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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

MAKÁDI MAKÁDI ÚJSÁGÚJSÁG
TÁJÉKOZTATÓ A 2010. október 3-i önkormányzati választásról

A köz tár sa sá gi el nök 2010. ok tó ber 3-ra ír ta
ki az ön kor mány za ti vá lasz tá so kat. A ki sebb sé -
gi vá lasz tás ra vo nat ko zó kez de mé nye zés sel egy
vá lasz tó pol gár sem élt. A vá lasz tá sok elő ké szí -
té se már 2010 jú li u sá ban meg in dult. Az elő ké -
szí té se ket a jog sza bály ok sze rint a Kör jegy ző -
sé gi Hi va tal mun ka tár sa i ból ala kult Vá lasz tá si
Iro da lát ta el. Makád Köz ség Kép vi se lő-tes tü le -
te a 2006-ban vá lasz tott Vá lasz tá si Bi zott ság új -
ravá lasz tá sa mel lett ha tá ro zott 2010. au gusz tus
10-i ülé sén. A vá lasz tá sok elő ké szü le te it az
1990. évi LXIV. tör vény, az 1997. évi C. tör -
vény, il let ve az 1993. évi LXXVII. tör vény, a
2010. évi L. tör vény (amely 6 fő ben ha tá roz ta
meg a te le pü lé sün kön meg vá laszt ha tó egyé ni
lis tás kép vi se lők szá mát), elő írá sa alap ján kel -
lett vég re haj ta ni. 

A jog sza bály ok ál tal elő írt ha tár idő ben a név -
jegy zék be fel vett vá lasz tó pol gár ok meg kap ták
az ér te sí tést en nek tényéről, va la mint ar ról,
hogy mi kor és ho va kell men ni sza vaz ni. Az ér -

te sí tés mel lé min den vá lasz tó pol gár ka pott 3 db
aján lószel vényt a pol gár mes ter-je lö lés re, az
egyé ni lis tás je lö lés re (a ko ráb bi kis lis ta he -
lyett), va la mint a me gyei párt lis ta je lö lés re. A je -
lölt ál lí tás ra nyit va ál ló ha tár idő ben 2 pol gár -
mes ter-je lölt és 17 fő egyé ni lis tás je lölt nyúj tot -
ta be aján lószel vé nye it. A Vá lasz tá si Bi zott ság
ezen szel vé nye ket el len őriz te. Vé gül is min den
aján lószel vényt be nyúj tó sze mélyt je lölt ként
nyil ván tar tás ba vett. Egy eset ben kel lett vá lasz -
tá si ki fo gás el bí rá lá sá val fog lal koz nia a Bi zott -
ság nak. Egy je lölt be je len té se alap ján meg ál la -
pí tot ta a Bi zott ság, hogy a ki he lye zett vá lasz tá -
si hir det mé nyü ket meg ron gál ták. A Bi zott ság az
el kö ve tőt fel szó lí tot ta a jog el le nes ma ga tar tás
be szün te té sé re. A Vá lasz tá si Bi zott ság ba tör té -
nő de le gá lá si le he tő ség gel két je lö lő szer ve zet
és egy je lölt élt. A Vá lasz tá si Bi zott ság 8 al ka -
lom mal ülé se zett. A meg fe le lő tech ni kai elő ké -
szí tés után ok tó ber 3-án reg gel 1038 vá lasz tó -
pol gárt vár tunk az ur nák elé. A sza va zás rend -

ben le zaj lott. A Vá lasz tá si Bi zott ság nál 8 fő fo -
gad ta a vá lasz tó pol gá ro kat. A nap fo lya mán
rend kí vü li ese mény nem tör tént, ké ső dél után
za var ta meg a sza va zást egy kb. 30 má sod per -
ces áram szü net, ame lyet a biz to sí ték fel kap cso -
lá sá val rö vid úton si ke rült meg szün tet ni. Egy
je lölt ez zel kap cso lat ban fel leb be zést nyúj tott
be a Te rü le ti Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyet
jog sza bály sér tés hi á nyá ban a he lyi Vá lasz tá si
Bi zott ság, a Te rü le ti Vá lasz tá si Bi zott ság és a
Bí ró ság is el uta sí tott. Saj ná la tos, hogy ez zel a
fel leb be zés sel, va lót lan ál lí tá sa i val a 10%-os tá -
mo ga tást el sem érő je lölt meg sér tet te, rá gal -
maz ta a Vá lasz tá si Bi zott ság és a Vá lasz tá si Iro -
da tag ja it, mun ka tár sa it. 

Saj ná la tos to váb bá, hogy a vá lasz tá si kam -
pány alatt több olyan szó ró lap je lent meg,
amely rá gal ma zá so kat tar tal ma zott, de nem tar -
tal ma zott alá írást és jog sza bály sér tő mó don
nem tar tal maz ta a ki adó ne vét sem. 

R é  g i  M a k á d i  h á z
A kép vi se lő-tes tü let 6/2009.

(IV. 3.) szá mú ren de le té ben,
mely az épí té sze ti örök ség he lyi
vé del mé ről szól, he lyi vé de lem
alá von ta a Sza bad ság ut ca 42.
szá mú épü le tet. Cé lunk az volt
ez zel a dön tés sel, hogy a fo lya -
mat ban le vő Leader (vi dék fej -
lesz té si) pá lyá za ton részt ve -
gyünk és a fel újí tás hoz pénzt tud -
junk sze rez ni. Saj nos ez a le he tő -
ség nem si ke rült, szá munk ra nem
el fo gad ha tó for má ban ír ták ki a
pá lyá za tot. Az épü let ál la ga az óta
ro ha mo san rom lott, fel újí tá sa eb ben a for má ban már nem le het sé ges. A nád te tős
épü let te tő szer ke ze te tel je sen be om lott, a hát só fa la za ta ös  sze ro gyott. Az évek alatt
több öt let ke rült nap vi lág ra, mely ben érez he tő volt a la ko sok ten ni aka rá sa a ré gi
nád te tős épü let meg men té se ér de ké ben.

Fel hí vás sal for du lunk a Tisz telt la ko sok hoz! 
Ezt az épü le tet, mely még ere de ti for má ban ma radt fenn szá munk ra, épít sük új -

já! Eh hez kér nénk öt le te ket, fel aján lá so kat (nem anya gi), ame lyek le he tő vé te szik,
hogy az utó kor nak is be tud juk mu tat ni a fa lunk tör té nel mé nek egy sze le tét. De cem -
ber hó nap ban lét re hoz nánk egy ko or di ná ci ós bi zott sá got, mely a ter ve zés től a mun -
ká la tok el vég zé sé ig fel ügyel né és irá nyí ta ná a fel újí tást. Vár juk ez zel kap cso la tos
vé le mé nyü ket, öt le tü ket!                                                                   Baski Gá bor

Megújult a sportpálya az
iskolában!

A 2008-ban szilárd burkolatot kapott iskolai sport-
pálya az idei ősz folyamán tovább fejlődött. A csupasz
aszfaltra felkerültek a vonalak, valamint új kézilabdaka-
pukat és kosárpalánkokat is vásárolt az iskola. Jövő év
tavaszán az új labdafogó hálók is kihelyezésre kerülnek
majd. A fejlesztések költsége összesen 311.000 Ft volt.
Ezt az összeget a Thúry József Általános Iskola korábbi
diákjainak adományából fedezték.

(folytatás a 3. oldalon)
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2010. ok tó ber 22-én
a köz ség ben meg em lé -
ke zést tar tot tak az
1956-os ese mé nyek ről. 
Az ün nep ség a Thúry
Jó zsef Ál ta lá nos is ko -
lá ban kez dő dött, ahol a
vég zős di á kok Kissné
Mé ri Er zsé bet ve ze té sé -
vel ad ták elő az ese mé -
nye ket fel ele ve ní tő mű -
so ru kat.
Ezt kö ve tő en az Or -
szág zász ló nál vi rá got
és ko szo rút he lyez tek el
a makádi ci vil szer ve ze -
tek és in téz mé nyek kép -
vi se lői, va la mint az
óvo dá sok és az is ko lá -
sok.

Megemlékezés az ’56-os eseményekrõl

Halloween Szigetbecsén!Halloween Szigetbecsén!
A szigetbecsei diákkörösök iskolánk tanulóit Halloween-partira hívták.
Nagyon jól éreztük magunkat a jelmezes, színes játékokkal, tánccal és
vetélkedővel tarkított délutánon. 
Reméljük, hogy iskoláink diákjai egyre több közös programon vesznek
majd részt a jövőben is.

Ertl Anita

A Halloween modern társadalmunkban egyre inkább terjed. Ennek
apropóján iskolánk is megmozgatta kicsit a diákokat. A délutáni prog -
ram az iskola előtti kis műsorral indult, majd ezután a gyerekek saját
készítésű lampionjaik fényénél végigvonultak a falun. A menet végén a
szervezők süteménnyel, teával és tábortűzzel várták a gyerekeket a nap-
közi udvarán.
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A he lyi ön kor mány za ti, a pol gár mes ter és a me gyei ön kor mány za ti vá -
lasz tá son 1038 fő ad hat ta vol na le sza va za tát. Két fő iga zo lás sal ér ke zett
a sza va zás ra. A meg je lent vá lasz tó pol gár ok szá ma 629 fő volt, ez 60,6 %-
nak fe lel meg. Ez az arány jó val meg ha lad ja az or szá gos át la got.

A pol gár mes ter-vá lasz tás ra 622 db ér vé nyes sza va zat ér ke zett, ér -
vény te len sza va zat 5 db volt.
Baski Gá bor pol gár mes ter-je lölt re 498 sza va zat ér ke zett, 80%
Rab Krisz ti na pol gár mes ter-je lölt re 124 sza va zat ér ke zett, 20%

A 17 egyé ni lis tás kép vi se lője lölt re 613-an sza vaz tak, 16 sza va zó lap
ér vény te len volt.
Szá raz Fe renc 438 sza va zat 71,5%
Dosztály Lász ló 419 sza va zat 68,3%
Baski Má ria 395 sza va zat 64,4%
Dr. Papp Bo tond Eörs 386 sza va zat 63%
Vidáné Wéber Ad ri enn 374 sza va zat 61 %
Márkus Lász ló 362 sza va zat 59 %

Ez zel a sza va za ti arán  nyal ők nyer tek man dá tu mot.
Meg ál la pít ha tó, hogy a sza va zók majd nem 60%-a mind egyik je löl tet 

tá mo gat ta.

Bor bély Ilo na 165 sza va zat 26,9%
Csizmazia At ti la 132 sza va zat 21,5%
Lakatos Eni kő 120 sza va zat 19,6%
Rab Krisz ti na 113 sza va zat 18,4%
Soós Sán dor 110 sza va zat 18%
Szűcs Sán dor 109 sza va zat 17,8%
Drahos Mag dol na 78 sza va zat 12,7%
Szűcs Sándorné 63 sza va zat 10,3%
Oláh Andrásné 55 sza va zat 9 %
Staub Er zsé bet 54 sza va zat 8,8%
Oláh And rás 51 sza va zat 8,3%

A me gyei lis tás sza va zá son 629 fő vett részt, ők 3 párt lis tá já ra ad -
hat ták le sza va za tu kat. Az ered mé nyek:

FIDESZ-KDNP 372 szavazat
Jobbik 101 sza va zat
MSZP 124 sza va zat
A Vá lasz tá si Bi zott ság ne vé ben mind egyik kép vi se lő nek, a pol gár mes -

ter nek a te le pü lés ér de ké ben vál lalt mun ká já hoz jó egész sé get kí vá nok.
Ké rem a tá jé koz ta tóm tu do má sul vé te lét.
Makád, 2010. ok tó ber 18.

Fábián Ilo na el nök

ALA KU LÓ ÜLÉS
Az ok tó ber 3-án meg vá lasz tott Kép vi se lő-tes tü let ok tó ber 18-án tar tot ta ün ne pé lyes ala ku ló

ülé sét a makádi mű ve lő dé si ház ban. Fá bi án Ilo na, a Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke be szá mo lót tar tott
a 2010. ok tó ber 3-i vá lasz tás ról. Ezt kö ve tő en át adás ra ke rül tek a meg bí zó le ve lek a pol gár mes ter
és az egyé ni lis tás kép vi se lők ré szé re, majd a kép vi se lő-tes tü let tag jai, azu tán pe dig a pol gár mes ter
is le tet te az es kü jét.

Dosztály Lász ló kor el nök ez után fel ol vas ta elő ter jesz té sét a pol gár mes te ri il let mény re vo nat ko -
zó an, me lyet a kép vi se lő-tes tü let meg is sza va zott. A pol gár mes ter il let mé nye a tör vény ben sza bá -
lyo zott leg ala cso nyabb ad ha tó ös  szeg lett.

Az al pol gár mes te ri poszt ra Baski Gá bor Dosztály Lász lót ja va sol ta, aki több ko ráb bi cik lus ban
is be töl töt te már ezt a tiszt sé get, és ed di gi mun ká já val is bi zo nyí tot ta rá ter mett sé gét. A sza va zás le -
bo nyo lí tá sá ra 2 ta gú bi zott sá got hoz tak lét re, amely nek tag jai: Szá raz Fe renc és Vidáné Wéber Ad -
ri enn kép vi se lők. A kép vi se lő- tes tü let tag jai ez után tit kos sza va zás sal, egy han gú an fo gad ták el a ja -
vas la tot. Ez után Baski Gá bor fel kér te az al pol gár mes tert az es kü le té te lé re, aki az es küt le tet te. Az
al pol gár mes ter – a ko ráb bi évek hez ha son ló an – sa ját ké ré sé re nem vesz fel mun ká já ért tisz te let dí -
jat.

A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat fe lül vizs gá la tá ról is dön tött a tes tü let. Er re jog sza bály kö -
te lez, de a he lyi sa já tos sá gok kal is ki kell egé szí te ni. A fe lül vizs gá lat ra hat hó nap áll ren del ke zés re.
E fel adat elő ké szí té sé vel a kör jegy zőt bíz ták meg.

Ez után Baski Gá bor is mer tet te a 2010-2014-es cik lus ra szó ló el kép ze lé se ket, fej lesz té si ter ve ket.
Prog ram já ban el mond ta, hogy az el kö vet ke zen dő négy év ko moly fel ada ta a Thúry Jó zsef Ál ta lá -
nos Is ko la és a Hó vi rág Óvo da biz ton sá gos mű köd te té se. Új te le pü lés köz pont lét re ho zá sa pá lyá za -
ti le he tő ség ki hasz ná lá sá val. A köz pont épí té sé nek I. üte me or vo si-, fog or vo si ren de lő épí té se. A
fog lal koz ta tás te rü le tén fo lya ma to san részt kí ván ven ni az „Út a mun ká ba” prog ram ban. El sőd le -
ges fej lesz té si fel ada tok kö zé tar to zik a meg nyert bel te rü le ti út pá lyá zat ban vál lalt épí tést az elő írt
ha tár idő re meg va ló sí ta ni, jár dá kat épí te ni, in for má ci ós táb lá kat el he lyez ni.

Az el kö vet ke zen dő négy év ben fon tos fel adat a köz sé gi könyv tár fenn tar tá sa, fej lesz té se és mél -
tó hely re köl töz te té se, tan ös vény ki ala kí tá sa a park er dő ben.

Ki tért a köz biz ton ság hely ze té nek ja ví tá sá ra, a kör nye zet vé de lem szi go rú be tar tá sá ra, ci vil szer -
ve ze tek kel a kap cso lat ja ví tá sá ra, le he tő ség sze rint anya gi tá mo ga tás ra.

A tes tü le ti ülés utol só na pi ren di pont ja kis sé ün ne pé lye seb bé va rá zsol ta az ad di gi kö tött, hi va ta -
los mun ka me ne tet. Az Ön kor mány za ti ság 20. év for du ló já nak al kal má ból az elő ző 5 cik lus pol gár -
mes te rei ün ne pé lyes ke re tek kö zött em lék la po kat ad tak át a ve lük együtt dol go zó kép vi se lő- tes tü -
le tek tag ja i nak, és hos  szabb-rö vi debb for má ban ös  sze fog lal ták az 1990–2010 kö zött vég zett mun -
ká ju kat. Emel lett Stáhly-Zsideg Ist ván cím ze tes fő jegy ző is meg em lé ke zett az át me ne ti idő szak ról.
A be szá mo ló kat kö ve tő en Baski Gá bor meg kö szön te a je len lé vők nek a rész vé telt, és a kép vi se lő-
tes tü let ala ku ló ülé sét be zár ta. A meg je len tek zá rás ként halk ze ne szó, ap ró sü te mény és pezs gő mel -
lett be szél get het tek.

Tisz telt Makádi Vá lasz tó pol  -
gár ok! Ked ves Makádiak!

Makád köz ség meg vá lasz tott pol gár -
mes te re és kép vi se lő-tes tü le te kö szö ne -
tet mond a vá lasz tó pol gár ok nak, hogy
az ok tó be ri vá lasz tá sok al kal má val bi -
zal muk ról biz to sí tot tak min ket.

A nagy ará nyú sza va zat kü lönb ség
meg mu tat ta, hogy az el múlt idő szak ban
el vég zett ko moly mun kát a la ko sok ér -
té kel ték, és a nyu godt, ki egyen sú lyo zott
foly ta tás mel lett tet ték le vok su kat. Biz -
to sít hat juk a fa lu la kos sá gát, ahogy ed -
dig is, ezután is kér jük az Önök vé le mé -
nyét, be le szó lá sát a kö zös fel ada tok
meg ol dá sá ba. 

Kö szön jük az elő ző cik lus ban ve lünk
együtt dol go zó és az Önök kép vi se le tét
el lá tó tes tü le ti ta gok nak a mun ká ját:
Konta Gá bor nak, Ko csis Ti bor nak.

Kü lön kö szön jük a He lyi Vá lasz tá si
Iro da ve ze tő jé nek Stáhly-Zsideg Ist ván
kör jegy ző úr nak a vá lasz tás zök ke nő -
men tes le bo nyo lí tá sát, a vá lasz tá si bi -
zott ság el nök as  szo nyá nak, Fá bi án Ilo -
ná nak és a bi zott ság min den tag já nak
mun ká ját. to váb bá kö szö nöm a sza va -
zat szám lá ló bi zott ság tag ja i nak és a de -
le gál tak nak a mun ká ját, mel  lyel meg -
őriz ték az ön kor mány za ti vá lasz tás tisz -
ta sá gát.

„A bé ke ar ra va ló, hogy az el len fe lek
el fe lejt sék ha rag ju kat. A ha rag át me -
net, a bé ke ál lan dó.” G. Haj nó czy Ró zsa

Baski Gá bor
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Makád Község Önkormányzat Képviselő-
testülete eleget téve az önkormányzati törvény-
ben előírt kötelező feladatainak, illetve a
településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel
kapcsolatos önként vállat feladatainak az utóbbi
4 évben több mint 550 millió forintos fejlesztést
hajtott végre, illetve több tíz millió forintot
költött a település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladataira.

Mindezzel a település fejlődését, megtartó
képességének erősödését kívánta, kívánja
elérni. Ezen célok eléréséhez, a feladatok végre-
hajtásához több helyről érkező pénzügyi forrá-
sokra van szükség.

Egyik legfontosabb és legnagyobb bevételi
lehetőség a pályázatok sora. Ebben igyekeztünk
sokat dolgozni, sikerült is több mint 450 millió
forint vissza nem térítendő támogatást szerezni
a településünknek.

A fejlesztési feladatokhoz, az intézmények
fenntartásához, a település üzemeltetéséhez vi -
szont saját forrásokra is szükség van. Ebben
fontos szerepet játszanak az önkormányzat által
beszedhető adók, köztük a képviselő-testület
által bevezetett helyi adók.

A helyi adók kivetésénél természetesen
mérlegelni kellett a lakosság teherbíró ké -
pességét is.

Úgy gondoljuk, hogy a kivetett adók mértéke
igazodik a lakosság teherbíró képességéhez, a
képviselő-testület jól állapította meg a ked-
vezményeket, mentességeket.

Például – a lakosságot leginkább terhelő
kommunális adó – mértéke jelenleg 3.900.-
Ft/év, míg a megállapítható maximális összeg
12.000.-Ft/év lehetne. Építményadó kötele -
zettség nem terheli a makádi állandó lakosokat. 

Látszik a képviselő-testület állandó lako -
sokkal kapcsolatos méltányos döntése.

Makád községben a lakossági adó teher
2010-ben 22,7 millió forint (gépjármű adó 16
millió, kommunális adó 2 millió, építmény adó
4,7 millió forint).

A község éves működési költségvetése 118
millió forint, fejlesztési kiadások nélkül.

Érzékelhető, hogy a teljes költségvetéshez
(262,7 millió forint) képest a lakossági teher
8,7%.

Annak érdekében, hogy ezt a terhet elvisel-
hető keretek között tudjuk tartani több
intézkedést hozott a képviselő-testület, pl. több
vállalkozást telepített le a településen, amelyek
iparűzési adót és gépjárműadót fizetnek évente
tízmillió forint feletti összegben.

Ezen alacsony arány ellenére ez a bevétel is
fontos része a költségvetésünknek.

Sajnálatos módon az utóbbi időben ezen adók
megfizetése is problémákat okoz egyre több
helyen. Érzékelhető, hogy mintha az önkor-
mányzattal szembeni kötelezettségek hátrább
szorultak volna az egyéb kiadásokkal szemben.
Ez a korábbi években nem volt tapasztalható.

Egyre nő a lakossági adó hátralék, az adó-
fizetők már több mint 30%-a késedelmesen,
vagy nem fizeti az adóját.

Sajnos az ilyen nagymértékű adó tartozás
esetenként már veszélyezteti az önkormányzat
pénzügyi stabilitását.

A Körjegyzőségi Hivatalt kettős kötele zett ség
terheli ezzel kapcsolatosan, nevezetesen be kell
tartanunk és be kell tartatnunk az adózás rend-
jéről szól 2003. évi XCII. törvény előírásait,
amely vonatkozik többek közt az adóalany
állampolgárokra is. Ezenkívül teljesítenünk kell
a település éves költségvetéseiben előírt adó -
bevételi tervet is.

Az adóbevételen túl a kommunális csatorna-
beruházás társulati hozzájárulással tartozók is
nehezítik az önkormányzat pénzügyi helyzetét
tekintettel arra, hogy a tartozásukat az önkor-
mányzatnak kell kifizetni és csak behajtás után
jutunk hozzá ezen pénzünkhöz.

Eddig elegendőnek látszott az írásbeli fel-
szólítás az adó és egyéb tartozások befizetésére,
de manapság ez már nem vezet eredményre.

Kénytelenek vagyunk, a már említet törvény
által biztosított jogunkkal élni.

Általános behajtási lehetőség az illetmény-
ből, vagy nyugdíjból történő letiltás.

Eddig csak a csatornatársulati tartozók ese  -
tében éltünk ezzel a lehetőséggel, de sajná -
latosan már az egyéb adótartozók esetében is
érvényesítenünk kell ezen jogosítványunkat is.

Nehezen tudjuk értelmezni azt a helyzetet,
amikor a letiltás eszközét kell igénybe venni,
hiszen ilyen esetben a bér vagy a nyugdíj 33%-
át tudjuk letiltatni egyszerre.

A letiltást mindig megelőzi egy személyes
tárgyalás – amennyiben erre hajlandó az adós –
ahol lehetőséget adunk a részletfizetésre és itt
általában 30%-nál kisebb részleteket is engedé-
lyezünk, hogy elviselhető maradjon a teher.
Látszik, hogy ilyen esetben rosszabb anyagi
megterhelést jelent a letiltás. Továbbá a végre-
hajtási költséggel nő a tartozás összege.

Más lehetőség is rendelkezésünkre áll a
törvény szerint.

Gépjárműadó tekintetében pl. lehetőségünk
van a gépjármű forgalomból történő
kivonására. Ez esetben az okmányiroda bevon-
ja a forgalmi engedélyt. Csak akkor kapja azt
vissza a tulajdonos és vizsgáztathatja le újra a
gépjárművet, ha befizeti a gépjármű adóját tel-
jes egészében. Itt plusz költségként jelentkezik
az újravizsgáztatás díja.

Ezzel a lehetőséggel 37 gépjárműtulajdonos
esetében éltünk a napokban. Itt kell megem-
líteni, hogy gépjármű eladás esetén az eladó
győződjön meg róla, hogy az átírás megtörtént-e,
mivel most is több eladó nyomozza, hogy a
vevő miért nem íratta át a tulajdonjogot. Az
átírásig a korábbi tulajdonost terheli az adó-
fizetési kötelezettség, független attól, hogy már
nincs birtokában a gépjármű.

Az összetettebb esetekben végrehajtó segít-
ségét is igénybe vesszük a tartozások ren-
dezéséhez.

Most dolgozunk azon, hogy majdnem 17 mil-
lió forint adóhátralék behajtásában közre mű -
ködjön a végrehajtó, ez 87 főt érint. Termé sze -
te sen a végrehajtó sem díj nélkül dolgozik, így
ez a költség is növeli az adózó terheit. A végre-
hajtó dönthet letiltásról, de akár ingó vagy
ingatlan vagyon lefoglalásáról.

Természetesen a jövőben is próbáljuk az
adózók lehetőségeit figyelembe venni, de az
évek alatt felhalmozott tartozások – amelyek a
rendszeres felszólítások ellenére alig-alig
csökkentek – komoly mértékben rontották az
adózási fegyelmet, ezzel rossz példával szolgál-
tak a többi adózó felé, illetve nehezítik az önko-
rmányzat gazdálkodását, az óvoda, iskola fenn -
tartását,  a fejlesztéseket, amelyek minden ma -
kádi lakos, de akár az itt üdülők érdekeit is szol-
gálják.

Tisztelettel kérjük, hogy igyekezzenek az
adókat határidőben megfizetni, pénzügyi ne -
hézség esetén kérjék a Körjegyzőségi Hivatal
segítségét. Ezt ne csak az év vége felé tegyék,
hanem minden esetben amikor látják, hogy a
kötelezettségnek egy összegben nem tudnak
eleget tenni. Az eddigi kérelmek szinte 100%-
ában tudtunk megoldást találni, de csak abban
az esetben, ha a fizetési szándék megvan.

Kérjük a fentiek megfontolását, hogy állam-
polgári kötelezettségüknek eleget tehessenek.

Stáhly-Zsideg István
címzetes főjegyző, körjegyző

TISZTELT ADÓFIZETŐK!

Kiadja: 
Makád és Lórév Község Körjegyzője. 

A szerkesztőség címe: 
Makád, Kossuth L. u. 52.    www.makad.hu

Nyomda:
PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza

Tisz telt La kos ság!
Bár a 2010. ok tó ber 3-i ön kor mány za ti vá -

lasz tá so kon a ko ráb bi ve ze tő ség új ra vá lasz tá -
sá val el is mer ték, hogy az ál ta luk vég zett mun -
ká val elé ge det tek, még is tisz tá ban va gyunk
ve le, hogy le het nek olyan öt le tek, prob lé mák,
amik el ke rü lik a fi gyel mün ket, vagy nem jut -
nak el hoz zánk. Ezért ké rünk min den la kost,
hogy ne csak pa na sza ik kal, ha nem öt le te ik kel,
ja vas la ta ik kal is for dul ja nak az Ön kor mány -
zat hoz bi za lom mal. Mind eze ket a kö vet ke ző
mó do kon te he tik meg:
Sze mé lye sen, ügy fél fo ga dá si idő ben hétfőn:
8:00–16,30, szer dán 8:00–17:00 és pén te ken
8:00–14:00 óra kö zött, 
e-mailben a makad@makad.hu cí men, 
pos tai, vagy a ki he lye zett öt let lá dá ba do bott
le vél ben a 2322, Makád, Sza bad ság u. 27. cí -
men, te le fo non a 06(24)-482-096 szá mon,
vagy fa xon a 06(24)-512-200 szá mon.

A le he tő ség min den ki szá má ra adott, csak
él ni kell ve le!
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2010. ok tó ber kö ze pén tör tént két eset, mely
min den ki szá má ra tar to gat ta nul sá go kat, ér de kes -
sé ge ket: 

A Rác ke vei Vá ro si Bí ró ság hat ha tós és szak -
sze rű együtt mű kö dé sé vel si ke rült két sze mély el -
len gyors bí ró sá gi elé ál lí tást fo ga na to sí ta ni el til -
tás tar tal ma alat ti en ge dély nél kü li jár mű ve ze tés
sza bály sér tés el kö ve té se mi att.

Ok tó ber 16-án 11.10 óra kor iga zol tat ták K. Pál
rác ke vei la kost az ál ta la ve ze tett sze mély gép ko -
csi ve ze tő je ként a Rác ke ve, Dömsödi úton és az
in téz ke dő rend őrök meg ál la pí tot ták, hogy még
2005-ben oko zott Bu da pes ten egy bal ese tet,
mely ben köz re ját szott az it tas sá ga is, rá adá sul sú -
lyo san meg sé rült az uta sa a bal eset ben, ezért a
Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság egyéb bün te té -
sek mel lett 2014. már ci us 12-ig a jár mű ve ze tés től
el til tot ta. 

Az is ki de rült a nyil ván tar tá si rend szer ből,
hogy már szep tem ber 24-én  fel je len tet ték tel je -
sen azo nos cse lek mény el kö ve té sé ért, csak ak kor
nem kez de mé nyez ték a gyor sí tott el já rást.

Az iga zol ta tás idő pont já tól kezd ve őrizetbe vé -
telére ke rült sor, te hát ki szállt az au tó ból, elő ál lí -
tot ták és vit ték a Ceg léd Rend őr ka pi tány ság Fog -
dá já ba. 

A Rác ke ve Vá ro si Bí ró ság ok tó ber 19-én, há -
rom na pon be lül mind a szep tem ber 24-i, mind az
ok tó ber 16-i eset tel kap cso lat ban meg hoz ta vég -
zé sét, mi sze rint 20 nap el zá rás sal sújt ja a so főrt és
mi vel fel leb be zés sel élt a vég zés el len, ezért visz  -
sza vit ték a ceg lédi Rend őr ka pi tány ság fog dá já ba
a má sod fo kú bí ró sá gi tár gya lás ide jé ig.

A Pest Me gyei Bí ró ság ok tó ber 22-én hely ben -
hagy ta a Rác ke ve Vá ro si Bí ró ság íté le tét, be szá -
mol ta a fog dá ban el töl tött időt és Ba racs ka BV
In té zet ben ren del te el le töl te ni az el zá rás még hát -
ra lé vő ide jét. 

Az egyik leg sú lyo sabb és sok em ber szá má ra
szin te meg ért he tet len do log egy má sik em ber
sza bad sá gá nak az el vé te le, egy má sik sze mély

sze mé lyi sza bad sá gá nak a kor lá to zá sa. Ez az el -
já rás alá vont sze mély most iga zán meg ért het te,
ha akar ta, hogy megy az úton az au tó já val és iga -
zol tat ják, majd az tán 20 nap múl va tud csak visz  -
sza tér ni a mun ká já hoz és a ma gán élet éhez, mert
nem tar tot ta be a rá ki rótt íté le tet, mert azt hit te,
hogy meg úsz hat ja, mint so kan má sok. Azt kell
tu do má sul ven ni, hogy egy szer min den ki re sor
ke rül és ak kor az tán meg lát szik, hogy az is em -
ber, aki ad ja az íté le tet, de az is az, aki mél tó ság -
gal áll ja és  tu do má sul ve szi a rá ki sza bott bün te -
tést.

B. Gyu la gö di la kos ha son ló kép pen járt.
Dunavarsányban köz le ke dett a sze mély gép ko csi -
já val és gyer me ke i vel in téz te az ügye ket. Ok tó ber
18-a volt, dél után 14.00 óra, nem lát szot tak elő je -
lei a kö vet ke ző na pok meg pró bál ta tá sa i nak. Iga -
zol tat ták, ki de rült, hogy it tas ve ze tés mi att 2014.
no vem ber 14-ig a Du na ke szi Vá ro si Bí ró ság el til -
tot ta a jár mű ve ze tés től. Elő ál lí tot ták, a há rom
gyer me két be kí sér ték, ha nem tu dott vol na a
gyer me kek mel lé gyor san ke rí te ni egy édes anyát,
ami si ke rült, per sze egy kis idő el tel té vel, ak kor
még a gyer me ke ket is el he lyez ték vol na va la mi -
lyen gyer mek vé dő in té zet be, szó val az in téz ke dő
rend őrök min den re gon dol tak. De. B. Gyu la nem
gon dol ta, hogy az nap már őrizetbevételére ke rül
sor, hogy már Ceg lé den töl ti az éj sza kát, majd ok -
tó ber 20-án 20 nap el zá rást kap, ame lyet még 20-
án meg kezd le töl te ni a Ba racs ka Büntetés vég re-
hajtási In té zet ben. 

Min den egy pil la nat tal meg sza kadt, se mun ka,
se ma gán élet, irány a rend őr sé gi fog da, majd a

büntetésvégrehajtási in té zet. Olyan ször nyű nek
hang zik ez tá vol ról néz ve, új sá got ol vas va, de kö -
zel ről még in kább az. Be in dul egy gé pe zet, rend -
őr ség, bí ró ság, ügy véd vég zik a dol gu kat, majd
azon sze mély, aki kö rül fo rog az egész tör té net,
megy és le töl ti a meg ér de melt bün te té sét. Van
ide je gon dol kod ni, hogy mit ron tott el, mit kel le -
ne a jö vő ben más képp tenni…

Ami min den ki szá má ra üze net:  Igyek szik
min den ki a ma ga he lyén úgy dol goz ni és te vé -
keny ked ni, hogy mind sa ját ma gá nak, mind má -
sok nak az ő mun ká ja meg fe lel jen.

A sza bály sér tők ok kal tart hat nak at tól, hogy
el le nük sza bály sér té si el já rást fog nak kez de -
mé nyez ni, ame lyek 2-3 nap le for gá sa alatt,
akár sze mé lyi sza bad sá guk ro vá sá ra is me het,
pil la na tok alatt bör tön ben ta lál hat ják ma gu kat,
pe dig „csak” eltiltás tar tal ma alatt gép jár mű -
vet vezet tek…

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság dol go zói és
a Rác ke vei Vá ro si Bí ró ság mun ka tár sai to -
vább ra is azon lesz nek, hogy azok, akik nem
tart ják be a tör vé nye ket, a bün te té sek ha tá lyát
sem mi be ve szik, bűn hőd je nek, ke rül je nek el -
zá rás ra és ért sék meg, nem he lyes, amit cse le -
ked nek.  Sok mun ka óra, sok ki lo mé ter fu tás a
rend őr au tók ban, ami rá ment er re a két eset re,
de ez a dol gunk, vé gez zük, né ha si ke re ink
van  nak és ilyen kor egy ide ig könnyeb ben
megy az újabb vizs gá lat, job ban ös  sze tar tunk,
erő sö dik az igazságszotátatásba ve tett hi -
tünk…

Csipler Nor bert
r. őr nagy mb. ka pi tány ság ve ze tő

Sza bó Sán dor r.alezredes  osz tály ve ze tő

RENDŐRSÉGI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Megszületett

Takács István és Kovács Katalin kislánya
Jázmin Amália

Takács Gyula és Schüszler Annamária
kislánya

Júlia

Házasságot kötöttek
Schrott Sándor és Kun Krisztina

Örökre eltávozott
Hunkár Lajosné, élt 85 évet
Szabó Miklós, élt 89 évet
Kreisz Ferenc, élt 54 évet

Tisztelt Lakosság!
Immár 15 éve mûködõ cégünk vállal teljes 

lakásfelújítást generál kivitelezésben.
Árajánlat-készítés, helyszíni felméréssel

díjmentesen.

�� kõmûves munkálatok
�� tetõfedés, héjazat cseréje
�� nyílászárók cseréje
�� hõszigetelés
�� színezés
�� festés, mázolás, tapétázás
�� dekor festés
�� villanyszerelés
�� víz-, gáz. csatornaszerelés
�� fûtésszerelés

Érdeklõdni lehet: Takács István
06-30/940-8634
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Õszi pa pír gyûj tés

Idén szep tem ber ben is mé tel ten meg szer vez te a Thúry Jó zsef Di ák ön kor -
mány zat az egész fa lut meg moz ga tó pa pír gyűj tést. So ha nem lá tott ak ti -
vi tás sal és szor ga lom mal dol go zott a fa lu ap ra ja és nagy ja. Ez úton kö -
szön jük meg min den ki nek a se gít sé gét!

Ok tó ber 6-ra em lé kez tünk

Ok tó ber 6-án, az ara di vér ta núk nap ján az 5. osz tá lyo sok em lék mű sort
ad tak elő, me lyet az osz tály fő nök ta ní tott be. Az ün ne pi mű sor után ko -
szo rú zá son kö zö sen vet tek részt a fa lu ve ze tő sé gé vel és az is ko la kép vi -
se lő i vel.

Õszi is ko lai ki rán du lás
2010. ok tó ber 4-én a Thúry Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la fel ső ta go za tos ta nu -
lói el lá to gat tak a Tu do má nyos Aka dé mi á ra. Papp Gá bor úr el me sél te a
gye re kek nek az Aka dé mia tör té ne tét. Ez után el lá to gat tak a Ma dách Szín -
ház ba, ahol meg mu tat ták ne kik a „ku lis  szatit ko kat”. Ez a ki rán du lás na -
gyon ta nul sá gos és ér de kes volt – mond ták a 7. osz tá lyo sok.

Is ko lánk to vább ra is részt vesz az „UNIVER – Nyer jen a mi is ko -
lánk” el ne ve zé sű pá lyá za ton, mely nek lé nye ge, hogy az UNIVER
ter mé ke ken ta lál ha tó „sulipont” mat ri cák ból mi nél töb bet gyűjt se -
nek ös  sze és küld je nek vis  sza. A mat ri cá kat le ad hat ják az is ko lá ban,
ahol ös  sze gyűj tik, és egy ben
kül dik to vább az UNIVER-
nek. A pá lyá zat fő dí ja 3 mil -
lió Ft, me lyet az is ko lák fel -
újí tás ra, fej lesz tés re for dít -
hat nak.

Az ELMÜ jó vol tá ból idén is
el lá to ga tott is ko lánk ba a
Fizibusz. Tóth Pál le nyű gö ző
kí sér le tei ha tal mas él ményt
nyúj tot tak a gye re kek nek.

Sza va ló ver seny az is ko lá ban
Az idén ok tó ber 29-én ren dez tük meg a ha gyo má nyos kis tér sé gi sza -

va ló ver se nyün ket. Most is sok ver set sze re tő és ér tő gye re ket lát hat tunk
ven dé gül ezen a na pon. Tököltől Kunszentmiklósig 13 is ko la 113 ta nu -
ló ját kö szönt het tük fel ké szí tő ta ná ra ik kal vagy kí sé rő szü le ik kel együtt.
A leg több is ko la már több éve rend sze re sen hoz za di ák ja it. A tan év ele -
jé től ér dek lőd nek, szá mí ta nak a ver seny re, így sok a vis  sza té rő, is me rős
arc. El mon dá suk sze rint a kol lé gák és meg hí vott ven dé ge ink is szí ve sen
jön nek és vesz nek részt a zsű ri nem kön  nyű mun ká já ban. Most még az
is ne he zí tet te dol gu kat, hogy a ver seny egy for du lós volt, egyet len vers
alap ján kel lett a leg job ba kat ki vá lasz ta ni. A ver sek té má já ul az idén a
Csa lá dot és Ha zát vá lasz tot tuk. Sok szép köl te ményt hoz tak a gyer me -
kek ezek ből a té mák ból. A leg szebb elő adá so kat min den ki meg hall gat -
hat ta az ered mény hir de tés nél. A makádi ta nu lók kö zül Hu szár Ivett 3.
osz tá lyos és Vásárhelyi-Nagy Ré ka 4. osz tá lyos di á k II. he lye zést ért el.
Gra tu lá lunk ne kik! Azt el ső he lye zet tek a ta vas  szal meg ren de zés re ke rü -
lő me gyei ver seny re ju tot tak to vább. Szó sze rint még job ban „szí ne sí tet -
te” ezt a na pot Kér ges Tün de rác ke vei fes tő mű vész ki ál lí tá sa. Saj nál juk,
hogy nem lát hat ták töb ben a szép, meg ra ga dó fest mé nye ket.

Te kin tet tel a ne héz anya gi kö rül mé nye ink re, az ön kor mány zat se gít sé -
ge mel lett kü lön öröm volt szá munk ra, hogy nem egy zsű ri tag, il let ve
ven dé günk kü lön aján dék kal ér ke zett, vagy kül dött köny vet, ki ad vá nyo -
kat ju tal ma zás cél já ból. Na gyobb anya gi se gít sé get kap tunk a Rác ke vén
mű kö dő Kis-Duna-menti Ci vil szer ve ze tek Szö vet sé gé től. Var ga Lász ló
rác ke vei vál lal ko zó pe dig fi nom al mát kül dött ven dé ge ink nek.

Kö szön jük a tá mo ga tá so kat, a fi gyel met, az el is me rő sza va kat, re mél -
jük, még sok évig áll mó dunk ban meg ren dez ni, ta lán egy re ma ga sabb
szín vo na lon, ezt az is ko lánk szá má ra fon tos ver senyt.

Piróthné Ács Tün de szer ve ző

A Rác ke vei Skarica Má té Könyv tár ból Szamosvári Istvánné, Ma -
ri ka né ni volt a 3. osz tá lyo sok egyik zsű ri tag ja, aki a ver seny után a
II. he lye zést el ért Hu szár Ivet tet fel kér te, hogy a gyer mek könyv tár -
ban fo lyó ba ba-ma ma klub részt ve vő i nek is mond ja el ver sét. A ba -
ba-ma ma klub egy éve, kéthe ten te tart ver ses-me sés fog lal ko zá so kat
dél utá non ként a gyer me kek és a szü lők ré szé re. Al kal man ként 10-12
csa lád vesz részt az ese mé nyen. A gyer me kek át lag élet ko ra másfél
év. A ki csik ki ke re ke dett szem mel néz ték és hall gat ták Ivett „Sün Ba -
lázs” cí mű ver sét, és egy ju ta lom könyv vel ho no rál ták ügyes sé gét.
Büsz kék va gyunk Ivett re, és a sza va ló ver se nyen részt ve vő, és he lye -
zést el érő gyer me ke ink re!

Ele ven park Bu da pes ten
Hur rá! Haj ni né ni és Krisz ta né ni új ra ki rán du lást szer vez tek a ne gye -

dik és har ma dik osz tály szá má ra. 
In du lás kor min den ki iz ga tot tan be szélt ar ról, hogy mit sze ret ne ki pró -

bál ni az Ele ven park ban. Elő ször a Mo dell-ma kett show ter mé be men -
tünk. Na gyon ér de kes lát vány tá rult elénk, min den fé le ki csi vo na tok su -
hog tak a te rep asz tal okon. Ver se nyez tünk, hogy ki ta lál ja meg azt a ma -
ket tet, ahol egy lo vas fen na kadt egy ágon. Ez után egy má sik te rem be lép -
tünk be. Ott lego-városokban ro bog tak a kis jár mű vek. Utá na vég re az
Ele ven park ba men tünk. Ez is ugyan ab ban az épü let ben volt, mint a Mo -
dell-ma kett show. Mi kor meg pil lan tot tuk az iz gal mas já té ko ka,t már ro -
han tunk is ki pró bál ni azo kat. Volt go kart, csúsz da, tram bu lin, kis au tó és
még min den más, amit csak kí ván ni le he tett. Mi u tán két cso port ra oszol -
tunk, még né hány iz gal mas já ték várt min ket: lét ra má szás, íjá szat, go kart
és lé zer harc.

A já ték vé gén él mé nyek kel fel töl tőd ve men tünk ha za. Ott hon nagy
öröm mel me sél tük el szü le ink nek, mi lyen jó volt le csúsz ni a csúsz dán s
le gu rul ni a pi ra mi son. Re mé lem más kor is el me gyünk ide!

Vá sár he lyi – Nagy Ré ka 4. osz tá lyos ta nu ló

T H Ú R Y   S U L I   H Í R E KT H Ú R Y   S U L I   H Í R E K
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Köz sé günk több száz éves ma gyar te le pü lés,
még is ke vés ha gyo mán  nyal büsz kél ked het.

Öröm volt szá mom ra az idei fel vo nu lás
szer ve zé se, mert sok kal több szü lő vett részt az
elő ké szü le tek ben, mint a ko ráb bi évek ben.

Az idei év bí ró ja és bírónéja Kol lár Ti bor és
Sza bó Dó ra volt. Már az el ső meg ke -
re sés re nagy öröm mel mond tak igent
és szí ve sen vál lal ták a fel ada tot. Ez -
úton is sze ret ném ezt ne kik meg kö -
szön ni.

Jólesett, hogy az idei év ben az em -
be rek szí ve sen vál lal ták a fel ada to -
kat.  A fel vo nu lá son több tánc cso port
is kép vi sel tet te ma gát. A leg ki seb bek
az óvo dá sok vol tak. Ők Éva né ni ve -
ze té sé vel mu tat ták be tán cu kat. Az is -
ko lá sok két cso port tal kép vi sel tet ték
ma gu kat. A nyá ron ala kult mazsorett
tánc cso port mel lett a nyol ca dik osz -

tá lyo sok is részt vet tek a fel vo nu lá son. Fel ké -
szí tő ta ná ra ik Ma jor Haj nal ka és Kissné Mé ri
Er zsé bet vol tak. 

Az el múlt évek hez ha son ló an idén is el fo -
gad ta meg hí vá sun kat az áporkai és a dunavec-
sei nép tánc cso port is, és szín vo na las be mu ta tó -

juk kal nagy ban hoz zá já rul tak a jó han gu lat ki -
ala ku lá sá hoz.

Az elő ké szü le tek már pén te ken el kez dőd -
tek, a kul túr ház fel dí szí té sé vel. Eb ben a mun -
ká ban se gít sé get nyúj tot tak a nyol ca di kos di á -
kok és az ön kor mány zat dol go zói is. Más nap
már reg gel el kez dő dött a fő zés. A sza kács
Lajter Sza bolcs volt. Ahogy kö ze le dett a fel -
vo nu lás idő pont ja, a han gu lat egy re jobb lett
és egy re lá za sab ban vár ta min den ki az in du lás
idő pont ját.

A ze ne kart sze mély au tó ja után fu tó ján vit te
Bo dor Pál, míg egy má sik után fu tón a na -
gyobb gye re kek utaz tak. Az ő so főr jük Ko csis
Ti bor volt. A gye re ke ket kis bus  szal Dobosné
Éva szál lí tot ta. A kihangosítást Vakulya Zol tán
(Oszi) és Baski Gá bor biz to sí tot ták. A fel vo nu -
lá son részt vet tek lovaskocsikkal, hin tók kal, és
volt aki nép vi se let ben, ló há ton tet te meg a kört
a fa lu ban. A fel vo nu lók a mű ve lő dé si ház tól
in dul tak, el ső meg ál ló juk a pos tá nál volt. Ezt
kö ve tő en a fo ci pá lya mel let ti par ko ló ban mu -
tat ták be mű so ru kat, majd kö vet ke zett a sport -

pá lya par ko ló ja, a Nyár fás ta nya, a Ma dár ete -
tő, a fel vo nu lás utol só ál lo má sa ként pe dig a
mű ve lő dé si ház nál ad ták elő pro duk ci ó i kat a
cso por tok, majd a szer ve zők min den fel vo nu -
lót egy tál étel lel és üdí tő vel vagy bor ral ven -
dé gel tek meg.

Es te az tán min den ki vis  sza tért,
hogy haj na lig mu las sa nak. A
Stromi ze ne kar szo ká sá hoz hí ven
idén is fer ge te ges han gu la tot te -
rem tett, aki bír ta, haj na lig rop ta a
tán cot. Éj fél kor a tom bo la nye re -
mé nyei is gaz dá ra ta lál tak, a fő díj
az Áporkai Tánc cso port ál tal fel -
aján lott arany kar kö tő volt. A bál
be vé te le 255.000 Ft lett, me lyet
az Ál ta lá nos Is ko la ja vá ra aján lot t
fel a Szü lői Mun ka kö zös ség.

Szekerné Ficsor Anikó
SZMK-elnök

A BÁL TÁMOGATÓI:
Áporkai tánccsoport

Baski ABC
Baski Gábor
Dobos ABC

Farm ahol élünk Kft.
Fókusz Takarékszövetkezet
id. Vásárhelyi Nagy Antal
ifj. Vásárhelyi Nagy Antal

Makád Község Önkormányzata
Márkusné Csenki Ilona és 

Mayer Györgyné
Melánia söröző
Nyárfás tanya
Préri söröző

Ráckevei hibás termékek boltja
Sakáltanya
Szabó Zita

Szakál Csaba
Tápainé Bódis Klára
Vén Diófa cukrászda

A SZERVEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ
SZÜLŐK:

Baloghné Andrea
Baski Ibolya
Bódis Zsoltné

Bodorné Kalmár Inci
Borbély Ilona

Csizmazia Emőke
Fábián Sándorné

Kocsis Tibor
Kocsisné Kovács Ildikó

Leiner Erzsébet
Seregély Tamás

Seregélyné Mayer Katalin
Stromájer Éva

Stromájerné Tünde
Szabó Istvánné

Szabóné Bosnyák Anikó
Szekerné Anikó
Tóthné Anita

Vank Zoltánné
Varga Istvánné



2010. no vem ber 9-én ked den, a lórévi fa lu -
gond no ki szol gá lat kis bu szá val fel ke re ked tünk
Baski Gá bor pol gár mes ter rel, Bog dán Zsig -
mond, lórévi fa lu gon dok kal és Ma jor Ale xand -
rá val, hogy el vi gyük Makád la kó i nak ös  sze fo -
gá sá val gyűj tött ado má nyo kat a kolontári
iszap ka taszt ró fa ká ro sult ja i nak. 

Te le pü lé sün kön négy he lyen volt ki he lyez ve
gyűj tő lá da, amely ben kö zel egy hó na pon ke -
resz tül gyűl tek az ado má nyok, ös  sze sen 62.345
Ft. A ká ro sul tak meg se gí té sé re bank szám lát is

nyi tot tunk, ide is le he tett ado má nyo kat utal ni, a
szám lán 30.000 Ft volt. Az ön kor mány zat az
így ös  sze sen ös  sze gyűlt 92.345 Ft-ot 7.655 Ft-
tal ki egé szí tet te és át utal ta Kolontár köz ség
bank szám lá já ra. A ré gi Hi va tal épü le té ben pe -
dig a tár gyi ado má nyo kat gyűj töt tük. Volt, aki
já té kot, gyer mek- és fel nőtt ru hát, tar tós élel mi -

szert ho zott.
Ezen a bi zo nyos ked di na pon be pa kol tuk az

ös  sze gyűlt ado má nyo kat a kis busz ba és el in -
dul tunk Kolontárra. Kö zel két órás uta zás után
le han go ló lát vány tá rult elénk. A hír adás ok ban
lá tot tak az élet ben még ször nyűb bek.
Devecseren né hol a há zak ab la ká nak kö ze pé ig
ért az iszap.

Kolontárra ér ve elő ször a tar tós élel mi sze re -
ket ad tuk át a Mű ve lő dé si Ház ban. Na gyon
ked ves em be rek fo gad tak min ket, akik meg kö -
szön ték a ho zot ta kat és te á val, ká vé val kí nál tak
min ket. Ez után a ru há kat ad tuk át. Egy te le pü -
lé si kép vi se lő ál tal fel aján lott há zi kó ban gyűj -
töt ték, vá lo gat ták őket. Itt is na gyon ked ve sek
és há lá sak vol tak az ado má nyért. Be szél get -
tünk a he lyi ek kel, akik na gyon szo mo rú ak, el -
ke se re det tek, vi szont öröm mel vet ték tu do má -
sul, hogy ös  sze fo gott ér tük az egész or szág, sőt
Eu ró pa, de még Auszt rá li á ból is ér kez tek ado -
má nyok.

Leg vé gül a Pol gár mes te ri Hi va tal ba men -
tünk, ahol – bár na gyon el fog lalt volt – a pol -

gár mes ter úr fo ga dott min ket. Ép pen in ter jút
adott, és ve lünk együtt egy má sik stáb is rá várt.
Meg sza kí tot ta az in ter jút és ki jött meg kö szön ni
az át utalt pénz ado mányt és az ös  sze gyűj tött ru -
há kat, élel mi sze re ket is. Szem mel lát ha tó an fá -
radt, el csi gá zott volt, nem ke vés a gond ja mos -
ta ná ban.

Kolontáron lát tuk a meg épült új vas úti töl tést
és a kis hi dat, ame lyet rend őrök őriz tek, így a
fa lu azon ré szé be, ahol a vö rösiszap a leg na -
gyobb pusz tí tást vé gez te, nem tud tunk be men -
ni. Amen  nyit így is lát ni le he tett a ro mok ból, az
nem min den na pi. Az ott élő em be rek ös  szes va -
gyo na, éle tük mun ká ja ment tönk re. Min den hol
mun ka gé pek és em be rek pró bál ják el tün tet ni a
ször nyű pusz tí tás je le it. Devecsernél ha za fe lé a
Hon véd ség em be rei mos sák le az au tók ke re ke -
it, mert bi zony egy rö vid lá to ga tás so rán is pi -
ros ra szí ne zi a vörösiszap!

Kolontár köz ség la kó i nak ne vé ben kö -
szön jük szé pen MIN DEN KI NEK az ös  sze -
gyűlt ado má nyo kat! Kö szön jük ifj. Sza bó
De zső nek a gyűj tés ben a se gít sé gét! Kö szön -
jük Lórév Köz ség Ön kor mány za tá nak, hogy
se gí tett ab ban, hogy az ado má nyok Ko lon -
tárra jus sa nak!

Jancsó Emő ke
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Makád Község Önkormányzata és Képviselõ-testülete 
nagy szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

ddeecceemmbbeerr  1111--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  ddéélluuttáánn  1177..0000  óórraakkoorr  ttaarrttaannddóó  
FFaalluu  KKaarrááccssoonnyyffáájjáánnaakk  áállllííttáássáárraa  aa  ggaalléérriiaa  mmeelllleettttii  ppaarrkkbbaa..  
Az ünnepségen fellépnek az óvodások és az általános iskolások,
utána pedig mindenkit szeretettel várunk egy pohár meleg teára

vagy forralt borra.

A 60 éven felüli lakosainkat szeretettel meghívjuk a 
NNyyuuggddííjjaass  KKaarrááccssoonnyyrraa,,  mmeellyynneekk  iiddõõppoonnttjjaa  ddeecceemmbbeerr  1188--aa  
1144  óórraa,,  hheellyysszzíínnee  aa  TThhuurryy  JJóózzsseeff  ˘̆llttaalláánnooss  iisskkoollaa  aauulláájjaa..  

Makád Község Önkormányzata és Képviselõ-testülete

A Makádi új ság elő ző szá má ban már be -
szá mol tunk ró la, hogy az út épí tés sel kap -
cso lat ban mi lyen elő ze tes mun ká la to kat kí -
vá nunk vég re haj ta ni. Sze ret nénk Önö ket tá -
jé koz tat ni, hogy az érin tett ut cák ban az ivó -
víz há ló zat fel újí tá sa meg tör tént, a csat la ko -
zá so kat ki cse rél tük. A mun ká la tok el vég zé -
sé vel mi ni mum ra csök ken tet tük a cső tö ré -
sek le he tő sé gét, ez ál tal biz to sí tot tuk a meg -
épí tett sza ka szok mi nő sé gé nek meg őr zé sét.
A mun ká la tok 1.200.000.- fo rint ba ke rül tek,
me lyet az ön kor mány zat sa ját ere jé ből, a
költ ség ve tés ter hé re fi nan szí ro zott.

A be ru há zás sal kap cso la tos köz be szer zé -
si el já rást el in dí tot tuk, mely si ke res le zá rá -
sa után 2011. feb ru ár 10-én szer ző dést tu -
dunk köt ni a pá lyá za ton nyer tes vál lal ko zó -
val. Az út épí tés 2011. már ci us 15-ével kez -
dő dik.

Kö szön jük a la kos ság tü rel mét, meg ér té -
sét a mun ká la tok kal kap cso lat ban.


