk, rendezkedtünk. Itt szeret-
ném nekik személy szerint megköszönni: Cza -
hesz Ignácnak (Öcsémnek), Hermann Zsoltinak
és Petró Attilának (Pedrónak).

A gyereknappal a hátunk mögött azt mond-
hatom, hogy egy fantasztikus délutánt sikerült
összehoznunk, és még az időjárás is kegyes volt
hozzánk.

Mint várható volt, az elektromos kisvasút, a
vattacukros, a hordókisvasút és az ugrálóvár
volt a legkedveltebb a gyerekek körében. Egész

délután kígyózó sorok álltak az arcfestő és csil-
lámtetkós sátornál. A hajfonó csajok se unat-
koztak, majd minden gyerek haját befonták.
Nekik itt szeretném megköszönni, hogy önzet-
lenül eljöttek és egész délután fonták a csodás
hajakat. Köszi Horváth Mónika és Czahesz
Noémi.

A zene se maradhatott el, a zenéről DJ Oszy
gondoskodott.

Nem gondoltam volna, hogy ennyi makádi
lakos és más település lakói segítenek felajánlá-
saikkal, köszönjük: 

• Baski Gábor polgármesternek,
• Száraz Ferenc alpolgármesternek,
• Gulyás József őstermelőnek,
• Zajzon Árpád őstermelőnek,
• Horváth Istvánnénak,
• Nagy Bernadettnek,
• Burján húsboltnak,
• Gúla Lénárdnak,
• Nagy Ferencnek /Bakter/,
• Izsák Nórinak.
Külön köszönöm annak a hölgynek és kislá-

nyának, aki a gyereknap reggelén odajött hoz-
zám és felajánlásként vett a gyereknapra nápo-
lyikat és szörpöt.

A bolt által nagyon sok üzletkötő is segített
támogatásokkal:

• Taligás pékség
• Pribofood
• Moher Kft.
• Vacsi Kft.
• Édes Világ
• Horváth süti
• ZD-Haffner Tamás
• Mogyi Kft.
• Betty Cake
A délután fő látványossága a tűzoltó bemutató

volt. Egy szuper látványos, izgalmas tűzoltást lát-
hattak a kicsik és a nagyok is egyaránt. Mindez
nem jöhetett volna létre a ráckevei tűzoltók és
Varga Ferenc (Frici autómentő) közreműködése
nélkül. Itt szeretném még megköszönni a két
rendőrnek (Orsinak és Iminek), a közterület-felü-
gyelőnek (Föfönek), valamint a makádi és a
dömsödi polgárőröknek is a részvételt.

Ha bárki úgy érzi, hogy kihagytam, attól elné-
zést, de mindenkinek nagy ölelés!

Gúla Móni, megcsináltuk! 
Makád, köszönjük az elmúlt 20 évet!
/A fotókat Duzmath Ibolya készítette./

Kata

A Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány és a Tücsökmosoly Kul -
turális Egyesület közös rendezvényére került sor 2019. április 01-jén a
Makádi Hóvirág Óvodában, ahol az Egyesület elnöke szórakoztatta az
apróságokat.

A Tücsökmosoly Egyesületet 2017-ben hozta létre Cseke Szabolcs
családtagjaival és barátaival.

Cseke Szabolcs „Tücsökszabi” zenepedagógus, népzenész. Évek óta
heti rendszerességű óvodai zenés fejlesztő órák (Tücsökszabi Zeneovi),
baba-mama klubok (Tücsökszabi Babamóka), interaktív gyerekkoncer-
tek, valamint egyéni és csoportos zeneterápiás foglalkozások szereplője.
Számos gyerekdal szerzője.

Az egyesület célja: nevelés, oktatás, integráció, képességfejlesztés, te -
het séggondozás, felzárkóztatás, ismeretterjesztés. Mosolyt csalni a gyere-
kek arcára, nekik ajándékozni az együtt éneklés örömét. A magyar nép-
dalkincs, a hangszeres népzene, mondókavilág és autentikus mozgásso-
rok átadása, a gyermekek hangszerekkel való megismertetése.

Köszönöm az óvodapedagógusok támogató együttműködését a prog-
ram megvalósítása érdekében.

Az esemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Fiatalok a csalá-
dok évében!” címmel kiírt pályázat támogatásával valósult meg.

Szabó Gábor elnök – Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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H á z a s s á g ot 
k ötöttek

Győri Zsolt és Kovács Anita

Kalla László és Horváth Tünde

Krett András és Stromájer Tünde

Borbély Norbert és Budai Mária

Örök re el tá v oz ta k
Pahocsa Lajosné 
szül: Szücs Rozália (élt 82 évet) 
Dosztály Ferenc (élt 78 évet)
Szabó Dezsőné 
szül: Baranya Katalin (élt 85 évet)
Balogh Ferenc (élt 84 évet)

Makád háziorvosi rendelő:

06/24-781-408 (új szám)

Dr. Papp Botond háziorvos

rendelési ideje:

Hétfő: 08:00 – 11:00
Kedd: 08:00 – 11:00
Szerda: 14.00 – 17:00
Csütörtök: 14:00 – 17:00
Péntek: 08:00 – 11:00

Makád Védőnői Szolgálat: 

06/24-781-409 (új szám)

Nem első alkalommal látogat el falunkba Mészáros János Elek előadó-
művész. Ez alkalommal a Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány és a
Makádi Református Egyházközség meghívásának tett eleget. A közös
rendezvényre 2019. április 13-án került sor, melynek a makádi Refor -
mátus Templom adott helyet.

Az előadóművész számos hazai énekverseny győztese, példamutató
református presbiter, szolgálata bizonyságtétel.

Énekelt nekünk hitről, hazaszeretetről, hűségről. Arról, hogy soha
ne feledjük el, hogy honnan indultunk el, és azt sem, hogy hol a
hazánk!

Egy korábbi interjújában így vall önmagáról:
„Mindig azt mondják, hogy túl szerény vagyok, de nem vagyok az. Én

úgy érzem, hogy egy eszköz vagyok Isten kezében. Mikor egy festőmű-
vész megfest egy csodálatos képet, arra soha ne az ecset legyen büszke.
Én úgy érzem magam ebben a helyzetben, mint az ecset. A tehetség nem
érdem, de kötelez, mondják, tehát én is azt a tehetségemet fejlesztem, amit
Istentől kaptam, hiszem, hogy nem véletlenül.”

Az szellemi táplálék magunkhoz vétele után a fizikai táplálék követke-
zett. A szeretetvendégségen, mely mindenki számára nyitott volt, aki a
koncerten részt vett, bárki megszólíthatta művész urat, aki mindenkivel
váltott pár kedves mondatot, aki személyesen megszólította őt.

Nagy munka vár gyülekezetünkre: a parókia felújítása és a már meg-
kezdett ifjúsági közösségi tér építésének befejezése, amihez sok minden-
re van szükség. 

Isten jelenlétére, sok imádságra, hitre, erőre, munkatársakra, sok pénz-
re. A felsoroltak közül van amiben nincs hiány, de ha a sor vége felé tekin-
tek, akkor látom: hosszú út előtt állunk. Ennek az útnak az első lépéseit
tettük meg ezzel a koncerttel, amely során magánszemélyek és az
Alapítvány adományai már a fenti célok megvalósítását szolgálják.

Hiszem és vallom: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárny-
ra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és
nem fáradnak el!" (Ézs. 40, 31)

A rendezvény megvalósításáért köszönettel tartozunk gyülekezetünk
asszonytestvéreinek, Makád Község polgármesterének, képviselő-testü-
letének, a Makádi Polgármesteri Hivatal és a Makádi Nonprofit Kft. mun-
katársainak.

Az esemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Fiatalok a csalá-
dok évében!” címmel kiírt pályázat támogatásával valósult meg.

Szabó Gábor
Makádi Szívek Közhasznú Alapítvány elnöke
Makádi Református Egyházközség presbitere

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A n y a k ön y v i   h í rek



Zwara Andrásné, Zsóka néni 90. születésnapjára gyűltünk össze május
11-én, ahol rokonok, barátok jelenlétében Magyarország Kormánya által
kiállított emléklapot adott át az ünnepeltnek Szadai József, Ráckeve város
polgármestere és köszöntötte volt osztályfőnökét Baski Gábor makádi
polgármester is.

1953-tól nyugdíjba vonulásáig, 43 éven át Makádon tanított. A pálya
iránti elhivatottsága, a gyerekek szeretete, a magas szintű tudás, az érté-
kek átadása – csupa olyan jellemző, ami miatt felnézhetünk rá. Ked ves -
sége, aggódó gondoskodása, áldozatkészsége miatt szeretetben és megbe-
csülésben volt része a makádi iskolában és a községben is.

A következő gondolattal – ami egész eddigi életét jellemzi – kívánunk
neki további tartalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget, boldogságot sze-
rettei körében.

„Az életet élvezni kell, szeretni a mindennapokat és mindent, ami körül-
vesz minket, megtanulni elfogadni és hálásnak lenni érte, mert minden
azért történik, hogy segítsen nekünk, még ha olykor elképzelhetetlen is.”

/ Robert Lawson /
Zvara Ildikó  
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Zwara tanár néni 90 éves

2019. május 30-án ünnepelte 
90. születésnapját.

Léber Ferencné
született Baski Irén

Makád Község Önkormányzata 
és Képviselő-testülete nevében jó

egészséget, nyugodt életet kívánunk!
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A Pest Megye Területfejlesztési Program keretében a Pest
Megyei Fejlesztési Előirányzatból megvalósult projekt keretében
49 990 000 forint támogatást nyertünk el. 

A pályázat keretében 4399’08 tevékenységünkhöz kapcsolódóan
Makádon lévő székhelyünkön hajtottunk végre fejlesztést. A Bt. 1 db
Liebherr teleszkópos kivitelű LTM 1030-2.1 gyártmányú új daru
beszerzését valósította meg. Cégünk számára valós igényt és szük-
ségletet jelent a kapacitásbővítés. A beruházás révén nettó árbevétel-
növekedés érhető el.

A magyar építőipar 2017-ben nagyon jól teljesített, a statisztikák
alapján az építőipari termelés 36,8%-kal volt magasabb, mint egy
évvel korábban, ezzel 8 éves csúcsára erősödött a szektor. 2010 óta
pedig több mint 20%-kal nőtt a hazai építőipar termelése, ezért fon-
tos és indokolt az erős jelenlétünk a piacon.

Az évek folyamán kiépített megrendelői bázisunk igényeinek
kielégítése mellett folyamatosan érkeznek újabb és újabb megrende-
lések, melyek magas minőségen történő teljesítéséhez kapacitásain-
kat bővíteni szükséges. Az új és régi partnerek olyan kihívásokat állí-
tanak vállalkozásunk elé, ami igényli a technológiai fejlesztést.
Cégünk számára valós igényt és szükségletet jelent.

Az autódaru mobilitásának köszönhetően, ideiglenes és váltakozó
munkaterületeken is gyorsan üzembe állítható. A beszerzendő gép a
piacon megtalálható legfejlettebb kategóriába tartozik, beszerzése az
ügyfeleink által megkövetelt, jó minőségű szolgáltatás hatékonysá-
gához elengedhetetlenül szükséges. 

A gép beszerzésével az alábbi átfogó és specifikus célok valósul-
tak meg:

1. Technológiai fejlesztés, megrendelések növelése
A cégünk tevékenysége újabb technológiai irányba bővül, ezzel a

megkereséseknek szélesebb körben eleget tudunk tenni, megrendelé-
seink száma tovább növekszik, mely összhangban van cégünk rövid
és hosszú távú céljaival. Az új gép beszerzése által a nem lakáscélú
építőipari piaci igények által felénk támasztott igények kielégítése
mellett a 2017-től, a gazdasági előrejelzések alapján fellendülő lakás-
célú piaci igényeket, növekvő megrendeléseket is teljes körűen és
stabilan, az eddig nyújtott magas minőséggel tudjuk kielégíteni. 

2. A cég működésének hosszú távú stabilizálása, fenntartható
növekedés

A projekt megvalósulása hosszú távon biztosítja a cég nyereséges
működését, mivel alkalmassá teszi a vállalkozást speciálisabb mun-
kák elvégzésére, így jelentősen nő műszaki színvonala és javul ver-
senyképessége. Cégünknek a vevők megtartása és a piaci pozíciójá-
nak erősítése érdekében elengedhetetlenül szükséges a jelen pályáza-
ti projektben megvalósuló fejlesztés. Célunk biztosítani a vállalkozás
működésének stabil feltételeit a jelenben és jövőben egyaránt, vala-
mint erősíteni piaci pozíciónkat és magasabb minőségű szolgáltatást
nyújtani, ennek eredményeképpen növelni ügyfeleink elégedettségi
színvonalát.

3. Munkaerőfelvétel, munkahelymegtartás
A fejlesztéssel a már cégünk alkalmazásában álló értékes munka-

erő vállalkozásunknál tartása, hosszú távú foglalkoztatása valósul
meg. Az új beruházás várhatóan erősíti piaci pozíciónkat, amely köz-
vetlen hatást fejt ki a megrendelések számára, ami árbevétel-növeke-
dést hordoz magában. A növekvő megrendelések több ember foglal-
koztatását indukálják, amivel nő a cégünknél foglalkoztatottak
száma, hogy a megrendeléseket határidőre megfelelő színvonalon
tudjuk teljesíteni.

Projekt célja és elvárt eredménye, hogy a vállalkozás növekedési és
foglalkoztatási potenciáljának javítását szolgálva, a meglévő munka-
helyek megtartásával – kiegyensúlyozott és növekvő árbevételnek
köszönhetően – piaci pozíciónk erősítése, az építőipar növekvő ke -
resletének kielégítése. 

Jelen beruházás olyan kapacitásbővítést eredményezett, amelyre
tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felké-
szültségünket, versenyképességünket és erőforrás-hatékonyságunkat
egyaránt. Jelen projekt összeállításánál a valóban fontos és az igé-
nyek kiszolgálásához valóban szükséges eszköz beszerzésére helyez-
tük a hangsúlyt. 

További információ kérhető:
Földi Sándor
2322 Makád, Diófa u. 53.
E-mail: daru2004bt@invitel.hu
Honlap: https://www.daru2004bt.hu/index.html#
Facebook: facebook.com/daru2004bt

„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
autóbuszvezetőket keresünk szerződéses járatainkra.

GKI, DIGI kártya szükséges.
(GKI megoldható)
Jelentkezni lehet: 

Telefonon munkaidőben (8:00–15:30): 06-24/260-440
E-mailben: ibolya.mako@ventonatrans.hu

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

A DARU 2004 BT. ESZKÖZBERUHÁZÁSA
MAKÁDON
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Az Egyesület 2019. évben, szorosan együttműködve a Ráckevei
Rendőrkapitánysággal, a Pest Megyei Polgárőr Szövetséggel és a
település közvetlen környezetében működő polgárőr egyesületekkel,
folytatja korábban megkezdett tevékenységét.

Folyamatos jelenlétével biztosítani szeretné a település közbizton-
ságát, javítani a személy- és vagyonvédelmet, fokozni a bűnmegelő-
zés hatékonyságát.

Az egyesületi tagok számára fontos a makádi állampolgárok biz-
tonságának védelme, biztonságérzetük javítása.

Céljai között szerepel Makád közéletében való rendszeres jelenlét.
A fenti célok megvalósításához szükséges anyagi forrás megte-

remtéséhez kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben módjuk-
ban áll, adományokkal támogassák Egyesületünket. 

2018. évben az Egyesület adományként kapott egy személygépko-
csit, mellyel a járőrszolgálatokat ellátja. Ennek üzemeltetése anyagi
források bevonását igényli.

Szükséges – jogszabályban meghatározott módon – az egyesületi
tagok formaruhákkal való ellátása. Ennek egy részét 2018. évben már
sikerült megvásárolni, de a taglétszám folyamatos bővülése miatt
újabb beszerzésekre lesz szükség.

Szükséges még egyéb, a járőrszolgálat ellátásához nélkülözhetet-
len egyéb eszközök, kis értékű tárgyieszközök beszerzése is (elem-
lámpák, fejlámpák stb…).

Az Egyesület elnökségének célja, hogy az egyesületi tagok felada-
taikat önkéntes tevékenységükkel továbbra is a lakosság megelége-
désére tudják ellátni.

Anyagi támogatásukat utalással az Egyesület 10103867-
05994200-01005007 számú számlájára tudják teljesíteni.

Köszönettel:
Bajkai Attila

elnök

Mi a 112-es segélyhívószám?
A „112” az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak a

nap 24 órá já ban hív ha tó se gély hí vó szá ma,
mely hí vá sá val azon na li se gít ség kap ha tó a ké -
szen lé ti szer vek től (Rend őr ség, Men tő szol gá -
lat, Ka taszt ró fa vé de lem). A 112-es se gély hí vó -
szá mot kö zel 30 év vel ez előtt az Eu ró pai Unió
kez de mé nye zé se alap ján hoz ták lét re az zal a
cél lal, hogy a baj ba ju tot tak nak csak egy se -
gély hí vó szá mot le gyen szük sé ges meg je gyez -
ni füg get le nül at tól, hogy men tőt, tűz ol tót vagy
rend őrt sze ret né nek hív ni.

A 112-es se gély hí vószám min den nyil vá -
nos, ve ze té kes és mo bil te le fon ról in gye ne sen
hív ha tó. A leg több mo bil te le fo non a 112-es
szám a bil len tyű zár fel ol dá sa nél kül is hív ha tó.
Ab ban az eset ben is le het 112-es hí vást kez de -
mé nyez ni, ha nincs há ló zat a mo bil te le fo non.

Hol fogadják a segélyhívást?
Ha zánk ban Mis kol con és Szom bat he lyen

ala kí tot ták ki a hí vás fo ga dó köz pon to kat, ahol
a hí vás fo ga dó ope rá to rok fo gad ják és szük ség
ese tén on nan to váb bít ják a be je len té se ket az il -
le té kes, in téz ke dő ké szen lé ti szer vek ré szé re.

A hí vás fo ga dó köz pon tok át adá sa:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informa-

ciok/ legfr issebb-hireink/szervezet i-
hirek/hivasfogado-kozpontok-atadasa-
fotokkal

Sta tisz ti kai ada tok a hí vás fo ga dó köz pon tok
te vé keny sé gé ről:

http://www.police.hu/sites/default/files/%C
3%9Cgyelet%20SK%202019.%2004.pdf

Segélyhíváskor mit kell mindenképpen
elmondani?

A 112-es se gély hí vó szám fel hí vá sát kö ve tő -
en a hí vás fo ga dó köz pont ope rá to ra je lent ke -

zik, aki az aláb bi alap in for má ci ó kat fog ja meg -
kér dez ni (a kö rül mé nyek és a le he tő sé gek
függ  vé nyé ben amen  nyi re le het nyu god tan, ta -
gol tan és ért he tő en kell vá la szol ni):

• a be je len tő ne ve, te le fon szá ma;
• az ese mény hely szí ne;
• mi tör tént, ki nek van szük sé ge se gít ség re;
• az ese mény kap csán fel me rül-e va la ki nél

köz vet len élet ve szély;
• eset le ges sé rül tek szá ma, a sérülés(ek) fo ka;
• az ese mény fo lya mat ban van-e vagy már

le zaj lott.
Mi tör té nik, ha va la ki in do ko lat la nul fel -

hív ja a 112-es se gély hí vó szá mot?
A se gély hí vó szá mok ren del te tés től el té rő

hasz ná la ta és a va lót lan be je len tés is sza bály -
sér tés nek mi nő sül és pénz bír ság meg fi ze té sét
von hat ja ma ga után.

Az in do ko lat lan hí vá sok túl ter hel he tik a
rend szert, ve szély be so dor va azok nak az éle tét,
akik va ló ban a rend őr ség, men tő szol gá lat vagy
a ka taszt ró fa vé de lem se gít sé gé re szo rul nak:

https://www.youtube.com/watch?v=Em2V
9u3y_QQ

Kiemelkedő esemény, bejelentés
Rend sze re sen le írunk egy-egy ese tet a hí vás -

fo ga dó ope rá to rok mun ká já nak be mu ta tá sa ér -
de ké ben, ez zel is szem lél tet ve szer te ága zó, az
élet min den te rü le té re ki ter je dő te vé keny sé gü ket.

SE GÉLY HÍ VÁS 2019. FEB RU ÁR
Egy meg tört han gú be je len tő tá jé koz tat ta a

hí vás fo ga dó ope rá tort, hogy Bu da pes ten él,
vál lal ko zá sa csőd be ment, nem tud ja fi zet ni a
szám lá it, tar to zá sai van nak, ezért el ke se re dé -
sé ben ön gyil kos lesz.

A hí vás fo ga dó ope rá tor együttér ző en, em pa -
ti kus mó don, irá nyí tott kér dé sek kel meg tud ta a

be je len tő ne vét, majd a cél irá nyos, irá nyí tott
kér dé sek kel a lak hely ét is, így azt is, hogy ho va
kell kül de ni a se gít sé get. A be je len tő nagy tü re -
lem mel, de ha tá ro zot tan irá nyí tot ta a be szél ge -
tést, amely so rán több al ka lom mal ne héz sé gek -
be üt kö zött, ugyan is a be je len tő kis sé „tör te” a
ma gyar nyel vet, nem min dent ér tett meg, ez zel
pár hu za mo san ki je len tet te, hogy nem akar sem
men tés irá nyí tó val, sem te vé keny ség irá nyí tó val
be szél ni. Volt olyan pont ja a be szél ge tés nek,
ami kor el ke se re dé sé ben ki akart ug ra ni az ab -
la kon. Ek kor a hí vás fo ga dó ope rá tor em pa ti -
kus kér dé sek kel a be je len tő csa lád já ról kér de -
zett, majd a hát tér ben uga tó ku tyá já ra te rel te a
be szél ge tés me ne tét. A sze mé lyes hang vé te lű
be szél ge tés el te rel te a be je len tőt ön gyil kos sá gi
szán dé ká tól, egy ben meg is nyug tat ta őt, és ez -
ál tal a hí vás fo ga dó ope rá tor el nyer te a bi zal -
mát. Az ezt kö ve tő be szél ge tés so rán már le he -
tett ér zé kel ni a be je len tő hang ján, hogy kezd
meg nyu god ni.

A hí vás fo ga dó ope rá tor mi köz ben be szél ge -
tés ben tar tot ta a be je len tőt, pár hu za mo san
rög zí tet te a be je len té si adat la pot, azon a meg -
is mert re le váns in for má ci ók alap ján meg ha tá -
roz ta a be je len tő pon tos hely ze tét és meg küld te
azt elekt ro ni ku san a BRFK Te vé keny ség-irá -
nyí tá si Köz pont ré szé re.

Mi köz ben a hí vás fo ga dó ope rá tor szó val
tar tot ta a be je len tőt, meg szó lalt a ka pu csen gő,
amely ről a be je len tő azt gon dol ta, hogy a ba -
rát nő je ér ke zett meg. A hí vás fo ga dó ope rá tor
kér te, hogy ad dig ne sza kít sa meg a be szél ge -
tést, amíg been ge di a ba rát nő jét. A be je len tő
aj tót nyi tott, a ki ér ke ző rend őrök át vet ték a te -
le font és meg kö szön ték a hí vás fo ga dó ope rá tor
se gít sé gét.

AZ ORFK REN DÉ SZE TI FÕ IGAZ GA TÓ SÁG
ÜGYE LE TI FÕ OSZ TÁLY 112-ES HÍR LE VE LE

Polgárőr Egyesület Makád hírei
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Iskolánk történetében először pályázott Határtalanul programra, a
Bethlen Gábor Alapkezelő felé, határainkon túli, magyar lakta települések
megismerését támogató kirándulás megszervezésére. A beadott pályázat
témája: A Felvidék természeti és kulturális kincsei / Tanulmányi
kirándulás az 1848-49-es szabadságharc nyomában.

Régi álmunk és tervünk vált valóra, amikor az elnyert összegből ápri-
lis 24-27-ig, 42 tanulóval, kísérő pedagógusokkal, Szlovákiában baran-
golhattunk. Iskolánk tanulói a reformkortól egészen a szabadságharcig
kísérhették nyomon a magyar történelem fontos helyszíneit a Felvidéken:
egykori királyi kastélyokat, erődöket, monostorokat és koronázó főváro -
sunk kiemelkedő műemlékeit.

Az első napon, útközben, Budapesten csatlakozott hozzánk állandó ide-
genvezetőnk, aki érdekesen, játékokkal tűzdelve elevenítette fel tanuló-
inkkal a történelem eseményeit, bemutatta az útvonalunk magyar vonat-
kozásban kiemelkedő helyszíneit.

Helyi idegenvezetéssel megtekintettük a komáromi erődöt és feleleve-
nítettük a szabadságharc eseményeit.

Pihe nésként megis-
merkedtünk a gútai vízi -
malom történetével, meg-
csodálhattuk gyönyörű fa
hídját.

Túránk utolsó állomása a
románkori deáki Nagy Bol -
dogasszony templom volt,
ahol egy kedves, idős néni
kalauzolt minket, bemutatva
nekünk a templom és a tele-
pülés történetét.

A szállás elfoglalása után a mókáé és a kacagásé volt a főszerep. Foci,
kártya, társas és bowling volt az elfoglaltság a finom vacsora után.

A következő napokban sem volt hiány látnivalókból, érdekességekből. 
Második nap kirándultunk 4 napunk egyik leggyönyörűbb, legkülönle-

gesebb helyszínére, a bajmóci várba.
Bejártuk ámulatba

ejtő termeit, sok in -
formációt szereztünk
a Pálffy család törté-
netéről, megtekint-
hettük a vár alatti
cseppkőbarlangot.

Délutáni séta és pihenés következett a malonyai Arborétumba.

Következő állomá-
sunk: Nyitra történelmi
belvárosa, ahol megte-
kintettük a várat és
templomát.

A harmadik nap reggelén iskolába men-
tünk. Megismerkedtünk a deáki
magyar Alapiskola 7. osztályos
diákjaival, tanáraival. Nagyon
kedvesen fogadtak bennünket,
csoportokban bemutatták az
iskolát, meséltek iskolájukról,
képzési-oktatási rendszerükről.

HATÁRTALANUL… Thúrys diákok Szlovákiában
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Kis közös zenélés
és mozgás után indul-
tunk Nagyszombatra.
A vá rostorony, IV.
Bé la temp loma, séta a
belvárosban, és folytat-
tuk felfedező ka lan do -
zá sun kat a Felvidéken.

Újabb állomás következett: Vöröskő vár, Pálffy család ősi fészke.

A család története mellett megemlékeztünk Pálffy Albertről és a sza-
badságharc eseményeiről. 

Napunkat a tallósi vízimalom
megismerésével zártuk.

Maradt még egy kedves, történelmünkkel teli város… Negyedik
napunkat Szlovákia fővárosában, egykori koronázó fővárosunkban, Po -
zsonyban töltöttük. Mint minden helyszínen, itt is helyi idegenvezető
csatlakozott vidám, buszos társaságunkhoz. Megmutatta nekünk a belvá-
ros nevezetességeit, a nagykövetségek, parlament épületét. Bejártuk a vár
gyönyörű udvarát, gyönyörködtünk a kilátásban, felfedeztük Szent
Erzsébet szobrát. 

A Szent Márton dóm megtekinté-
sét követően végigjártuk a koronázá-
si útvonalat, megnéztük a pozsonyi
országgyűlés, a kék templom és a
prímási palota épületét. 

A belvárosban térről térre haladva újabb és újabb
csodás emlékművekkel, történelmünk darabkáival, ér -
de kességekkel találkoztunk. Ehhez a jó hangulatot a
Szent Patrik-napi felvonulók és a koncertek, előadások
szolgáltatták.

Tematikus tanulmányi kirándulásunk az 1848-49-es szabadságharc
nyomában és az ártéri erdők élővilágának megismerésének céljából szer-
veződött. Tervezett programjaink maradéktalanul megvalósultak, életre
szóló élményt nyújtva a résztvevők számára.

Ezúton mondunk köszönetet az Oktatási Minisztériumnak a lehetősé-
gért, a Student Line Utazási Irodának a szervezésért, a deáki Európa
Panziónak a kedves vendéglátásért, idegenvezetőnknek az érdekes és
magas színvonalú munkájáért.

Felejthetetlen és tartalmas utazás volt számunkra! Nagyszerű lehetőség
diákjainknak, melyet Kissné Méri Erzsébetnek köszönünk, a pályázat
megírásáért, a program szervezéséért! 

Reméljük, a thúrys diákok hamarosan folytathatják határon túli kalan-
dozásaikat! 
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Piknik 
képekben
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Az idei tanévben Kiss Zsombor és Halassy Dániel tanulóink a Sziget -
szentmiklósi Tankerületi Központ vezetőjétől a tanévben nyújtott pél-
daértékű teljesítményük alapján Elismerő Oklevélben részesültek. 
A 2018/2019-es tanév is bővelkedett eredményekben.
11 fő ért el kitűnő tanulmányi eredményt.
1. osztály: Baski Sándor, Végh Luca
2. osztály: Szijártó Hanna 
3. osztály: Csibrák Tamás
4. osztály: Holub Adél Iza, Nyul Tivadar Zalán
5. osztály: Kiss Gábor
6. osztály: Péter Hanna
7. osztály: Pahocsa Judit, Halassy Dániel
8. osztály: Kiss Zsombor
Általános nevelőtestületi dicséretben részesültek: 
Szijártó Hanna, Nyul Tivadar Zalán, Kiss Gábor, Pahocsa Judit,
Halassy Dániel, Kiss Zsombor
Jeles tanulmányi eredményt értek el:
1. osztály: Kiss Tamara Adrienn, Órás Alexa, Vásárhelyi-Nagy Antal
2. osztály: Kapitány Réka
3. osztály: Kutin Anna
4. osztály: Dominek Gergő Áron, Kisspéter Dzsenifer, Marcsinyi

Zénó Ákos, Tuska Hanna
5. osztály: Béres Olívia
6. osztály: Brezina Kata

Tanulmányi versenyeink a II. félévben:
Lesewurm Országos Német Versenyen 8 fő vett részt. 
I. helyezést ért el 5-6. évfolyamon Péter Hanna
III. helyezést ért el 7-8. évfolyamon Kiss Zsombor
IV. helyezést ért el 7-8. évfolyamon Pahocsa Judit
V. helyezést ért el 7- 8. évfolyamon Kith Angelina Mónika
VI. helyezést ért el 7-8. évfolyamon Halassy Dániel
Listár László Megyei Történelem Versenyen 7 fő vett részt.
I. helyezést ért el 5. évfolyamon Kiss Gábor
I. helyezést ért el 6. évfolyamon Péter Hanna
VI. helyezést ért el 6. évfolyamon Dencsik Sára
III. helyezést ért el 7. évfolyamon Halassy Dániel
VI. helyezést ért el 7. évfolyamon Bartus Tibor
III. helyezést ért el 8. évfolyamon Kiss Zsombor
Körzet Legügyesebb Csapata Komplex Tanulmányi és Kör -
nyezetvédelmi versenyen 4 fő képviselte iskolánkat. 
A csapat tagjai: Péter Hanna, Brezina Kata, Kiss Gábor, Keresztesi
Málna II. helyezést értek el.
Körzeti Matematika Versenyen Szigethalmon 2 fő vett részt. 
Kapitány Réka IV. helyezés
Szijártó Hanna V. helyezés
Ebben a tanévben 8. osztályos tanulóink felvételt nyertek az általuk
kiválasztott középiskolákba. 1 tanulónk a ráckevei Ady Endre Gim ná -
zium 7. évfolyamán folytatja tanulmányait.

Hihetetlen, már ballagok, jó iskolám búcsút mondok
– szavalták kórusban nyolcadikos diákjaink ballagási
műsoruk kezdetén. 

Hisz ismét eltelt egy év és egy újabb végzős osztály
lépett ki a középiskolák világába, közelebb kerülve a
nagybetűs ÉLET felé. Az itt eltöltött nyolc év alatt sok
tudást kaptak iskolánktól. Hogy ki-ki mennyit haszno-
sít ebből, csak rajtuk áll. 

Remélem, hogy az együtt szerzett élményeket sem felejtik el: a kirán-
dulásokat, a táborozásokat, műsoraikat és az osztálykarácsonyokat.

Tíz gyermek köszönt el az osztálytermektől, és egy színvonalas műsor
keretében mondtak köszönetet pedagógusaiknak és szüleiknek.

Kívánok nekik sok sikert az elkövetkezendő évekhez. Tóth Árpád idé-
zetével búcsúzom tőlük: 

„Az élet szép, csak küzdeni kell érte.
Boldog az, ki célját elérte.
Akarni kell és minden sikerül.
Akarni kell és bízni rendületlenül.”

Mesterné Szabó Beáta 
a ballagó osztály osztályfőnöke

T H Ú R Y   S U L I   H Í R E K

Akikre büszkék vagyunk

Ballagás 2019
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