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Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

TÁJÉKOZTATÓ A 2010. október 3-i önkormányzati választásról
A köztársasági elnök 2010. október 3-ra írta
ki az önkormányzati választásokat. A kisebbségi választásra vonatkozó kezdeményezéssel egy
választópolgár sem élt. A választások előkészítése már 2010 júliusában megindult. Az előkészítéseket a jogszabályok szerint a Körjegyzőségi Hivatal munkatársaiból alakult Választási
Iroda látta el. Makád Község Képviselő-testülete a 2006-ban választott Választási Bizottság újraválasztása mellett határozott 2010. augusztus
10-i ülésén. A választások előkészületeit az
1990. évi LXIV. törvény, az 1997. évi C. törvény, illetve az 1993. évi LXXVII. törvény, a
2010. évi L. törvény (amely 6 főben határozta
meg a településünkön megválasztható egyéni
listás képviselők számát), előírása alapján kellett végrehajtani.
A jogszabályok által előírt határidőben a névjegyzékbe felvett választópolgárok megkapták
az értesítést ennek tényéről, valamint arról,
hogy mikor és hova kell menni szavazni. Az ér-

tesítés mellé minden választópolgár kapott 3 db
ajánlószelvényt a polgármester-jelölésre, az
egyéni listás jelölésre (a korábbi kislista helyett), valamint a megyei pártlista jelölésre. A jelöltállításra nyitva álló határidőben 2 polgármester-jelölt és 17 fő egyéni listás jelölt nyújtotta be ajánlószelvényeit. A Választási Bizottság
ezen szelvényeket ellenőrizte. Végül is minden
ajánlószelvényt benyújtó személyt jelöltként
nyilvántartásba vett. Egy esetben kellett választási kifogás elbírálásával foglalkoznia a Bizottságnak. Egy jelölt bejelentése alapján megállapította a Bizottság, hogy a kihelyezett választási hirdetményüket megrongálták. A Bizottság az
elkövetőt felszólította a jogellenes magatartás
beszüntetésére. A Választási Bizottságba történő delegálási lehetőséggel két jelölő szervezet
és egy jelölt élt. A Választási Bizottság 8 alkalommal ülésezett. A megfelelő technikai előkészítés után október 3-án reggel 1038 választópolgárt vártunk az urnák elé. A szavazás rend-

Megújult a sportpálya az
iskolában!

A 2008-ban szilárd burkolatot kapott iskolai sportpálya az idei ősz folyamán tovább fejlődött. A csupasz
aszfaltra felkerültek a vonalak, valamint új kézilabdakapukat 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.

ben lezajlott. A Választási Bizottságnál 8 fő fogadta a választópolgárokat. A nap folyamán
rendkívüli esemény nem történt, késő délután
zavarta meg a szavazást egy kb. 30 másodperces áramszünet, amelyet a biztosíték felkapcsolásával rövid úton sikerült megszüntetni. Egy
jelölt ezzel kapcsolatban fellebbezést nyújtott
be a Területi Választási Bizottsághoz, amelyet
jogszabálysértés hiányában a helyi Választási
Bizottság, a Területi Választási Bizottság és a
Bíróság is elutasított. Sajnálatos, hogy ezzel a
fellebbezéssel, valótlan állításaival a 10%-os támogatást el sem érő jelölt megsértette, rágalmazta a Választási Bizottság és a Választási Iroda tagjait, munkatársait.
Sajnálatos továbbá, hogy a választási kampány alatt több olyan szórólap jelent meg,
amely rágalmazásokat tartalmazott, de nem tartalmazott aláírást és jogszabálysértő módon
nem tartalmazta a kiadó nevét sem.
(folytatás a 3. oldalon)

Régi Makádi ház

A képviselő-testület 6/2009.
(IV. 3.) számú rendeletében,
mely az építészeti örökség helyi
védelméről szól, helyi védelem
alá vonta a Szabadság utca 42.
számú épületet. Célunk az volt
ezzel a döntéssel, hogy a folyamatban levő Leader (vidékfejlesztési) pályázaton részt vegyünk és a felújításhoz pénzt tudjunk szerezni. Sajnos ez a lehetőség nem sikerült, számunkra nem
elfogadható formában írták ki a
pályázatot. Az épület állaga azóta
rohamosan romlott, felújítása ebben a formában már nem lehetséges. A nádtetős
épület tetőszerkezete teljesen beomlott, a hátsó falazata összerogyott. Az évek alatt
több ötlet került napvilágra, melyben érezhető volt a lakosok tenni akarása a régi
nádtetős épület megmentése érdekében.
Felhívással fordulunk a Tisztelt lakosokhoz!
Ezt az épületet, mely még eredeti formában maradt fenn számunkra, építsük újjá! Ehhez kérnénk ötleteket, felajánlásokat (nem anyagi), amelyek lehetővé teszik,
hogy az utókornak is be tudjuk mutatni a falunk történelmének egy szeletét. December hónapban létrehoznánk egy koordinációs bizottságot, mely a tervezéstől a munkálatok elvégzéséig felügyelné és irányítaná a felújítást. Várjuk ezzel kapcsolatos
véleményüket, ötletüket!
Baski Gábor
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Megemlékezés az ’56-os eseményekrõl
2010. október 22-én
a községben megemlékezést tartottak az
1956-os eseményekről.
Az ünnepség a Thúry
József Általános iskolában kezdődött, ahol a
végzős diákok Kissné
Méri Erzsébet vezetésével adták elő az eseményeket felelevenítő műsorukat.
Ezt követően az Országzászlónál virágot
és koszorút helyeztek el
a makádi civil szervezetek és intézmények képviselői, valamint az
óvodások és az iskolások.

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 program 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 napközi udvarán.
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A helyi önkormányzati, a polgármester és a megyei önkormányzati választáson 1038 fő adhatta volna le szavazatát. Két fő igazolással érkezett
a szavazásra. A megjelent választópolgárok száma 629 fő volt, ez 60,6 %nak felel meg. Ez az arány jóval meghaladja az országos átlagot.
A polgármester-választásra 622 db érvényes szavazat érkezett, érvénytelen szavazat 5 db volt.
Baski Gábor
polgármester-jelöltre 498 szavazat érkezett, 80%
Rab Krisztina polgármester-jelöltre 124 szavazat érkezett, 20%
A 17 egyéni listás képviselőjelöltre 613-an szavaztak,
érvénytelen volt.
Száraz Ferenc
438 szavazat
Dosztály László
419 szavazat
Baski Mária
395 szavazat
Dr. Papp Botond Eörs
386 szavazat
Vidáné Wéber Adrienn
374 szavazat
Márkus László
362 szavazat

16 szavazólap
71,5%
68,3%
64,4%
63%
61 %
59 %

Ezzel a szavazati aránnyal ők nyertek mandátumot.
Megállapítható, hogy a szavazók majdnem 60%-a mindegyik jelöltet
támogatta.

Tisztelt Makádi Választópolgárok! Kedves Makádiak!
Makád község megválasztott polgármestere és képviselő-testülete köszönetet mond a választópolgároknak, hogy
az októberi választások alkalmával bizalmukról biztosítottak minket.
A nagyarányú szavazatkülönbség
megmutatta, hogy az elmúlt időszakban
elvégzett komoly munkát a lakosok értékelték, és a nyugodt, kiegyensúlyozott
folytatás mellett tették le voksukat. Biztosíthatjuk a falu lakosságát, ahogy eddig is, ezután is kérjük az Önök véleményét, beleszólását a közös feladatok
megoldásába.
Köszönjük az előző ciklusban velünk
együtt dolgozó és az Önök képviseletét
ellátó testületi tagoknak a munkáját:
Konta Gábornak, Kocsis Tibornak.
Külön köszönjük a Helyi Választási
Iroda vezetőjének Stáhly-Zsideg István
körjegyző úrnak a választás zökkenőmentes lebonyolítását, a választási bizottság elnök asszonyának, Fábián Ilonának és a bizottság minden tagjának
munkáját. továbbá köszönöm a szavazatszámláló bizottság tagjainak és a delegáltaknak a munkáját, mellyel megőrizték az önkormányzati választás tisztaságát.
„A béke arra való, hogy az ellenfelek
elfelejtsék haragjukat. A harag átmenet, a béke állandó.” G. Hajnóczy Rózsa
Baski Gábor

Borbély Ilona
Csizmazia Attila
Lakatos Enikő
Rab Krisztina
Soós Sándor
Szűcs Sándor
Drahos Magdolna
Szűcs Sándorné
Oláh Andrásné
Staub Erzsébet
Oláh András

165
132
120
113
110
109
78
63
55
54
51

szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat

26,9%
21,5%
19,6%
18,4%
18%
17,8%
12,7%
10,3%
9%
8,8%
8,3%

A megyei listás szavazáson 629 fő vett részt, ők 3 párt listájára adhatták le szavazatukat. Az eredmények:
FIDESZ-KDNP
372
szavazat
Jobbik
101
szavazat
MSZP
124
szavazat
A Választási Bizottság nevében mindegyik képviselőnek, a polgármesternek a település érdekében vállalt munkájához jó egészséget kívánok.
Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét.
Makád, 2010. október 18.
Fábián Ilona elnök

ALA KU LÓ ÜLÉS

Az október 3-án megválasztott Képviselő-testület október 18-án tartotta ünnepélyes alakuló
ülését a makádi művelődési házban. Fábián Ilona, a Választási Bizottság elnöke beszámolót tartott
a 2010. október 3-i választásról. Ezt követően átadásra kerültek a megbízólevelek a polgármester
és az egyéni listás képviselők részére, majd a képviselő-testület tagjai, azután pedig a polgármester
is letette az esküjét.
Dosztály László korelnök ezután felolvasta előterjesztését a polgármesteri illetményre vonatkozóan, melyet a képviselő-testület meg is szavazott. A polgármester illetménye a törvényben szabályozott legalacsonyabb adható összeg lett.
Az alpolgármesteri posztra Baski Gábor Dosztály Lászlót javasolta, aki több korábbi ciklusban
is betöltötte már ezt a tisztséget, és eddigi munkájával is bizonyította rátermettségét. A szavazás lebonyolítására 2 tagú bizottságot hoztak létre, amelynek tagjai: Száraz Ferenc és Vidáné Wéber Adrienn képviselők. A képviselő-testület tagjai ezután titkos szavazással, egyhangúan fogadták el a javaslatot. Ezután Baski Gábor felkérte az alpolgármestert az eskü letételére, aki az esküt letette. Az
alpolgármester – a korábbi évekhez hasonlóan – saját kérésére nem vesz fel munkájáért tiszteletdíjat.
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról is döntött a testület. Erre jogszabály kötelez, de a helyi sajátosságokkal is ki kell egészíteni. A felülvizsgálatra hat hónap áll rendelkezésre.
E feladat előkészítésével a körjegyzőt bízták meg.
Ezután Baski Gábor ismertette a 2010-2014-es ciklusra szóló elképzeléseket, fejlesztési terveket.
Programjában elmondta, hogy az elkövetkezendő négy év komoly feladata a Thúry József Általános Iskola és a Hóvirág Óvoda biztonságos működtetése. Új településközpont létrehozása pályázati lehetőség kihasználásával. A központ építésének I. üteme orvosi-, fogorvosi rendelő építése. A
foglalkoztatás területén folyamatosan részt kíván venni az „Út a munkába” programban. Elsődleges fejlesztési feladatok közé tartozik a megnyert belterületi útpályázatban vállalt építést az előírt
határidőre megvalósítani, járdákat építeni, információs táblákat elhelyezni.
Az elkövetkezendő négy évben fontos feladat a községi könyvtár fenntartása, fejlesztése és méltó helyre költöztetése, tanösvény kialakítása a parkerdőben.
Kitért a közbiztonság helyzetének javítására, a környezetvédelem szigorú betartására, civil szervezetekkel a kapcsolat javítására, lehetőség szerint anyagi támogatásra.
A testületi ülés utolsó napirendi pontja kissé ünnepélyesebbé varázsolta az addigi kötött, hivatalos munkamenetet. Az Önkormányzatiság 20. évfordulójának alkalmából az előző 5 ciklus polgármesterei ünnepélyes keretek között emléklapokat adtak át a velük együtt dolgozó képviselő-testületek tagjainak, és hosszabb-rövidebb formában összefoglalták az 1990–2010 között végzett munkájukat. Emellett Stáhly-Zsideg István címzetes főjegyző is megemlékezett az átmeneti időszakról.
A beszámolókat követően Baski Gábor megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és a képviselőtestület alakuló ülését bezárta. A megjelentek zárásként halk zeneszó, aprósütemény és pezsgő mellett beszélgethettek.
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Makád Község Önkormányzat Képviselőtestülete eleget téve az önkormányzati törvényben 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 végrehajtásához több helyről érkező pénzügyi forrásokra 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 viszont 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 képességét is.
Úgy gondoljuk, hogy a kivetett adók mértéke
igazodik a lakosság teherbíró képességéhez, a
képviselő-testület jól állapította meg a kedvezményeket, 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 kötelezettség nem terheli a makádi állandó lakosokat.
Látszik a képviselő-testület állandó lakosokkal 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 elviselhető 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 önkormányzattal szembeni kötelezettségek hátrább
szorultak volna az egyéb kiadásokkal szemben.
Ez a korábbi években nem volt tapasztalható.
Egyre nő a lakossági adó hátralék, az adófizetők már több mint 30%-a késedelmesen,
vagy nem fizeti az adóját.
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TISZTELT ADÓFIZETŐK!

Sajnos az ilyen nagymértékű adó tartozás
esetenként már veszélyezteti az önkormányzat
pénzügyi stabilitását.
A Körjegyzőségi Hivatalt kettős kötelezettség
terheli ezzel kapcsolatosan, nevezetesen be kell
tartanunk és be kell tartatnunk az adózás rendjéről szól 2003. évi XCII. törvény előírásait,
amely vonatkozik többek közt az adóalany
állampolgárokra is. Ezenkívül teljesítenünk kell
a település éves költségvetéseiben előírt adóbevételi tervet is.
Az adóbevételen túl a kommunális csatornaberuházás társulati hozzájárulással tartozók is
nehezítik az önkormányzat pénzügyi helyzetét
tekintettel arra, hogy a tartozásukat az önkormányzatnak kell kifizetni és csak behajtás után
jutunk hozzá ezen pénzünkhöz.
Eddig elegendőnek látszott az írásbeli felszólítás 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 illetményből, vagy nyugdíjból történő letiltás.
Eddig csak a csatornatársulati tartozók esetében éltünk ezzel a lehetőséggel, de sajnálatosan 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 engedélyezünk, hogy elviselhető maradjon a teher.
Látszik, hogy ilyen esetben rosszabb anyagi
megterhelést jelent a letiltás. Továbbá a végrehajtási 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 bevonja a forgalmi engedélyt. Csak akkor kapja azt
vissza a tulajdonos és vizsgáztathatja le újra a
gépjárművet, ha befizeti a gépjármű adóját teljes egészében. Itt plusz költségként jelentkezik
az újravizsgáztatás díja.
Ezzel a lehetőséggel 37 gépjárműtulajdonos
esetében éltünk a napokban. Itt kell megemlíteni, 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 adófizetési kötelezettség, független attól, hogy már
nincs birtokában a gépjármű.
Az összetettebb esetekben végrehajtó segítségét is igénybe vesszük a tartozások rendezéséhez.

Most dolgozunk azon, hogy majdnem 17 millió forint adóhátralék behajtásában közreműködjön a végrehajtó, ez 87 főt érint. Természetesen a végrehajtó sem díj nélkül dolgozik, így
ez a költség is növeli az adózó terheit. A végrehajtó 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 szolgáltak a többi adózó felé, illetve nehezítik az önkormányzat gazdálkodását, az óvoda, iskola fenntartását, a fejlesztéseket, amelyek minden makádi lakos, de akár az itt üdülők érdekeit is szolgálják.
Tisztelettel kérjük, hogy igyekezzenek az
adókat határidőben megfizetni, pénzügyi nehézség 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 állampolgári kötelezettségüknek eleget tehessenek.
Stáhly-Zsideg István
címzetes főjegyző, körjegyző

Tisztelt Lakosság!

Bár a 2010. október 3-i önkormányzati választásokon a korábbi vezetőség újraválasztásával elismerték, hogy az általuk végzett munkával elégedettek, mégis tisztában vagyunk
vele, hogy lehetnek olyan ötletek, problémák,
amik elkerülik a figyelmünket, vagy nem jutnak el hozzánk. Ezért kérünk minden lakost,
hogy ne csak panaszaikkal, hanem ötleteikkel,
javaslataikkal is forduljanak az Önkormányzathoz bizalommal. Mindezeket a következő
módokon tehetik meg:
Személyesen, ügyfélfogadási időben hétfőn:
8:00–16,30, szerdán 8:00–17:00 és pénteken
8:00–14:00 óra között,
e-mailben a makad@makad.hu címen,
postai, vagy a kihelyezett ötletládába dobott
levélben a 2322, Makád, Szabadság u. 27. címen, telefonon a 06(24)-482-096 számon,
vagy faxon a 06(24)-512-200 számon.
A lehetőség mindenki számára adott, csak
élni kell vele!
Kiadja:
Makád és Lórév Község Körjegyzője.
A szerkesztőség címe:
Makád, Kossuth L. u. 52. www.makad.hu
Nyomda:
PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza
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2010. október közepén történt két eset, mely
mindenki számára tartogat tanulságokat, érdekességeket:
A Ráckevei Városi Bíróság hathatós és szakszerű együttműködésével sikerült két személy ellen gyors bírósági elé állítást foganatosítani eltiltás tartalma alatti engedély nélküli járművezetés
szabálysértés elkövetése miatt.
Október 16-án 11.10 órakor igazoltatták K. Pál
ráckevei lakost az általa vezetett személygépkocsi vezetőjeként a Ráckeve, Dömsödi úton és az
intézkedő rendőrök megállapították, hogy még
2005-ben okozott Budapesten egy balesetet,
melyben közrejátszott az ittassága is, ráadásul súlyosan megsérült az utasa a balesetben, ezért a
Pesti Központi Kerületi Bíróság egyéb büntetések mellett 2014. március 12-ig a járművezetéstől
eltiltotta.
Az is kiderült a nyilvántartási rendszerből,
hogy már szeptember 24-én feljelentették teljesen azonos cselekmény elkövetéséért, csak akkor
nem kezdeményezték a gyorsított eljárást.
Az igazoltatás időpontjától kezdve őrizetbevételére került sor, tehát kiszállt az autóból, előállították és vitték a Cegléd Rendőrkapitányság Fogdájába.
A Ráckeve Városi Bíróság október 19-én, három napon belül mind a szeptember 24-i, mind az
október 16-i esettel kapcsolatban meghozta végzését, miszerint 20 nap elzárással sújtja a sofőrt és
mivel fellebbezéssel élt a végzés ellen, ezért viszszavitték a ceglédi Rendőrkapitányság fogdájába
a másodfokú bírósági tárgyalás idejéig.
A Pest Megyei Bíróság október 22-én helybenhagyta a Ráckeve Városi Bíróság ítéletét, beszámolta a fogdában eltöltött időt és Baracska BV
Intézetben rendelte el letölteni az elzárás még hátralévő idejét.
Az egyik legsúlyosabb és sok ember számára
szinte megérthetetlen dolog egy másik ember
szabadságának az elvétele, egy másik személy

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
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személyi szabadságának a korlátozása. Ez az eljárás alá vont személy most igazán megérthette,
ha akarta, hogy megy az úton az autójával és igazoltatják, majd aztán 20 nap múlva tud csak viszszatérni a munkájához és a magánéletéhez, mert
nem tartotta be a rá kirótt ítéletet, mert azt hitte,
hogy megúszhatja, mint sokan mások. Azt kell
tudomásul venni, hogy egyszer mindenkire sor
kerül és akkor aztán meglátszik, hogy az is ember, aki adja az ítéletet, de az is az, aki méltósággal állja és tudomásul veszi a rá kiszabott büntetést.
B. Gyula gödi lakos hasonlóképpen járt.
Dunavarsányban közlekedett a személygépkocsijával és gyermekeivel intézte az ügyeket. Október
18-a volt, délután 14.00 óra, nem látszottak előjelei a következő napok megpróbáltatásainak. Igazoltatták, kiderült, hogy ittas vezetés miatt 2014.
november 14-ig a Dunakeszi Városi Bíróság eltiltotta a járművezetéstől. Előállították, a három
gyermekét bekísérték, ha nem tudott volna a
gyermekek mellé gyorsan keríteni egy édesanyát,
ami sikerült, persze egy kis idő elteltével, akkor
még a gyermekeket is elhelyezték volna valamilyen gyermekvédő intézetbe, szóval az intézkedő
rendőrök mindenre gondoltak. De. B. Gyula nem
gondolta, hogy aznap már őrizetbevételére kerül
sor, hogy már Cegléden tölti az éjszakát, majd október 20-án 20 nap elzárást kap, amelyet még 20án megkezd letölteni a Baracska Büntetésvégrehajtási Intézetben.
Minden egy pillanattal megszakadt, se munka,
se magánélet, irány a rendőrségi fogda, majd a

5
büntetésvégrehajtási intézet. Olyan szörnyűnek
hangzik ez távolról nézve, újságot olvasva, de közelről még inkább az. Beindul egy gépezet, rendőrség, bíróság, ügyvéd végzik a dolgukat, majd
azon személy, aki körül forog az egész történet,
megy és letölti a megérdemelt büntetését. Van
ideje gondolkodni, hogy mit rontott el, mit kellene a jövőben másképp tenni…
Ami mindenki számára üzenet: Igyekszik
mindenki a maga helyén úgy dolgozni és tevékenykedni, hogy mind saját magának, mind másoknak az ő munkája megfeleljen.
A szabálysértők okkal tarthatnak attól, hogy
ellenük szabálysértési eljárást fognak kezdeményezni, amelyek 2-3 nap leforgása alatt,
akár személyi szabadságuk rovására is mehet,
pillanatok alatt börtönben találhatják magukat,
pedig „csak” eltiltás tartalma alatt gépjárművet vezettek…
A Ráckevei Rendőrkapitányság dolgozói és
a Ráckevei Városi Bíróság munkatársai továbbra is azon lesznek, hogy azok, akik nem
tartják be a törvényeket, a büntetések hatályát
semmibe veszik, bűnhődjenek, kerüljenek elzárásra és értsék meg, nem helyes, amit cselekednek. Sok munkaóra, sok kilométerfutás a
rendőrautókban, ami ráment erre a két esetre,
de ez a dolgunk, végezzük, néha sikereink
vannak és ilyenkor egy ideig könnyebben
megy az újabb vizsgálat, jobban összetartunk,
erősödik az igazságszotátatásba vetett hitünk…
Csipler Norbert
r. őrnagy mb. kapitányságvezető
Szabó Sándor r.alezredes osztályvezető

Tisztelt Lakosság!

Immár 15 éve mûködõ cégünk vállal teljes
lakásfelújítást generál kivitelezésben.
Árajánlat-készítés, helyszíni felméréssel
díjmentesen.
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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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THÚRY SULI HÍREK

Õszi papírgyûjtés

Idén szeptemberben ismételten megszervezte a Thúry József Diákönkormányzat az egész falut megmozgató papírgyűjtést. Soha nem látott aktivitással és szorgalommal dolgozott a falu apraja és nagyja. Ezúton köszönjük meg mindenkinek a segítségét!

Október 6-ra emlékeztünk
Október 6-án, az aradi vértanúk napján az 5. osztályosok emlékműsort
adtak elő, melyet az osztályfőnök tanított be. Az ünnepi műsor után koszorúzáson közösen vettek részt a falu vezetőségével és az iskola képviselőivel.

Õszi iskolai kirándulás

2010. október 4-én a Thúry József Általános Iskola felső tagozatos tanulói ellátogattak a Tudományos Akadémiára. Papp Gábor úr elmesélte a
gyerekeknek az Akadémia történetét. Ezután ellátogattak a Madách Színházba, ahol megmutatták nekik a „kulisszatitkokat”. Ez a kirándulás nagyon tanulságos és érdekes volt – mondták a 7. osztályosok.
Iskolánk továbbra is részt vesz az „UNIVER – Nyerjen a mi iskolánk” elnevezésű pályázaton, melynek lényege, hogy az UNIVER
termékeken található „sulipont” matricákból minél többet gyűjtsenek össze és küldjenek vissza. A matricákat leadhatják az iskolában,
ahol összegyűjtik, és egyben
küldik tovább az UNIVERnek. A pályázat fődíja 3 millió Ft, melyet az iskolák felújításra, fejlesztésre fordíthatnak.
Az ELMÜ jóvoltából idén is
ellátogatott iskolánkba a
Fizibusz. Tóth Pál lenyűgöző
kísérletei hatalmas élményt
nyújtottak a gyerekeknek.

Szavalóverseny az iskolában

Az idén október 29-én rendeztük meg a hagyományos kistérségi szavalóversenyünket. Most is sok verset szerető és értő gyereket láthattunk
vendégül ezen a napon. Tököltől Kunszentmiklósig 13 iskola 113 tanulóját köszönthettük felkészítő tanáraikkal vagy kísérő szüleikkel együtt.
A legtöbb iskola már több éve rendszeresen hozza diákjait. A tanév elejétől érdeklődnek, számítanak a versenyre, így sok a visszatérő, ismerős
arc. Elmondásuk szerint a kollégák és meghívott vendégeink is szívesen
jönnek és vesznek részt a zsűri nem könnyű munkájában. Most még az
is nehezítette dolgukat, hogy a verseny egyfordulós volt, egyetlen vers
alapján kellett a legjobbakat kiválasztani. A versek témájául az idén a
Családot és Hazát választottuk. Sok szép költeményt hoztak a gyermekek ezekből a témákból. A legszebb előadásokat mindenki meghallgathatta az eredményhirdetésnél. A makádi tanulók közül Huszár Ivett 3.
osztályos és Vásárhelyi-Nagy Réka 4. osztályos diák II. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik! Azt első helyezettek a tavasszal megrendezésre kerülő megyei versenyre jutottak tovább. Szó szerint még jobban „színesítette” ezt a napot Kérges Tünde ráckevei festőművész kiállítása. Sajnáljuk,
hogy nem láthatták többen a szép, megragadó festményeket.

Tekintettel a nehéz anyagi körülményeinkre, az önkormányzat segítsége mellett külön öröm volt számunkra, hogy nem egy zsűritag, illetve
vendégünk külön ajándékkal érkezett, vagy küldött könyvet, kiadványokat jutalmazás céljából. Nagyobb anyagi segítséget kaptunk a Ráckevén
működő Kis-Duna-menti Civil szervezetek Szövetségétől. Varga László
ráckevei vállalkozó pedig finom almát küldött vendégeinknek.
Köszönjük a támogatásokat, a figyelmet, az elismerő szavakat, reméljük, még sok évig áll módunkban megrendezni, talán egyre magasabb
színvonalon, ezt az iskolánk számára fontos versenyt.
Piróthné Ács Tünde szervező
A Ráckevei Skarica Máté Könyvtárból Szamosvári Istvánné, Marika néni volt a 3. osztályosok egyik zsűritagja, aki a verseny után a
II. helyezést elért Huszár Ivettet felkérte, hogy a gyermekkönyvtárban folyó baba-mama klub résztvevőinek is mondja el versét. A baba-mama klub egy éve, kéthetente tart verses-mesés foglalkozásokat
délutánonként a gyermekek és a szülők részére. Alkalmanként 10-12
család vesz részt az eseményen. A gyermekek átlagéletkora másfél
év. A kicsik kikerekedett szemmel nézték és hallgatták Ivett „Sün Balázs” című versét, és egy jutalomkönyvvel honorálták ügyességét.
Büszkék vagyunk Ivettre, és a szavalóversenyen résztvevő, és helyezést elérő gyermekeinkre!

Elevenpark Budapesten

Hurrá! Hajni néni és Kriszta néni újra kirándulást szerveztek a negyedik és harmadik osztály számára.
Induláskor mindenki izgatottan beszélt arról, hogy mit szeretne kipróbálni az Elevenparkban. Először a Modell-makett show termébe mentünk. Nagyon érdekes látvány tárult elénk, mindenféle kicsi vonatok suhogtak a terepasztalokon. Versenyeztünk, hogy ki találja meg azt a makettet, ahol egy lovas fennakadt egy ágon. Ezután egy másik terembe léptünk be. Ott lego-városokban robogtak a kis járművek. Utána végre az
Elevenparkba mentünk. Ez is ugyanabban az épületben volt, mint a Modell-makett show. Mikor megpillantottuk az izgalmas játékoka,t már rohantunk is kipróbálni azokat. Volt gokart, csúszda, trambulin, kisautó és
még minden más, amit csak kívánni lehetett. Miután két csoportra oszoltunk, még néhány izgalmas játék várt minket: létramászás, íjászat, gokart
és lézerharc.
A játék végén élményekkel feltöltődve mentünk haza. Otthon nagy
örömmel meséltük el szüleinknek, milyen jó volt lecsúszni a csúszdán s
legurulni a piramison. Remélem máskor is elmegyünk ide!
Vásárhelyi – Nagy Réka 4. osztályos tanuló
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Községünk több száz éves magyar település,
mégis kevés hagyománnyal büszkélkedhet.
Öröm volt számomra az idei felvonulás
szervezése, mert sokkal több szülő vett részt az
előkészületekben, mint a korábbi években.
Az idei év bírója és bírónéja Kollár Tibor és
Szabó Dóra volt. Már az első megkeresésre nagy örömmel mondtak igent
és szívesen vállalták a feladatot. Ezúton is szeretném ezt nekik megköszönni.
Jólesett, hogy az idei évben az emberek szívesen vállalták a feladatokat. A felvonuláson több tánccsoport
is képviseltette magát. A legkisebbek
az óvodások voltak. Ők Éva néni vezetésével mutatták be táncukat. Az iskolások két csoporttal képviseltették
magukat. A nyáron alakult mazsorett
tánccsoport mellett a nyolcadik oszA 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
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tályosok is részt vettek a felvonuláson. Felkészítő tanáraik Major Hajnalka és Kissné Méri
Erzsébet voltak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elfogadta meghívásunkat az áporkai és a dunavecsei néptánccsoport is, és színvonalas bemutató-

jukkal nagyban hozzájárultak a jó hangulat kialakulásához.
Az előkészületek már pénteken elkezdődtek, a kultúrház feldíszítésével. Ebben a munkában segítséget nyújtottak a nyolcadikos diákok és az önkormányzat dolgozói is. Másnap
már reggel elkezdődött a főzés. A szakács
Lajter Szabolcs volt. Ahogy közeledett a felvonulás időpontja, a hangulat egyre jobb lett
és egyre lázasabban várta mindenki az indulás
időpontját.
A zenekart személyautója utánfutóján vitte
Bodor Pál, míg egy másik utánfutón a nagyobb gyerekek utaztak. Az ő sofőrjük Kocsis
Tibor volt. A gyerekeket kisbusszal Dobosné
Éva szállította. A kihangosítást Vakulya Zoltán
(Oszi) és Baski Gábor biztosították. A felvonuláson részt vettek lovaskocsikkal, hintókkal, és
volt aki népviseletben, lóháton tette meg a kört
a faluban. A felvonulók a művelődési háztól
indultak, első megállójuk a postánál volt. Ezt
követően a focipálya melletti parkolóban mutatták be műsorukat, majd következett a sport-
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pálya parkolója, a Nyárfás tanya, a Madáretető, a felvonulás utolsó állomásaként pedig a
művelődési háznál adták elő produkcióikat a
csoportok, majd a szervezők minden felvonulót egy tál étellel és üdítővel vagy borral vendégeltek meg.
Este aztán mindenki visszatért,
hogy hajnalig mulassanak. A
Stromi zenekar szokásához híven
idén is fergeteges hangulatot teremtett, aki bírta, hajnalig ropta a
táncot. Éjfélkor a tombola nyereményei is gazdára találtak, a fődíj
az Áporkai Tánccsoport által felajánlott arany karkötő volt. A bál
bevétele 255.000 Ft lett, melyet
az Általános Iskola javára ajánlott
fel a Szülői Munkaközösség.
Szekerné Ficsor Anikó
SZMK-elnök
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
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Kolontáron

2010. november 9-én kedden, a lórévi falugondnoki szolgálat kisbuszával felkerekedtünk
Baski Gábor polgármesterrel, Bogdán Zsigmond, lórévi falugondokkal és Major Alexandrával, hogy elvigyük Makád lakóinak összefogásával gyűjtött adományokat a kolontári
iszapkatasztrófa károsultjainak.

2010. december

jártunk!

Településünkön négy helyen volt kihelyezve
gyűjtőláda, amelyben közel egy hónapon keresztül gyűltek az adományok, összesen 62.345
Ft. A károsultak megsegítésére bankszámlát is

szert hozott.
Ezen a bizonyos keddi napon bepakoltuk az
összegyűlt adományokat a kisbuszba és elindultunk Kolontárra. Közel kétórás utazás után
lehangoló látvány tárult elénk. A híradásokban
látottak az életben még szörnyűbbek.
Devecseren néhol a házak ablakának közepéig
ért az iszap.
Kolontárra érve először a tartós élelmiszereket adtuk át a Művelődési Házban. Nagyon
kedves emberek fogadtak minket, akik megköszönték a hozottakat és teával, kávéval kínáltak
minket. Ezután a ruhákat adtuk át. Egy települési képviselő által felajánlott házikóban gyűjtötték, válogatták őket. Itt is nagyon kedvesek
és hálásak voltak az adományért. Beszélgettünk a helyiekkel, akik nagyon szomorúak, elkeseredettek, viszont örömmel vették tudomásul, hogy összefogott értük az egész ország, sőt
Európa, de még Ausztráliából is érkeztek adományok.
Legvégül a Polgármesteri Hivatalba mentünk, ahol – bár nagyon elfoglalt volt – a pol-

nyitottunk, ide is lehetett adományokat utalni, a
számlán 30.000 Ft volt. Az önkormányzat az
így összesen összegyűlt 92.345 Ft-ot 7.655 Fttal kiegészítette és átutalta Kolontár község
bankszámlájára. A régi Hivatal épületében pedig a tárgyi adományokat gyűjtöttük. Volt, aki
játékot, gyermek- és felnőttruhát, tartós élelmi-

gármester úr fogadott minket. Éppen interjút
adott, és velünk együtt egy másik stáb is rá várt.
Megszakította az interjút és kijött megköszönni
az átutalt pénzadományt és az összegyűjtött ruhákat, élelmiszereket is. Szemmel láthatóan fáradt, elcsigázott volt, nem kevés a gondja mostanában.

Makád Község Önkormányzata és Képviselõ-testülete
nagy szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
december 11-én, szombaton délután 17.00 órakor tartandó
Falu Karácsonyfájának állítására a galéria melletti parkba.
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
Nyugdíjas Karácsonyra, melynek idõpontja december 18-a
14 óra, helyszíne a Thury József ˘ltalános iskola aulája.
Makád Község Önkormányzata és Képviselõ-testülete

Kolontáron láttuk a megépült új vasúti töltést
és a kis hidat, amelyet rendőrök őriztek, így a
falu azon részébe, ahol a vörösiszap a legnagyobb pusztítást végezte, nem tudtunk bemenni. Amennyit így is látni lehetett a romokból, az
nem mindennapi. Az ott élő emberek összes vagyona, életük munkája ment tönkre. Mindenhol
munkagépek és emberek próbálják eltüntetni a
szörnyű pusztítás jeleit. Devecsernél hazafelé a
Honvédség emberei mossák le az autók kerekeit, mert bizony egy rövid látogatás során is pirosra színezi a vörösiszap!
Kolontár község lakóinak nevében köszönjük szépen MINDENKINEK az összegyűlt adományokat! Köszönjük ifj. Szabó
Dezsőnek a gyűjtésben a segítségét! Köszönjük Lórév Község Önkormányzatának, hogy
segített abban, hogy az adományok Kolontárra jussanak!
Jancsó Emőke

A Makádi újság előző számában már beszámoltunk róla, hogy az útépítéssel kapcsolatban milyen előzetes munkálatokat kívánunk végrehajtani. Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az érintett utcákban az ivóvízhálózat felújítása megtörtént, a csatlakozásokat kicseréltük. A munkálatok elvégzésével minimumra csökkentettük a csőtörések lehetőségét, ezáltal biztosítottuk a megépített szakaszok minőségének megőrzését.
A munkálatok 1.200.000.- forintba kerültek,
melyet az önkormányzat saját erejéből, a
költségvetés terhére finanszírozott.
A beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárást elindítottuk, mely sikeres lezárása után 2011. február 10-én szerződést tudunk kötni a pályázaton nyertes vállalkozóval. Az útépítés 2011. március 15-ével kezdődik.
Köszönjük a lakosság türelmét, megértését a munkálatokkal kapcsolatban.

