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Advent első he -
tében már kará-
csonyra készülô-
dünk. Ez az idôszak
szerte a világon a
lassan véget érô
esztendô mérlegé-
nek elkészítése is. 

Az elért eredmé-
nyek, sikertelensé-
gek számbavétele
mellett az adventi
idôszak a várakozá-
sé is, a re ményé,
hogy valamivel jobb,
sikeresebb, telje-
sebb lesz az elkö-
vetkezô esztendô.

Az adventi koszorú s annak négy gyertyája jelkép. A kör
alakú koszorú az élet teljességét, a folytonosságot jelenti, azt,
hogy az elvégzett munka soha nem adhat okot a teljes meg-
elégedésre, folyamatos számvetésre és megújulásra van
szükség.

A koszorú három lila gyertyája figyelmeztet arra, hogy
tekintsünk önmagunkba: vajon tisztességgel és becsülettel
sikerült-e elvégeznünk feladatainkat önmagunk, családunk,

kisebb-nagyobb
közösségünk bol-
dogulásáért, épü-
léséért. A koszo -
rún lévô ró zsaszín
gyertya pe dig ör -
vendezni hívja azo-
 kat, akiknek im -
má ron nyugodt a
lelkiismeretük.

Hiszem és val-
lom, hogy közsé-
günk minden la -
ko sát megszólítja
az adventi rózsa-
színű gyertya, s
arra sarkallja,
hogy 2019-ben ha

lehet még erôteljesebben, még magasabb színvonalon járuljon
hozzá munkájával községünk fejlődéséhez, ahhoz, hogy javul-
hasson az itt élők életminősége.

Áldott, Békés Karácsonyt, Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Makád Község Képviselő-testületének nevében
Baski Gábor polgármester

Év végi gondolatok

Megújul a parókia melléképülete
Örömmel tájékoztatjuk a testvéreket,

hogy – amint bizonyára többen látták már –
újjáépítjük a parókia melléképületét, mely-
ben egy 30 m2-es közösségi helyiség
lett/lesz kialakítva, valamint egy 25 m2-es
tároló, ami jelenleg garázsként is funkcio-
nálni fog. 

A közösségi helyiség/gyermek foglalkoz-
tató helyet ad majd a gyermek istentisztele-
teknek, bibliaóráknak, ifjúsági alkalmak-
nak, filmklubnak, énekkari próbáknak... stb.
Fontosnak tartottuk, hogy legyen egy másik
olyan helyiség is, ahol a hideg idő beálltá-
val, az elsősorban felnőtteknek szánt, gyü-
lekezeti házban megtartott istentisztelettel
akár párhuzamosan is tudjunk gyermek
alkalmat tartani. Ezen terveink most meg-

valósulni látszanak. Elsőként Istennek
adunk hálát mindezekért is, és kedves segí-
tőkész testvéreinknek, akik munkagépek-
kel, kezük munkájával, anyagilag vagy
imádságos szívvel segítettek bennünket!
Köszönjük a szakemberek eddig elvégzett

pontos, precíz munkáját is! Arra indítunk
benneteket szeretettel, kedves testvérek,
hogy – mivel korántsem lesz elég a pályá-
zati összeg a teljes megvalósításra – ha
lehetőségeitek engedik, támogassátok az
építés munkálatait!



Az ige testté lett
1. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 
2. Ő kezdetben Istennél volt. 
3. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 
4. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
5. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
6. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. 
7. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy

mindenki higgyen általa. 
8. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világos-

ságról. 
9. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden

embert: ő jött el a világba. 
10. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte

meg őt: 
11. a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. 
12. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten

gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevé-
ben, 

13. akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem
Istentől születtek. 

14. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és
igazsággal.

15. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről
megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb
volt, mint én. 

16. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet
kegyelemre. 

17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság
Jézus Krisztus által jött el. 

18. Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya
kebelén van, az jelentette ki őt. 

(Szentírás – János ev. 1, 1-18.)
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Kedves Makádi Testvéreink!
Ezen sorok szeretetteljes, figyelemfelhívó jelleggel íródtak.

Minden év novemberének 1. vasárnapján megemlékező istentiszte-
letet tartunk az egy év alatt elhunyt református testvéreinkre emlé-
kezve, és az istentisztelet után megemlékezünk a templom oldalá-
ban lévő emlékműnél az I. és II. világháborúban odamaradt makádi
őseinkről, hőseinkről. Sajnos évről évre kevesebb azok száma, akik
eljönnek erre az alkalomra, pedig ezen testvéreink, elődeink emlék-
művénél ki más hivatottabb arra, hogy megálljon és kegyeletét leró-
ja, mint a rokonság, a leszármazottak és a falu népe. Fontos, hogy
nemzeti ünnepeinkről is megemlékezzünk, de legalább annyira fon-
tos, hogy hős elődeink emlékezete ne merüljön feledésbe. Akik a
vérüket adták, pedig élhettek volna még évtizedeket is. Arra kérlek
benneteket, hogy hadd legyen az az istentisztelet és megemlékezés
minden évben méltó módon ünnepelve. Tiszteljük és hálás szívvel
köszönjük áldozathozatalukat, melyet nem magukért hoztak, hanem
azért és azokért, amit, akiket hazának, otthonnak, családnak nevez-
tek! Gyertek el és emlékezzünk együtt egy-egy szál virággal, koszo-
rúval, néma főhajtással a mi hőseinkre.

Karácsonyi evangélium

Alkalmaink 2018. december

2018. december 2.  – Advent 1. vasárnapja 
istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban

*
2018. december 9.  – Advent 2. vasárnapja

istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban
*

2018. december 16. – Advent 3. vasárnapja
istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban

*
2018. december 23. – Advent 4. vasárnapja
istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban

*
2018. december 24. – hétfő 

16 órakor szentesti ünnepi műsor a Thúry József Ált. Iskola 
aulájában, mely alkalommal ismét megszólalnak a kézi harangok

*
2018. december 25. – kedd – Karácsony 1. napján 
de. 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a 

református templomban
*

2018. december 26. – szerda – Karácsony 2. napján 
de. 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a 

gyülekezeti házban
*

2018. december 30. – vasárnap
istentisztelet de. 10 órakor a gyülekezeti házban

*
2018. december 31. – hétfő

18 órakor óévi istentisztelet lesz a gyülekezeti házban
*

2019. január 1. – kedd
de. 10 órakor újévi istentisztelet lesz a református templomban
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Lakossági tájékoztatás

„Kezdődik a fűtési szezon”

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben több ese-
ményhez is riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen ese-
tekhez pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince-kazánház füsttel telítődött, személy
füstmérgezést szenvedett, melléképület-kazánház teljes terjedelmében égett.
A hasonló esetek megelőzése céljából készítettük ezt a rövid megelőző tájé-
koztatót.

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőz-
hetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szi-
várgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a
lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való
bejutást, a kémény ellenőrzését.

A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott
korom begyulladhat vagy eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák sze-
rint sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a kéménytüzeket. Ne
próbáljuk házilag magunk vagy szakember nélkül javítani a kéményt, gáz-
készüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret
szükséges.

Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetése nagy energiafelvétellel jár,
aki ilyenre vált, annak érdemes a lakás villamos hálózatát felülvizsgáltatni. 

A kályhák-kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és ellen-
őrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók környezetéből a gyúlé-
kony, éghető anyagokat távolítsuk el. Begyújtáshoz soha ne használjunk
alacsony lobbanáspontú égésgyorsító folyadékot!

Kisgyermeket üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk
egyedül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlok-
zati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség-leválasztás, nyílászárócse-
re, elszívó berendezés üzembe helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a
biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szén-monoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz stb.) tökéletlen égése
során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése során a beléleg-
zett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfá-
jás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szív-
verés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. A szén-monoxid érzékelő
elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól,
ablaktól, CO-forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű
kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berende-
zések. Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszí-
vók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a szárítóberendezések,
hiszen ha a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor a
kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása.

Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében
rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és
fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék-elvezetőket! Rendszeresen
szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség
esetén az oxigén-beáramlás biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát, haladéktalanul hívjon segítséget a 112
ingyenes központi segélyhívó telefonszámon!

Az Alkotmánybíróság augusztus végi döntése
miatt nem lép életbe az az Országgyűlés által elfo-
gadott törvénymódosítás, amely szerint 80 méteres
mélységig bejelentés és engedély nélkül létrehoz-
ható (vagy maradhat fenn a meglévő) vízi létesít-
mény.

Így tehát hatályban marad az eddigi szabályo-
zás, melyek az alábbiak:

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemel-
tetéséhez és megszüntetéséhez a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.) értelmében vízjogi engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút
vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy
attól eltérően került megvalósításra, fennmaradá-
si engedélyt kell kérni, vízgazdálkodási bírság
megfizetése mellett.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése szerint azonban
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése
alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőző-
en engedély nélkül vagy engedélytől eltérően léte-
sített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, de a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély
megadásának feltételei fennállnak. 

A kutak utólagos engedélyezésének hatásköre
megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és víz-
védelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a kije-
lölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok
között.

A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesí-
téséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:

a) kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védő-
idom, védőterület, valamint karszt- vagy réteg -
vízkészlet igénybevétele, érintése nélkül és legfel-
jebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talaj-
vízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhaszná-
lásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító ható-
sági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelke-
ző ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégí-
tését szolgálja és

c) nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bárme-

lyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a
katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljá-
rása.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt
és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazo-
lásokat a vonatkozó rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során
szakértőként be kell vonni az illetékes Ka taszt ró -
favédelmi Igazgatóságot annak megállapítására,
hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz -
készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a
szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fenn-
maradási engedélyt!

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a
Kormány 2018. okt. 19-én előterjesztette az
„Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó tör-
vények módosításáról” szóló T/2930 számú
irományt. A javaslat 28. §-a a következőt tartal-
mazza:

A Vgtv. 29. § (7)
bekezdése helyé-
be a következő
rendelkezés lép:

„(7) Mentesül
a vízgazdálkodási
bírság megfizeté-
se alól az a létesí-
tő vagy üzemelte-
tő, aki az egyes
belügyi tárgyú és
más kapcsolódó
törvények módo-
sításáról szóló tör -
vény (a további -
akban: Vgtv. mód2.) hatályba lépését megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilé te sít ményt, ha a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi” 

Vagyis a jogszabály – hatályba lépése esetén – a
2018. december 31-ig szóló határidőt további két
évvel meghosszabbítja. Így jelenleg mindenkit
türelemre intenék még a kérelmek beadását illető-
en. Az eddigi nyilatkozatokból az is kitűnik, hogy
várhatóan a kormány- és miniszteri rendeletben is
módosításokat fognak végrehajtani, amelyek az
eljárások egyszerűsítését szolgálják. A következő
lapszámban ismét hírt adunk arról, hogy miként
változik e kötelezettség, illetve addig is folyamato-
san a www.makad.hu portálon a hírek között tájé-
koztatjuk Önöket.

Kérelem nyomtatvány a honlapról letölthető,
illetve átvehető az önkormányzati hivatalban. 

Gacs Ilona Irma aljegyző
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Bemutatkozás

Vida Krisztina vagyok, és ez év szeptem-
berétől a Makádi Hóvirág Óvoda közösségé-
nek tagja lettem, mint óvó néni. Röviden
sze retnék bemutatkozni a kedves makádi
lakosoknak, családoknak, hogy ne legyek
idegen az Önök számára. Előzőleg a
kiskunlacházi óvodában dolgoztam több
mint tíz évet, de Ráckevén élek. Két gyer-
mekem van, egy fiam, aki 21 éves, jelenleg
egyetemi tanulmányait végzi és egy lány-
kám, ő 17 éves, szintén tanul a ráckevei gim-
náziumban. 

Nagyon szeretem a hivatásom, aminek
fontos része a folyamatos megújulni tudás,
az önképzés, az új módszerek alkalmazása a
gyermekek fejlesztése érdekében. De fontos
része a családias légkör, a jó hangulatban
töltött napok is. Szerettem volna új szakmai
motivációt, új környezetet, új kihívásokat a
pályámon, és Édesanyám halála után, aki
Kiskunlacházán élt, úgy éreztem, itt az ideje
a változásnak. Mivel a kerékpártúrázás a
legkedvesebb hobbim, már korábban felfe-
deztem túrázás közben a makádi óvodát,
mert nagyon szép és barátságos intézmény-
nek láttam. Akkor még nem gondoltam,
hogy egyszer itt fogok dolgozni. Az élet
mindig tartogat meglepetéseket. Nagy öröm-
mel fogadtam a hírt nyár közepén, hogy
jöhetek ide dolgozni. Mióta óvodapedagó-
gus vagyok, azóta hitvallásom egy Goethe
által megfogalmazott gondolat: „A gyermek
csak attól tanul, akit szeret!” Ezért tartom
fontosnak a szeretetteljes légkört az óvodá-
ban is. Nagy örömömre a kezdeti izgalmak
után nagyon jól érzem magam az új munka-
helyemen, az óvoda minden tagja kedves,
segítőkész, és vidám hangulatban telnek a
mindennapok, így örömmel érkezem napon-
ta Makádra. A gyermekek nagyon aranyo-
sak, már megismerkedtünk, és úgy érzem,
bizalommal fordulnak hozzám. Remélem,
hogy hasznos tagja leszek az Önök közössé-
gének, én erre fogok törekedni.  

„Mézes nap”
A Makádi Hóvirág Óvoda gyermekei „egészséges ajándékokat” (méz, mézes keksz, gyü-

mölcs, színező) kaptak Szabó Zita méhésztől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
(OMME) tagjától. A gyermekek ezeket az ajándékokat a „Mézes reggeli” program keretén
belül kapták. Az óvodások nagyon örültek a sok finomságnak, és lelkesen színezték ki a
méhecskés színezőket.

A gyermekek nevében NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK Szabó Zita méhész felajánlását! 
Borbély Ilona intézményvezető

Hóvirág Óvoda hírei
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„Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,

Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.”
(Ady Endre: Október 6.)

Az 1848-49-es szabadságharc vé gét
jelentő világosi fegyverletétel után a
császári haditörvényszék ítélete alap-
ján 1849. október 6-án vé gezték ki
Aradon a magyar szabadságharc
tizenhárom honvédtábornokát, Pesten
pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány minisz-
terelnökét. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Láhner
(Lahner) György, Lázár Vilmos, Leiningen-Wes ter burg Károly,
Nagysándor József, Poel ten berg Ernő, Schweidel József, Török Ignác
és Vécsey Károly.

Október hatodikát a magyar kormány 2001-ben a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvánította. 

Az 5. osztályosok, méltóan az eseményhez, színvonalas, emlékeze-
tes műsort adtak elő iskolánkban október 5-én.

A műsor után Szabó Istvánné tagintézmény-vezető, Baski Gábor
Polgármester Úr, Halassy Ferenc Tiszteletes Úr, Takács Tímea a
Diákkör képviseletében koszorúkat helyeztek el a temetőben az aradi
vértanúk tiszteletére állított kopjafánál, kifejezve tiszteletüket az áldo-
zatok előtt.

Október – megemlékezések az iskolában

A hősökre és áldozatokra emlékeztünk…

„….56 izzó ősze volt,
Magyarország remény és pokol.
Gyűlt a tömeg, és a harag nőtt, 
Egy hazug világ szilánkokra tört,
Megmozdult a föld.”
(East: 1956)

2018. október 19-én iskolánk nyolcadik osztályos
tanulói elevenítették fel 1956 forradalmának és
szabadságharcának dicső napjait. A magyar törté-
nelemnek azt a pillanatát, amikor a világnak immár
nem először mutatva példát, a nemzet kiegyenesí-
tette idegen és belső elnyomók által megtiport
gerincét, s békés megoldás híján fegyverrel lépett
fel a jogaiért, a nemzeti függetlenség kivívásáért.

A megemlékezés zárásaként az osztályok, a meghívott vendégek a 8. osztály vezetésével tiszteletüket fejezték ki az országzászlónál, koszorú,
illetve virág elhelyezésével.

1956. október 23. Forradalom, szabadságharc 
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Szavalóverseny 2018.
Az idén egy szeles őszi napon, október 24-én

a megszokottnál is nagyobb gyermekzsivaj töl-
tötte be iskolánkat. Ezek a gyermekek most
főleg nem a mi tanulóink voltak, hanem a kör-
nyékbeli iskolákból érkeztek: Sziget becséről,
Ráckevéről, Szigetszentmártonból, Döm söd -
ről, Kiskunlacházáról, Áporkáról, Tökölről.
Összesen 10 iskola tanulója vett részt  körzeti
szavalóversenyünkön. 

Az idei szavalóversenyünk célja, hogy
Kányádi Sándor költő, író, műfordító emléke
előtt tisztelegjünk, aki ez év június 20-án hunyt
el életének 90. évében. Magyar or szágon és a
magyarok lakta területeken bárhol a világon
biztosan nincs olyan gyermek, aki ne találko-
zott volna verseivel. A költő nagy ismertségét,
népszerűségét az is bizonyítja, hogy verse-

nyünkre közel 120 tanuló jelentkezett 1-8. osz-
tályig. A verseny megnyitóján először a költő
emlékét idéztük fel életének, munkásságának
rövid bemutatásával, majd két megzenésített
versét hallgattuk meg a Kaláka együttes elő-
adásában. Raffay Béla igazgató úr köszöntője
után a zsűri bemutatása és a verseny menetének
ismertetése következett.

Szavalóversenyünk mottója Kányádi Sándor
egyik történetének üzenete:

„A vers az, amit mondani kell”

A verseny izgalmai után tízóraival vendégel-
tük meg a gyermekeket, illetve kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt. A zsűri döntését
követően ismét összegyűltünk az ered -

ményhirdetésre. Sok jutalomkönyvet osztot-
tunk ki, mivel minden évfolyamban több he -
lyezett is lett. Köszönettel tartozunk Sza-
mosvári Istvánnénak, aki zsűritagként minden
évben több értékes jutalomkönyvet hoz aján-
dékba, és Szánthó Györgynének, aki szintén
már évek óta zsűrizik, és az első évfolyam első
helyezett felkészítő nevelőjének hoz könyvet.

Iskolánk helyezettjei: 
Végh Luca 1. osztály   2. helyezés
Kapitány Réka 2. osztály   különdíj
Kiss Gábor 5. osztály   3. helyezés
Halassy Dániel 7. osztály   különdíj

Büszkék vagyunk rájuk!
Piróthné Ács Tünde

N Y Á R I  R E N D E Z V É N Y E KN Y Á R I  R E N D E Z V É N Y E K
III. Palacsinta és Családi Fesztivál Szeptember

Gumicsizma-dobó verseny 

Lángosevő verseny, mint régen

„Sörivó” verseny Tári Norbert receptje alapján

1 perc és nyersz Kati néni és Róth Sándor ötletei alapján
Még hogy Makádon nem jár a HÉV?
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Falunap 2018. augusztus 11.

2018. AUGUSZTUS 11-I 
FALUNAP TÁMOGATÓI

ALGÉP BAU KFT. – RÁCKEVE
ÁCS SÁNDOR – RÁCKEVE
ÁCS LAJOSNÉ
BODOR GERGŐ
BODOR PÁL
BREZI FERI KFT. – SZIGETBECSE
CSÖME KFT.
DIÓSZEGI LAJOS
DR. PAPP BOTOND ÉS TÁRSA BT.
ELOHIM KFT.
FAKULTÁS K ET KFT.
FETI KFT. – RÁCKEVE
GRECO INVEST KFT. 
LŐDINÉ KISS JULIANNA
MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MAKÁD NONPROFIT KFT.
MAKÁD TRANSZ KFT.
MAKÁDI VADÁSZTÁRSASÁG
MULTIALARM ZRT.
NAGY JÓZSEF
NV SPEED KFT.
RÓTH SÁNDOR ÉS FELESÉGE
SEREGÉLY GERGŐ
SIRÓ ATTILA JÓZSEFNÉ
SZÁRAZ FERENC
SZIGET- SZILÁRD KFT. – DUNAVAR S Á N Y
TÚRÓCZI SÁNDOR ÉS FELESÉGE 

Bunyós Pityu fergeteges előadása

A Falunapra elkészült a csodálatos háttérfestmény. A dekorációt Éva óvó néni rajzai
alapján Schwarzenberger Jánosné és Baski Ibolya festette. 

A falu nevében Baski Gábor polgármester köszönte meg a munkájukat.

Falunapi kavalkád

TOMBOLANYEREMÉNY TÁMOGATÓI: DR. PAPP BOTOND EÖRS, FARKAS
LÁSZLÓNÉ, VARGA ANDRÁSNÉ, MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, GULYÁS
JÓZSEF, AMAZON EXTRÉM SZÉPSÉGSZALON, EVELYN FODRÁSZAT, CSÖME KFT.,
MULTIALARM ZRT., AQUA LAND TERMÁL- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ, BARANYA
ZÖLDSÉGES BOLT, NIKA SZATÓCS KFT., ÁDÁM VALÉRIA

Hetedik alkalommal került megrendezésre a
Pest Megyei Gólkirályok Gálája 2018. novem-
ber 22-én, Budapesten a Megyeháza Kossuth
termében. Szabó Milán Olivér makádiként,
de Ráckeve VSE játékosaként vehette át az
elismerő címet Böde Dánieltől, a Ferencváros
csatárától.

Szoros volt a verseny a Pest megyei U19-es
bajnokság déli csoportjának gólkirályi címéért,
végül a rivalizálók közül a legfiatalabb, a rác-
kevei Szabó Milán Olivér lett a befutó. Az
utánpótlás korosztályokban egy-két év is sokat
számít, és a gólkirály még csak 18 éves. Szabó
Milán felvette a versenyt a rutinosabb társak-
kal szemben, és ez tovább növeli sikerének
értékét.

Makádon nevelkedett, kezdte a labdarú-
gást, de hivatalos igazolása Szigetbecsén volt
először. Egy év múlva már a Ráckeve játéko-
sa lett.  

„– Makádi vagyok és különböző utánpótlás

tornák után 12 évesen úgy gondoltam, hogy
komolyabban foglalkozom a focival, és erre
legközelebb Szigetbecsén volt lehetőség.
Kapusként kezdtem, de az akkori 150 centis
magasságommal nem sokra vittem a 17 éve-
sek mezőnyében. Azért váltottam, mert
Ráckevén több korosztályos csapat is volt.
Nemcsak klubot, de posztot is váltottam,
hiszen kapusból mezőnyjátékos lettem. Így
utólag azt mondom, megérte váltani, mert
kapusból nem lettem volna gólkirály. A 28
gólomból egy meccsen a legtöbbet a Fel ső -
pakonynak lőttem (6-ot), mesterhármast
értem el a Bugyi ellen, és háromszor vettem
be a Duna varsány kapuját. Az egyik gólom a
második félidő első percében esett, no erre
vagyok a legbüszkébb.” – Részlet a
Sportszelet 2018. április 12-i, és a 2018.
augusztus 30-i számából.

Gratulálunk! A Makádi Újság számára a
cikket szerkesztette:                   Baski Gábor

SPORT



Makád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 53/2018. (VII.16.)

számú határozatával 
Dosztály László részére 

posztumusz díszpolgári címet adományoz.

Dosztály László Makádon született 1953.
március 10-én. Általános iskolai tanulmánya-
inak befejeztével aktívan bekapcsolódott a
közösségi életbe. Dudás László KISZ vezető
által megalakították a színjátszó kört. A
makádi Új Élet TSZ égisze alatt megalakítot-
ták a Néptánccsoportot. 

Életét az aktivitás, vitalitás, a segítőkészség
és a község iránti elkötelezettség jellemezte.
A település közéletének területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtott: 1990-től ez idáig 6 cik-
luson keresztül, 24 évig volt a település alpol-
gármestere. Ez idő alatt mindvégig hűséges
volt az elveihez, a hitéhez, a családjához, a
barátaihoz és mindenekelőtt a falujához.
Bármerre járunk a faluban, a keze nyomával
mindenfelé találkozunk. Makád Község
Önkormányzatánál eltöltött ideje alatt jelen-
tősen hozzájárult az önkormányzat, a község
céljainak érvényesüléséhez és külső megíté-
léséhez. Sok éves tapasztalatával, kiemelke-
dő szaktudásával és elkötelezett munkájával
kivívta nem csak a képviselői munkatársai,
hanem az önkormányzat által felügyelt intéz-
mények szakembereinek elismerését is.

Kiemelkedően jelentős munkásságával,
egész életművével olyan általános elismerést
szerzett, hogy hozzájárult a község jó hírneve
emeléséhez. Kiemelkedően hozzájárult a
község társadalmi, gazdasági, tudományos,
kulturális, művészeti és egyéb vonatkozású
fejlődéséhez, gyarapodásához. A közösség
érdekében kifejtett tevékenységével, maga-
tartásával eredményesen elősegítette a tele-
pülés anyagi és szellemi értékeinek gyarapí-
tását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális
élet területén a település rangjának emelése,
hírnevének növelése érdekében jelentős tevé-
kenységet fejtett ki. A község rendezvényein

aktívan részt vett. Segítette a szervezést,
oroszlánrészt vállalt a lebonyolításban, mind-
végig a háttérben tevékenykedve. A szerve-
zésen túl aktív részvételével vált a közösség
bölcs kovácsává.

A sport szeretetében is megnyilvánult.
Oroszlánrészt vállalt a makádi Sport egye -
sület újjászervezésében. Makád Község
Önkormányzat Képviselő-testülete közalapít-
ványt hozott létre 1997-ben, melynek alapító
tagja és a Kuratórium Elnöke volt bekövetke-
zett haláláig. 

Maradandó alkotásokkal segítette a község
előrehaladását és tekintélyének növelését.
Közalapítványi elnöksége idején, 2013. évben

épült meg a Rendezvénytér és Helyi Piac
létesítmény. Halálával sok értéket és ezek
megőrzése terén sok feladatot hagyott nem-
csak szeretteire, hanem a községben élőkre is. 

Makád község fejlesztése területén kifej-
tett magas színvonalú, áldozatos munkája,
hagyományőrző hitvallása és maradandó
alkotásai, a makádiak számára is példát
mutató életműve elismeréseként végzett
több évtizedes kiemelkedő munkásságáért,
a község hírnevének gyarapításáért Ma -
kád Község Önkormányzatának Kép vi -
selő-testülete Dosztály Lászlónak posztu-
musz Díszpolgári Címet adományoz. 

A Képviselő-testülettel már nem áll egy színpadon.
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POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍM

Az emléktáblát unokája, Szabó Sándor és Baski Gábor polgármester leplezte le.



Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2018. (VII. 16.) számú határozatával 2018-ban 
Turóczi Lajosné részére adományozta a „Makád Község Díszpolgára” díjat.

Turóczi Lajosné, leánykori neve Sarvajc Anna, 1934. augusztus 3-án Előszálláson született. Itt járt általános iskolába. Az elemi elvégzé-
se után otthon dolgozott a szülei gazdaságában. Fiatalon ápolta a betegeskedő nagyszüleit, ekkor már megfogalmazódott benne a gondolat,
hogy az egészségügyben szeretne a jövőben dolgozni. Nagynénje gyermeke nővérként dolgozott, a vele töltött időben még inkább megtet-
szett neki ez a szakma, elhatározta, hogy gyermekápolónő lesz.

1950-ben, 16 évesen felvették Gyulára a nővérképzőbe, itt folytatta tanulmányait 1954-ig. Gyulai tanulmányai után kötelezően kihelyez-
ték Budapestre a Bakáts téri koraszülött osztályra, ahol 1958-ig dolgozott. 

1958-ban férjhez ment Turóczi Lajoshoz, akivel Makádon építettek házat és alapítottak családot, két gyermekük született, Éva és Ágnes. 
Szakmailag továbbképezte magát egy féléves ápolónői tanfolyamon, mellette helyettesítő ápolónőként dolgozott Budapesten, Tökölön,

Szigetszentmártonban és Ráckevén. Ezt követően a Ráckevei Idősek Otthonában helyezkedett el.
A makádi körzeti ápolónői állást 1964-ben kapta meg, Dr. Nádor Dénes mellett. Az első 7 évben még 3 község tartozott a körzetébe,

Makád, Szigetbecse és Lórév. A rendeléseken túl, télen-nyáron, szélben, esőben és hóban biciklivel járt ki mindhárom faluba a betegekhez,
akiket otthonukban kellett ellátni. Sohasem panaszkodott, nem mutatott fáradtságot, ment rendületlenül. 

Idővel a körzetből elvették először Szigetbecsét, majd Lórévet is, és ápolónői tevékenysége Makádra koncentrálódott. Munkáját lelkiis-
meretesen végezte, célja mindvégig a gondoskodás, a segíteni akarás volt. Minden nap újult erővel törekedett arra, hogy a gondokon és
problémákon átsegítse a rászorulókat.  

Községünkben összesen 25 évig, azaz negyedszázadig dolgozott körzeti ápolónőként, 55 évesen innen ment nyugdíjba Dr. Zsarnovszky
Gyula háziorvos mellől. A betegek és a szakma szolgálatában végzett munkája során méltán élvezte a betegek teljes bizalmát. Soha nem
ismert lehetetlent, időt és energiát nem kímélve gyógyított, segített. Magas szintű szaktudása, magabiztossága megnyugtatta a makádi lako-
sokat, akik mindig szeretettel és töretlen bizalommal fogadták Őt, és a mai napig így emlékeznek Rá. 

Áldozatos közegészségügyi munkája elismeréséül Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Turóczi Lajosnét
„Makád Község Díszpolgára” Díj kitüntetésben részesíti.
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„MAKÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” DÍJ 2018. 

Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2018. (VII. 16.) számú határozatával 2018-ban 
Márkusné Hollósi Gyöngyi részére adományozta a „Makád Község Díszpolgára” díjat.

Márkusné Hollósi Gyöngyi születése óta Makádon él és itt tevékenykedik. Itt járt általános iskolába, majd 1980-tól 1983-ig a budapes-
ti Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolában tanult, itt szerzett egészségügyi végzettséget. 

1991-től a makádi önkormányzat alkalmazásában került a háziorvosi rendelőbe.
Szakmai tudását tovább bővítve 1995-ben a kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában körzeti ápolói végzettséget szer-

zett. 
2002-től körzeti nővérként lett a háziorvosi szolgálat alkalmazottja.
Szakmai munkáját nagyfokú hozzáértés és empátia jellemzi. Napi munkavégzése során a hagyományos értelemben vett ápolás mellett

mindig igyekezett odafigyelni az emberek kéréseire, problémáira, hangulatára. Munkaidőben és azon túl is töretlen lendülettel, a segíteni
akarás szándékával, időt és energiát nem kímélve írta a recepteket, injekciózott, kötözött, ápolt. Mindezt soha nem fogyó kedvességgel,
lelkiismeretesen, örök vidámsággal. 

Kreatívan törekedett arra is, hogy a betegek a várakozás közben is jól érezzék magukat. 
Fontos és aktív szerepet vállalt az orvosi rendelő átköltöztetésében, az új helyszín berendezésében, szépítésében. 
A 25 év alatt tanúsított szorgalmával és a szakma iránt érzett szeretetével példa lehet mindannyiunk számára. 
Mindennapjait nemcsak az ápolói munka töltötte ki, sokrétű közösségi tevékenységet is folytatott. Sokat dolgozott azért, hogy változa-

tos programok szolgálják ki községünk lakóit. Tevékenységének köszönhetően sok éven keresztül várta az érdeklődőket az Egészség sátor
a falunapok alkalmával. Ő volt a szilveszteri családi rendezvény háziasszonya. Nélküle nem működött volna a hosszú ideig tartó asszony-
torna. Ő volt az immár hagyományos Palacsinta fesztivál megálmodója és egyik fő szervezője. Ezenkívül aktívan részt vett a falu kará-
csonyi ünnepsége, az idősek karácsonya, a falunap rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Kreatív ötleteire, alaposságára,
megbízhatóságára mindig és mindenhol lehetett számítani. 

Kitartásával, közösség-összekovácsoló magatartásával eredményesen segítette a község közösségi életének gyarapítását.

Áldozatos közegészségügyi munkája, továbbá kimagasló közösségi munkája elismeréséül Makád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Márkusné Hollósi Gyöngyit „Makád Község Díszpolgára” Díj kitüntetésben részesíti.

„MAKÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” DÍJ 2018. 
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Örömmel értesítem a lakosságot, hogy az új makádi polgárőrség
Polgárőr Egyesület Makád néven sikeresen megalakult! Az Egyesület
elnöke Bajkai Attila, alelnöke Bognár Gergely, titkára Jancsó Emőke.
Alapító tagok még: Ács Bálint, Balogh Gáspár, Bartus Tibor, Baski
Gábor, Bozóki András, Burkódi Zsolt, Kollár Tibor, Major Attila,
Orsós András, Pál István, Vida András.

Megalakulásunk rövid története: 2016 tavaszán kezdődött az új pol-
gárőrség tagjainak felkérése, akikkel azon a nyáron sikeres polgárőr
vizsgát tettünk Varga József segítségével. Az előző Polgárőrség
nyilvántartásból történő törlése és az új Egyesület bejegyzése sok időt
és levelezést vett igénybe a cégbírósággal.

2017. október 6-án alakuló közgyűlést tartottunk a ráckevei Ács
Károly Művelődési Központban, ahol megszavaztuk a megalakulást,
alapszabályt fogadtunk el, elnökséget és elnököt választottunk.

Nyilvántartásba vételi kérelmünket 2017. december 21-én nyújtottuk
be, melyet 2018. február 16-án bejegy-
zett a Budapest Környéki Törvényszék.  

A bejegyzést követően, 2018. márci-
us 1-jén együttműködési megállapodást
kötöttünk Makád Község Önkormány-
zatával, amelytől 200.000 Ft-ot kaptunk
a működésünk segítésére.

Az Országos Polgárőr Egyesület
szintén 200.000 Ft-tal támogatta az
Egyesületünket.

Boros Gábor 2018. augusztus 26-án
egy Suzuki Swift személyautót adomá-
nyozott az Egyesületnek, amelyet
ezúton is szeretnénk megköszönni! Ez
az autó nagymértékben megkönnyíti
működésünket, és hatalmas segítség a
településünk lakóinak. 

Köszönjük a segítséget Baski Máriának, aki az Egyesület könyvelé-
sét vállalta magára.

Köszönjük a segítséget Vank Zoltánnak, aki révén Clubkártyát kap-
tunk a Bárdi Autónál, ahol kedvezményesen vásárolhatunk autóalkat-
részeket.

Köszönjük a segítséget Galamb Bencének és barátainak a polgárőr
autó műszaki vizsgára felkészítésében.

Köszönjük Feigl Boldizsárnak (Polyci Bácsi) a kipufogó javítását.
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a segítséget Cseh

Fruzsinának, a Ráckevei Polgárőrség elnökének, aki a megalakuláshoz
és működéshez szükséges papírmunkában és a Polgárőr Szövetséggel
való kapcsolattartásban segíti munkánkat.

Köszönet Mindenkinek, aki bármilyen formában támogatja vagy
segíti munkánkat.

Időnkhöz, erőnkhöz mérten és az anyagiak függvényében igyek-
szünk minél többet az utcákon jár-
őrözni, a település biztonságát meg-
óvni, békességét megőrizni.

Polgárőr Egyesület Makád 
elérhetősége:

Bajkai Attila 06-70/945-9649
Bognár Gergely  06-70/334-9573
Kollár Tibor 06-70/334-9972
112-es segélyhívó

Reméljük, munkánkkal segítjük a
lakosság nyugodt életét!

Bajkai Attila 
elnök

Megalakult az új makádi Polgárőrség

Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2018. (VII. 16.) számú
határozatával 2018-ban Róthné Csapó Katalin részére adományozta a 

„Makád Községért” díjat.

Róthné Csapó Katalin születése óta Makádon él, és nyugdíjazásáig nagyon hosszú ideig
itt dolgozott.

Két gyermeke óvodai, majd iskolai tanulmányai alatt aktív szülőként tevékenykedett.
Rendszeresen kísérte a diákokat kirándulni, vándortáborba, és folyamatosan segítette a
pedagógusok munkáját.

A Makádi Művelődési Ház vezetőjeként nagyban hozzájárult mind a gyerekek, mind a
felnőttek hasznos szabadidő-eltöltéséhez. Izgalmas és jó hangulatú asztalitenisz versenyek,
kártyapartik, kellemes beszélgetések helyszíne lett a kultúrház, hétről hétre egyre többen
lettünk. Gyakran szervezett zenés táncmulatságokat, ahol oroszlánrészt vállalt a szervezés-
ben, a lebonyolításban és a helyreállításban. 

Kati néni nevéhez köthető az 1. Makádi Falunap. Ő álmodta meg a lángos- és dinnye-
evő versenyt, a kerékpárversenyt, a zsákban futást, a vidám vetélkedőket, a közös főzést. És nemcsak megálmodta, hatékony szervezéssel, sok-sok
utánajárással meg is valósította. Mindannyiunk számára emlékezetes és sikeres községi rendezvények voltak ezek. 

Csodaszép virágait, virág dekorációit a község számos helyszínén és rendezvényén megcsodálhattuk. A piros muskátliktól díszes ablakok, par-
kok és terek, a feldíszített színpad, a Makád Falunap paraván mind-mind az Ő önzetlen és önkéntes ajándéka volt az évek során.

Minden Falu Karácsonya rendezvényen megízlelhettük a mákos és diós kalácsát, a falunapokon jóízűt ehettünk a „Kati néni vadasából”, mely
többször nyerte el a legkiválóbb díjat. Hol palacsintát sütött a gyerekeknek, hol gofrival várta őket. 

Kati néni az élete folyamán szorgalmasan, hatékonyan, fáradságot nem kímélve tüsténkedett azért, hogy az itt lakóknak szebb és jobb legyen.

Kiemelkedő közösségi munkássága elismeréséül Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Róthné Csapó Katalint
„Makád Községért” Díj kitüntetésben részesíti.

„MAKÁD KÖZSÉGÉRT” DÍJ 2018. 
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A n y a k ön y v i
h í rek

H á z a s s á g ot k ötöttek
Zólyomi János András és 

Pap Ilona Júlia

Bódis Krisztián Lajos és 
Molnár Anita

S z ü lettek
Szabó Judit és Borbély László

kisfia
Dávid László

Dobrocsi Ottó és Lolbert Nikolett
kisfia

Ákos Ottó

Örök re el tá v oz ta k
Major András (élt 63 évet)
Szabó József (élt 79 évet)
Konta Gábor (élt 62 évet)
Borbola Antal (élt 87 évet)
Polyóka Antal Ferenc (élt 25 évet)
Kocsó Istvánné 

szül: Takács Éva (élt 74 évet)
Bódis Istvánné

szül: Kiss Margit (élt 71 évet)

„Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
Suhaj József, Makád Község
Díszpolgára 80. életévében, 

méltósággal viselt hosszú betegsége után
2018. augusztus 09-én csendben elaludt.

(Családtagjai)”
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VIII. Rock Vígkend, Makád,
Rendezvénytér, 2018. augusztus 3-4. 

Togyeriska Imre ráckevei vállalkozó a szíve-lelke s motor-
ja annak a baráti összejövetellel egybekötött koncertsorozat-
nak, mely immár nyolcadik éve járja a környék településeit,
volt már Rock Vígkend Szigetbecsén, Szigetcsépen és
Szalkszent már tonban, s idén a makádi Rendezvénytér adott
helyet a tizenhárom zenekart felvonultató eseménynek,
augusztus első hétvégéjén. 

Makád Község Önkormányzata teljes mellszélességgel a
szervezők mellé állt – köszönhetően részben Vank Zoltán
lokálpatrióta muzsikusnak, ki maga is fellépett zenekarával –
ingyenesen bocsátva a helyszínt a rendezőség rendelkezésé-
re, nem számolva fel sem helypénzt, sem rezsiköltséget. A
pénteki nap kora délután már javában folyt a munka, hogy az
esti fél hetes kezdésre a hang, fény és a kiszolgáló infrastruk-
túra a művészek és a közönség rendelkezésére álljon. A

Rendezvénytér betonkaréja mellett a messzebbről érkező vendé-
gek ingyen sátorozási lehetőséget vehettek igénybe. A hétvége
folyamán a melegkonyhás vendéglátásról Varga István és csapa-
ta, a hűsítő és hangulatfokozó italokról Varga Krisztián és a
Sakáltanya bájos pultos hölgyei gondoskodtak. 

A pénteki est első fellépői a Masahiro zenekar voltak, őket
követte a Rock Vígkendek immár visszatérő vendégeként a
Nyárikonyha, majd zárásként a Felvidékről, Nagymagyarból
érkezett Suteren Friday, kik a kezdetek óta, évről évre színesítik
a zenei felhozatalt. A korábbi évekből Henry Porter Band-ként
ismerheti őket a Nagyérdemű. Az estét vidám, baráti beszélgetés
zárta, késő éjszakába nyúlóan. 

A szombati napon már egész korán, délután kettő óra után nem
sokkal birtokba vette a színpadot a Blues Mania Band, majd a
ráckevei Kátai Béla Trió műsorát élvezhettük a tűző napsütés-
ben. A Trió közben néhány dalra kiegészült kvartetté, kvintetté is
akár, a Blues Mania Band énekesnője és pici lánya jóvoltából.
Az S.B. Extrém Band következett a sorban, a csupa profi muzsi-

kusból álló alkalmi
formáció perzselő
hangulatot vará-
zsolt a színpadra az
amúgy is rekkenő
hőségben. 

Ezután a Rock
Vígkendek egy má -
sik visszatérő ven-
dége, a Historica
zenekar hős előde-
ink tetteit énekelte
meg a legújabb tör-
ténelmi kutatások
tényeinek tükrében,
kemény rockzenei
köntösbe öltöztetve
históriáit. Ekkor
már színpadon volt
a főszervező To -

gye riska Imre is billentyűsként, majd a becenevét magán viselő
Dzsunzi Music B.T. (azaz Baráti Társaság) műsora alatt számos
muzsikus megfordult a világot jelentő deszkákon, s lassan
leszállt az este. Mivel a Rock Vígkendek rendezvénysorozata
mindig helyet és időt biztosít a feltörekvő, fiatal muzsikusoknak,
így itt debütálhatott a Broken Arrivals zenekar, majd az estét a
Ratrock formáció zárta, immár jóval éjfél után. 

Köszönet illeti a szervezőket, s legfőképpen Togyeriska Imrét
(Dzsunzit) és csapatát, kik évről évre ingyenesen kitelepülnek
csúcsminőségű fény- és hangfelszerelésükkel, a helyszínen dol-
gozó technikus gárdát, Makád Önkormányzatát a helyszín ingye-
nes rendelkezésre bocsátásáért, a Varga családot a kitűnő ven-
déglátásért, s végül, de nem utolsósorban a Makádi Önkormány-
zat közmunkásait, hogy példás rend és tisztaság uralkodott a ren-
dezvényen a hétvége folyamán. Őszintén reméljük, hogy még
sokáig ez a hely lehet a Rock Vígkendek visszatérő helyszíne a
jövőben! 

Illés Norbert Géza
Budapest, 2018. augusztus 8. 

Rock Vígkend a Rendezvénytéren 

Historica

Dzsunzi Music
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Tizenkét településről több mint
300 mazsorettes érkezett vezetők-
kel, edzőkkel és szülőkkel együtt a
kiskunlacházi sportcsarnokba. A
csapatok teljes pompában, ki zász-
lóval, ki botokkal, ki pomponokkal
állt a közönség és a bírók elé. A
táncosok négy korcsoportban,
négy kategóriában, solo, duó, kis-
csapat és nagycsapat formációban
léptek színpadra. Színvonalas elő-
adásokat, ötletes koreográfiákat,
csillogó fellépő ruhákat láthattunk. 

A házigazda Csiribiri Mazsorett
Csoport 7 csapatos és 2 solo szám-
mal készült. 
EREDMÉNYEIK:
o Tradicionális induló kategória 
– junior korcsoport – I. helyezés
o Tradicionális induló kategória  
– senior korcsoport – I. helyezés
o Pompon kategória 
– mini korcsoport – I. helyezés
o Pompon kategória 
– senior korcsoport – I. helyezés
o Egyéb eszköz kategória (seprű) 
– mini korcsopor – I. helyezés
o Egyéb eszköz kategória (zászló –
bot) – junior korcsoport – I. helye-
zés
o Egyéb eszköz kategória (kalap) 
– senior korcsoport – I. helyezés
o Bodor Dóra – egyéb eszköz kate-
gória (zászló) – I. helyezés
o Feigl Gabriella – egyéb eszköz
kategória (virág) – I. helyezés

A verseny megrendezésében
nagyon segítséget jelentettek a
szülők, akik rengeteg háttérmunkát
végeztek az előkészületekben és a
lebonyolításban is. Köszönjük
Baski Gábor Polgármester Úrnak
és a Képviselő-testületnek az
anyagi támogatását, illetve az
önkormányzat dolgozóinak önzet-
len munkáját. 

(Képeink a következő oldalon.)

A makádi Csiribiri
Mazsorett Csoport

rendezte 
a XXXV. Közép-
Magyar or szági

Amatőr Majorette
Versenyt 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz ga-
tóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó mun-
kakörre. Minden érdeklődő jelentkezését
várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat
iránt. 

A tűzoltó hivatás előnyei:
•  változatos munkakör
•  a kiképzést követően átlagosan havi 8 szol-

gálat
•  sok szabadidő
•  tanulási, továbbképzési lehetőség
•  egyéb szakma megszerzésének lehetősége

Hogyan lehetek tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés fel-
tétele az előzetes fizikai, egészségügyi és pszi-
chikai vizsgálaton történő alkalmasság, a vizs-
gálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzé-
sen is át kell esnie a jelentkezőknek.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzett-

ség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Előny: „C” kategóriás jogosítvány

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés
ideje alatt nettó 150.000 forint támogatást,
egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot,
szállást és napi háromszori étkezést térítésmen-
tesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

A felvételi eljárás menete:
A felvételi tájékoztatóra  a háziorvossal kitöl-
tött nyomtatványon kívül a jelentkező hozza
magával az önéletrajzát, személyes okmányait,
valamint – mivel beiskolázás feltétele minimá-
lisan az érettségi vizsga vagy a szakiskolai vég-
zettség megléte –, ezért az érettségit vagy a
szakiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
másolatát.
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állo-
mányú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
al kalmassági vizsgálatát az 57/2009. (X. 30.)
IRM- ÖM-PTNM együttes rendelet szabá-
lyozza.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
állományába jelentkezők részére a Fővárosi
Ka tasztrófavédelmi Igazgatóság Területi
Egész ségügyi, Pszichológiai és Munka biz -
tonsági Ellátó Központ (FKI TEPMEK)
Egészségügyi Osztálya végzi (1081 Budapest,
Dologház u. 1.). Az egészségügyi alkalmasság
felmérése során az alábbi vizsgálatok elvégzé-
sére kerül sor:

1. A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kér-
nie a korábbi megbetegedéseivel kapcsolat-
ban, valamint a fizikai alkalmassági vizsgála-
ton történő részvételhez.

2. Egy teljes laborvizsgálat elvégeztetése, mely-
nek eredményét a jelentkezőnek a csa pat -
orvosi vizsgálatra magával kell hoznia.

3. 1 éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő
lelettel kell rendelkezni.

4. Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése,
ennek eredményét szintén a csapatorvosnál
kell leadni.

5. Csapatorvosi vizsgálat (testsúly, testmagas-
ság, testtömeg index, EKG, keringési, légzé-
si, hasi szervek, az idegrendszer, érzékszer-
vek, valamint az ízületek, az izomzat és a
csontrendszer vizsgálata, fül-orr-gégészeti,
bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgá-
lat, hallásvizsgálat).

A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI
TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül sor
(1025 Budapest, Budakeszi út 45.). Ennek kere-
tében teljeskörű alkalmassági vizsgálatot végez-
tetünk, mely tesztekből, műszeres vizsgálatok-
ból áll. A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra
időtartamú, ezért azon kipihenten kell megje-
lenni!

A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI
sporttisztje tartja a Rendészeti Szervek Kiképző
Központjában. Ennek helyszíne: 1097 Buda -
pest, Vágóhíd u. 11.

A fizikai állapotfelmérés vizsgálaton résztvevő-
ket életkor alapján négy korcsoportba sorolja a
jogszabály.
• I. korcsoport: 29 éves korig
• II. korcsoport: a 30-35 éves kor között
• III. korcsoport: a 36-40 éves kor között
• IV. korcsoport: a 41-49 éves kor között
A vizsgálaton a 2000 méteres síkfutás teljesíté-
se minden jelentkező számára kötelező, ezen
felül a következő mozgásformák közül kell
négyet kiválasztani és teljesíteni a résztvevők-
nek a megadott szintidőn belül:
• mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
• hajlított karú függés
• fekvenyomás
• 4x10 m-es ingafutás
• helyből távolugrás
• hanyattfekvésből felülés
A vizsgálaton résztvevő az elért eredményére
figyelemmel kérheti az adott fizikai alkalmassá-
gi vizsgálat során a kérdéses mozgásforma
megismétlését.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma
iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni
a  (+36-1) 469-41-05-ös telefonszámon vagy a
Pest.Human@katved.gov.hu e-mail címen
lehet.

Legyél te is tűzoltó!
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Mini korcsoport:

Bán Lilla, Vég Dorka, 

Kis Gréta, Kapitány Réka,

Peske Nadin, Bodor Dóra,

Feigl Gabriella, Mihélisz

Nóra

Junior korcsoport:
Béres Olívia, Novák Szandi,

Vakulya Fruzsina, 
Pahocsa Judit, Holub Iza,

Kovács Zsófia, Bóka
Mercédesz, Bede Nikolett,

Lukács Vanda

Senior korcsoport:
Balogh Lívia, Fábián Terézia,
Zankó Dorina, Baski Anna,
Kocsis Zsófia, Vank Viktória,
Csoba Anita, Oláh Dorka, Oláh
Csilla, Erdős Izabella, Mihelisz
Anna
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