
Megvalósult az álom!

Több éves, talán lehet mondani évtizedes várakozás után elérkezett az a 
pillanat - 2011. február 07-én reggel,- amikor tanulók, tanárok, szülők 

átléphették az új iskola küszöbét.

Az utolsó hetek már nagyon lassan, a készülődés, összepakolás 
izgalmával teltek. Közben érkeztek az új bútorok is.

Igaz, hogy már egy korábbi időpontban tanulók, tanárok, szülők 
meglátogathatták az új épületet, de akkor még csak az üres épületet, 
tantermeket tekintettek meg, bár már akkor is nagyon szépnek tűnt.

Ezután még jobban vártuk, hogy mikor is vehetjük igazából birtokba a 
bebútorozott, jól felszerelt tantermeket.

Február 07-én reggel egy rövid tájékoztatást hallgattak meg a tanulók. Az 
iskola igazgatója felhívta a diákok figyelmét az új épület megfelelő 
használatára, a tűzvédelmi rendszer működésére, a balesetmentes 

együttélésre, valamint a tantermek tisztaságára és a bútorok megóvására, 
a  takarékosságra.

Madocsai Hírmondó
  VI. évfolyam, 2. szám, 2011. február-márciusA Madocsai Önkormányzat lapja
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(folytatás az 1. oldalról)

Az új iskola a korszerű követel-
ményeknek hiánytalanul megfelel.
Bővült a tantermek száma. Három 
szaktanterem teljesen új berendezé-
se minden igényt kielégít. Új szak-
tantermeink: informatika terem, 
nyelvi labor és a kémia előadó. 
A konyha és az ebédlő is teljesen 
megújult.

Az igazgatói tájékoztató után a 
tanulók megismerkedhettek az 
iskola összes helyiségével, majd a 
diákönkormányzat minden osztályt 
egy tortával lepett meg.

Még teljesebbé vált az ünnep az ál-
tal, hogy a szülők a torta mellett sü-
teménnyel lepték meg a gyerekeket.

Reméljük, hogy tanulóink képessé-

geiknek megfelelve teljesítik tanul-
mányi munkájukat és a szép tiszta 
épület berendezéseit sajátjuknak 
tekintik és akképpen is vigyáznak rá.
Az épület ünnepélyes átadására 
április 15-én kerül sor, melyre 
minden érdeklődő vendéget szere-
tettel várunk.

Agócs Mihályné
igazgató

Képviselő-testület ülései

Madocsa Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2011. évi első 
ülését február 15-én tartotta. Az ülés 
legfontosabb napirendje az Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésének 
tárgyalása volt. Az önkormányzat 
2011. évi költségvetése – az előzetes 
számítások szerint – 247.094 ezer 
Ft, amely 32.190 ezer Ft forrás-
hiányt tartalmaz. A költségvetés 
összeállításakor az oktatási társulás 
részéről, valamint a pályázati 
elszámolásokkal kapcsolatosan nem 
álltak rendelkezésre pontos adatok. 
Ezek pontosítása, valamint a terve-
zett kiadások részletesebb kidolgo-
zása végett a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy az önkormányzat  
2011. évi költségvetését a márciusi 
ülésén újra napirendre tűzi.

Az ülés második napirendjeként 
tárgyalta a testület a helyi adókról 
szóló rendelet módosítását, melyet 
az iparűzési adót érintő jogszabály 
változások tettek szükségessé. Az 
iparűzési adó alapjának csökken-
tésére újként került a rendeletbe az 
alapkutatás, alkalmazott kutatás, a 
kísérleti fejlesztés költsége. Mentes 
az adóalapnak az a része is, amely a 
külföldön létesített telephelyen 
végzett tevékenységből származik. 
A törvény rendelkezései szerint nem 
kell iparűzési adót fizetni a piaci és 
vásározó tevékenység után, e miatt 
csak az építőipari tevékenység 
maradt ideiglenes iparűzési tevé-
kenységként a rendeletben.

Következő napirend a házasságkö-
tés engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló  rendelet tárgya-
lása volt, mellyel az önkormányzat 
eddig nem rendelkezett, és aminek 
megalkotását törvény írja elő. A ren-
deletben meghatározta a képviselő-
testület a hivatali helyiségen (házas-
ságkötő termen) kívüli házasság-
kötés engedélyezésének szabályait. 
A házasuló feleknek a hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötés 
engedélyezését a házasságkötési 
szándék bejelentésével egyidejűleg 
kell kérniük, melyről – az anya-
könyvvezető által megtartott hely-
színi szemle alapján – a jegyző dönt. 
A hivatali helyiségen kívüli házas-
ságkötésért – kivéve a házasulók 
valamelyikének közeli halállal 
fenyegető állapota esetét, amely 
díjmentes – az önkormányzat részé-
re 10.000.-Ft külön díjat kell fizetni.

Az ülés folytatásaként jóváhagyta a 
testület a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa mikrotérségi oktatási tár-
sulás  főigazgatójának a 2011/2012. 
nevelési évre, az óvodai és az álta-
lános iskola első évfolyamára törté-
nő beiratkozás időpontjaira tett ja-
vaslatát. 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 

2011. április 5. (kedd) 
8 – 12 óráig,
2011. április 6. (szerda) 
13 – 17 óráig.

Helye: Madocsa, Paksi út 19. sz. 
óvodaépület

A tanköteles tanulók első évfolyam-
ra történő beíratásának időpontja:

2011. április 7. (csütörtök) 
13 – 17 óráig
2011. április 8. (péntek) 
8 – 12 óráig

Helye: Madocsa, Kossuth u. 2 sz. 
iskolaépület

Ezt követően döntött a képviselő-
testület az óvoda nyári nyitva 
tartásáról. E szerint az óvodai 
szünet 2011. július 11 – 31-ig tart a 
nyári nagytakarítások elvégzése 
miatt, augusztus 1 – 7-ig ügyeletet 
tartanak.

A továbbiakban az „Egyebek” 
napirend tárgyalása következet, 
melynek során a polgármester 
asszony tájékoztatta a testület tagjait 
a település Társadalmi Ellenőrző és 
Információs Társulás (TEIT) tagjai 
közé történő bekerülésének érde-
kében tett lépésekről, a folyamat 
jelenlegi állásáról. 
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Márciusi Testületi ülés

Madocsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. március 
9-én tartotta soron következő ülését, 
melyen a fő napirend a település 
2011. évi költségvetésének elfoga-
dása volt.

A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása után, az Önkormányzat 
költségvetésének részeként a Duna-
földvár-Bölcske-Madocsa Mikro-
térségi Oktatási Társulás Madocsai 
Tagintézményeinek költségvetését 
114.132 ezer Ft bevétellel és kiadá-
ssal hagyta jóvá a Képviselő-testü-
let. 
Az oktatási intézmények költségve-
tésének elfogadása után került sor a 
település 2011. évi költségvetésének 
II. fordulós tárgyalására. A képvi-
selő-testület a 2011. évi költségvetés 
főösszegét  238.049 ezer Ft bevé-
tellel és kiadással fogadta el. Az idei 
év fedezetlen kiadási összege 
16.152 ezer Ft, ami 13.317 ezer Ft 
működési, 2.835 ezer Ft fejlesztési 
forráshiányból tevődik össze, 
amelynek fedezetéről az év folya-
mán kell gondoskodni. A költség-
vetésből 175.482 ezer Ft az a keret, 
amit az intézmények működésének 
finanszírozására fordíthat az önkor-
mányzat.  Ebből  az  iskola,  óvoda 

működéséhez 46.734 ezer Ft 
támogatást kell átutalni a társulás-
nak. A maradék kiadási keretből kell 
megoldani a Polgármesteri Hivatal, 
Idősek Klubja, védőnői szolgálat, 
Könyvtár, Művelődési Ház, Faluház 
működését, a szociális feladatok 
ellátását, a közvilágítás-, és a közte-
mető fenntartását, a szemétszállítás 
és a szeméttelep kezelésével kapcso-
latos díjakat, a központi orvosi 
ügyeleti ellátásért fizetendő össze-
get. 
Fejlesztési feladatainkra 19.700 ezer 
Ft-ot fordítható az idei évben, 
melyek között első sorban a belső 
buszmegálló környékének rendbe-
tétele, a településrendezési terv 
módosítása, a csapadékvíz elvezető 
rendszer tervezési kiadásai, a parkok 
gondozásához szükséges önjáró 
fűnyíró beszerzése, valamint az 
iskolaépítéssel kapcsolatos önkor-
mányzati önerő szerepel.

A költségvetés az idei évben is bizto-
sít támogatást a településen működő 
civil szervezetek számára.
A Madocsai Nyugdíjasklub műkö-
dését 100.000.-Ft-tal, a Madocsai 
Mazsorett és Twirling Sport Egye-
sület működését 550.000.-Ft-tal, a 
Madocsai Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület működését 1.000.000-Ft-

tal, a Madocsa SE Labdarúgó Szak-
osztály működését 1.450.000-Ft-tal, 
a Madocsa SE Női Kézilabda Szak-
osztály működését 850.000.-Ft-tal 
támogatta a képviselő-testület. Az 
egyesületeknek 2012. április 30-ig 
el kell számolniuk támogatás fel-
használásáról. A Madocsai Polgárőr 
Egyesülettől az ülés napjáig nem 
érkezett támogatási kérelem a 
képviselő-testülethez.

Ezt követően elfogadták a Bölcske 
és Környéke Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetését, 
majd Madocsa Község Önkormány-
zata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását. 

Az „Egyebek” napirendi pont kere-
tében elsőként elfogadta a képvise-
lő-testület a felülvizsgált Paksi 
Kistérségi közoktatási-fejlesztési 
tervet. 
A napirenden belül tárgyalták a 
Székespart utca felújítására vonat-
kozó árajánlatot, és a Torony utca 
19. szám alatti (volt pékség) épület 
életveszélyes állapotának megszün-
tetését, valamint a Mester utcai lako-
sok panaszát.  

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató 
a zöldhulladék szállítás 2011. évi időpontjairól

Az alábbiakban tájékoztatjuk a község lakosságát a háztartásokban kelet-
kező zöldhulladék elszállításának 2011. évi időpontjairól és az ezzel kap-
csolatos tudnivalókról.

Szállítási időpontok: 
Április 11., Április 26., Május 9., Május 23., Június 20., Augusztus 29., 
Szeptember 19., Október 13., Október 24., November 7.

A háztartásokban keletkező zöldhulladéknak minősülő kaszálékot, falom-
bot ép és zárt fóliazsákban összekötve, kis kötegekben ingatlanonként és 

3 
alkalmanként max. 1 m mennyiségig az ingatlanok elé, az út szélére kérjük 
kihelyezni.
A kihelyezett zöldhulladék elszállításáról a fent jelzett napokon reggel 6 
órától gondoskodik a KVG. Rt.

Polgármesteri Hivatal

Közlekedési támogatás
Felhívom a súlyos mozgáskorláto-
zottak figyelmét, hogy a közleke-
dési támogatás iránti kérelem 
benyújtásának határideje: 2011. 
április 30.
Azok a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek, akik közlekedési támo-
gatást szeretnének igényelni, kérel-
müket a fenti határidőig nyújthatják 
be. Madocsa Község Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyintézőjénél, 
Fellinger Józsefnénál.
E határidőt követően közlekedési 
támogatás iránti kérelem csak akkor 
nyújtható be, ha a súlyos mozgás-
korlátozottság a tárgy évben követ-
kezett be.

Hortobágyiné Dr.Gera Judit
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Tájékoztatás

a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó fizetési kötelezettségének változásáról.

2011. január 1-jétől a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

[Mentes az adó alól:]

„f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó 
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: 
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő 
személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár.”

Fentiek alapján 2011. január l-jétől a súlyos mozgáskorlátozott üzembentartó adóalany is mentesül az adófizetés 
alól.

Az adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott – akár tulajdonosi, akár üzembentartói minőségére tekintettel – 
adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az a feletti adóösszeget meg kell 
fizetni.

Polgármesteri Hivatal

ÜNNEP AZ ÓVODÁBAN -  Aki nem lép egyszerre…..
Hagyományainkhoz híven, az idén 
is megemlékezést tartottunk az 
óvodában március 15-e tiszteletére.
A 3-6-7 éves gyermekek életkori 
sajátosságaiknál fogva, a történelmi 
ünnepek tartalmát még nem értik.  
Az óvodapedagógus feladata az 
ünnep hangulatának megteremtése a 
megemlékezés levezetése úgy hogy, 
a gyermek érzelmeire hasson. Nem 
beszélni kell róla hanem megérez-
tetni a nap másságát, érzelmi síkon 
megközelíteni az ünnep hangulatát. 
Az ünnepvárás hetében a gyerekek 
nemzeti színű zászlókat festettek, 
kokárdákat készítettek a papírcsá-
kókra. A nagyobb, ügyes kezű kislá-
nyok nemzeti színű zsinórokat fon-
tak a hajukba. 
A díszítés, az előkészületek, majd 
maga az ünnepi együttlét során átél-
hették a közös ünneplés örömét. Az 
óvónénik elénekelték a Himnuszt, 
Kossuth Lajos azt üzente… A jó lo-
vas katonának…Sej ami lobogón-
kat... c. dalokat amit a gyerekek 

megilletődve hallgattak. A gyerekek 
versekkel, mondókákkal készültek, 
dobszóra. dalra fakadva meneteltek, 
Ügyeltünk arra, hogy érezzék, ez 
nem csak óvodai esemény. Így 

átélhették, megérezhették, mit jelent 
egy nagyobb közösséghez egy  
NEMZET-hez tartozni…..

Koszorus Aranka
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Farsangi bál volt az iskolában

Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pönögjenek citerák!

Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,
Együnk-igyunk,
dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!

Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk. 

(Kerék Imre: Farsang)

A farsangi időszak a hagyomány 
szerint vízkereszt napjától ham-
vazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartott. A böjt kezdete előtti utolsó 
napon tartották a karneválokat, a 
nagy maskarás felvonulásokat. 
Az iskola ebben az évben is 
megrendezte farsangi bálját, melyre 
február 11-én került sor. Egyéni, 
páros és csoportos kategóriákban 
döntött a zsűri a helyezésekről. 

Egyéni helyezettek:
1. Madárijesztő (Szabó Marcell)
2. Zsiráf  (Szigeti Imre)
2. Teve (Szigeti Alíz)
3. Gólya (Sági Klaudia)

Páros helyezettek:
1.Asterix és Obelix (Balogh 
Erik,Balogh Alex)
2.Kalózok (Szabó Botond,Szabó 
Andor)
3.Aladdin és Jázmin (Sereg 
Zsanett, Kovács Réka)

Csoportos helyezettek (alsó 
tagozat):
1. Négy évszak (3. osztály)
2. Hupikék Törpikék (1.osztály)
2. A karácsony és kellékei 
(2.osztály)
3. Bohócok (4.osztály)

Csoportos helyezettek (felső 
tagozat):
1. Bennszülöttek (6.osztály)
2. Mesterségek és címerei 
(7.osztály)
3. Avatar (5.osztály)
4. Rockbanda (5.osztály)

A farsangi bál bevétele 370.520 Ft 
lett, amiért köszönettel tartozik az 
iskola Diákönkormányzata és 
tantestülete valamennyi szülőnek, 
szponzorunknak és a bálon megje-
lent vendégeknek. Ezúton köszön-
jük az önkormányzatnak, hogy évről 
évre biztosítja számunkra a hely-
színt, illetve a konyha dolgozóinak a 
szendvicsek készítése során nyújtott 
segítségét.

Szponzoraink voltak:

1. Szabó Ferenc és családja                                                                                    
2. Rácz István és családja                              
3. Tenki Józsefné                                               
4. Szabó Ádámné                                             
5.   Duna Horgászbolt                                           
5. Törjék Zsigmondné
6. Araczki Lászlóné
7. Vinczéné Berecz Mónika
8. Varga Mihályné
9. Puch József
10. A 7. osztályos szülők
11. Dolce Vita étterem
12. Pozsgainé Simon Rozália
13. A madocsai Nyugdíjasklub 

tagjai
14. Magyar Posta Zrt.
15.  A 6. osztályos szülők
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Matematika verseny
A Zrínyi matematika versenyre sokat készültünk Sebestyénné Venczel Andrea tanárnővel.

Sok nehéz és még nehezebb feladatot oldottunk meg.
A megyei verseny helyszíne Dunaföldvár volt.
Izgatottan vártuk, hogy a verseny eredménye az interneten megjelenjen.
Nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy bekerültem a 6. osztályosok megyei 10 
legjobbja közé.

Az eredményes díjkiosztó Bonyhádon került megrendezésre, 
ahol jutalmul értékes könyvet és oklevelet vehettem át.      Varga Mihály

 6. oszt. tanuló

Ismét megméretetett a hegy leve.

39. alkalommal került megrende-
zésre 2011. február 18-án a hagyo-
mányos madocsai borverseny a 
Polgármesteri hivatal és a Borbaráti 
társaság szervezésében. A tavalyi 
évjárat sajnos nem kedvezett sem a 
szőlőnek sem a borkészítésnek. A 
sok csapadék, betegségek tizedelték 
a szőlőtermést kevés volt a napsütés. 
Ezért most csupán 124 mintával 
neveztek a gazdák a tavalyi 161 
mintával szemben. A vendégeket az 
önkormányzat részéről az alpolgár-
mester köszöntötte. A vizsgázott 
borbírálókból álló zsűri a szakmai 
instrukciók után három bizottságban 
végezte a nedük bírálatát. 
A pontozás a szokott módon történt , 
16,51-17,51-ig bronz,;
17,51-18,51-ig ezüst,
18,51- től  aranyérem minősítésben 
részesítették a borokat.
Az első bizottság a vörös újborokat 
bírálta, Mosonyi Pál vezetésével.
35  mintából  11 bronzérem, 9  
ezüstérem, 4  aranyérem született.
Aranyérmesek: Puch József (1), 
Bacs Sándor (3) borai lettek.
A következő csoport a Rose borokat 
zsűrizte Kővári László szekszárdi 
borász vezetésével. Itt meg kell 
említeni, hogy a nevezett borokból  
mindegyik minősítést kapott. 
14 mintából 4  bronzérem, 6  ezüst-
érem,  és  3  aranyérem született.
Az aranyérmeket  Bacs Sándor (2) 
és  dr. Kánnai Éva (1) nyerte.
Az óvörös borokat is ez a bizottság 
bírálta, ebben a kategóriában is 
nagyon jól szerepeltek a beadott 
minták.   20  minta  volt  összesen, 
2009-es évjáratból 14  minta, 2008-
as évjáratból  4 minta, 2007-es évjá-
ratból 2  minta. 3 bronzérem, 6  

ezüstérem, 8  aranyérem született.
Aranyérmesek Bacs Sándor (3),   
Boldog István (1),  Puch József (1),  
Csekő János (2) borai lettek.
A fehér mintákat Keller János 
vezetésével a harmadik  bizottság 
zsűrizte.
Újfehér mintából 44  érkezett, ebből 
13  bronzérem, 18  ezüstérem és 5  
aranyérem született.
Aranyérmet Laposa János (2),  
Bánóczki Attila (1),  Bauer András 
(1),  Varga Mihály (1) borai kaptak.
Az ófehér borokból 11 mintával 
neveztek:1 bronzérmes, 4  ezüst-
érmes és 1  aranyérmes bor lett.
Aranyérmes: Kis Gyula bora lett.
A bírálat egy közös vacsorával 
zárult. A vacsora után a vezető bírá-
lók értékelték a 2010-es madocsai  
borokat, valamint megköszönték a 
szervezőknek a bírálat zavartalan  és 
színvonalas lebonyolítását.
A szervezőknek név szerint is szeret-
nénk megköszönni a segítséget: A

Polgármesteri hivatal dolgozóinak,  
Gelencsér Sándornak,  Bacs Sándor-
nak, Magyar Istvánnak, Magyar 
Zsoltnak, Bán Andrásnak, Csekő 
Józsefnek,  Puch Józsefnek,  
Komáromi Sándornak, Sebestyén 
Ferencnek, Jakab Andrásnak, 
Laposa Jánonak, Bánóczki Attilá-
nak, Csekő Jánosnak, Vörös Bálint-
nak, Kovács Ferencnek, Szabó 
Jánosnak, Szintai Antalnak, Törjék 
Istvánnak, Benics Istvánnak, 
valamint Sebestyénné Horváth 
Juditnak, Bánóczkiné Vájer Reginá-
nak, Vajcs Józsefnének, Jakab 
Andrásnénak, Aszalai Eszternek, 
Volf Viktóriának, Vörös Sárának, 
Bacs Sándornénak, Bacs Ritának.
Az oklevelek és a tárgyjutalmak 
átadására a Borkóstolói- és  Nőnapi 
bálon került sor.
A díjazottaknak gratulálunk, és 
ezúton kívánjuk, hogy a jövőben is 
finom borokat készítsenek!

Szervezők
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Tisztelt fegyvertartási engedéllyel rendelkező ügyfeleink!

A hatályos jogszabály alapján 
tájékoztatom Önöket, hogy a
fegyvertartási engedély megújítása 
esetén a kérelmezőnek, az engedély
meghosszabbítását legalább har-
minc nappal a hatályossága lejártá-
nak határnapja előtt kell kezdemé-
nyezze!    

Ezen kívül az engedély meghosz-
szabbítására irányuló eljárásban a
kérelmezőnek adattovábbítás iránti 
kérőlappal igényelt hatósági
bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy 
vele szemben a hatályos jogsza-
bályban meghatározott kizáró körül-
mény nem áll fenn.

Adattovábbítás iránti kérőlap cso-
mag 150,- forint a postán kapható! A
kérőlap kitöltését követően a mel-
lette lévő 3.100,- forint szolgáltatási 
díjat tartalmazó postai csekket be 
kell fizetni és a kérelem megfelelő 
helyére kell ráragasztani, majd 
ajánlott küldeményként az eredeti-
leg címzett borítékban postára adni. 

Az ügyintézéshez szükséges továb-
bá, a kérelem formanyomtatvány, a

megújítás esetén fizetendő 2.500,- 
forint szolgáltatási díj – postai befi-
zető csekken-, továbbá a lőfegyver-
tartási engedély, érvényes állami 
vadászjegy, az engedélyezett lő-
fegyverek érvényes tanúsítványai, 
valamint személyazonosságát 
igazoló okmány, lakcím igazoló 
okmány.

Kérem, a vadásztársak figyelmét 
felhívni szíveskedjenek, a szabályok
mindenkori betartására, továbbá, 
arra hogy az okmányaikban szereplő
érvényességi időket kísérjék figye-
lemmel, és az érvényesítés
iránt időben intézkedjenek!

További tájékoztatás: 

Batánovics Anita r. szds. előadónál,
telefon: 06-75/510-640, vagy 
személyesen az alábbi ügyfélfoga-
dási időben kérhető: 

hétfő: 12.00 -15.30, 
kedd és péntek: 08.00 - 12.00, 
szerda: 08.00 - 12.00 illetve 
             13.00 - 16.00 óra.  

 
Rendőrkapitányság Paks

Igazgatásrendészeti Alosztály

A határidők 
elmulasztása
a fegyvertar-
tási engedély 
visszavonásá-
val járhat. 

Falugazdász tájékoztató

Mint azt a Kedves Ügyfelek tapasz-
talhatták, novembertől folyama-
tosan az ügyfélfogadás nem az adott 
településen, hanem csak Pakson a 
körzeti falugazdász irodában volt.
Ez 2011. január 1-től is csak így 
lehetséges. Oka – a falugazdász 
létszám csökkenése, 4 falugazdász 
teljesít szolgálatot jelenleg a paksi 
körzetben. 2011.01.01-től Gombás 
Csaba nyugdíjba vonult, én prémim 
programos kormánytisztviselő let-
tem, ami azzal jár, hogy mint falu-
gazdász már nem tevékenykedhe-
tek, mivel munkakörrel nem rendel-
kezem.
A körzetben csak Pakson – Duna-
földváron –Nagydorogon van ügy-
félfogadásra lehetőség. Ide kell ügy-

intézés miatt a gazdálkodóknak 
befáradniuk.
Településeim   /Dunaszentgyörgy,
Fadd, Gerjen, Madocsa/ -gazdál-
kodóinak a legközelebbi ügyfél-
fogadási hely: 

A településeim Polgármesteri Hiva-
talaiban az őstermelői igazolvány-
hoz, illetve gázolaj jövedéki igazo-
láshoz nyomtatványokat és eljárási

Paksi Körzetközpont
Paks Kápolna utca 2.
Telefon: 75-421-689 és 75-510-029
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől csütörtökig: 8-12  13-16 
óráig
pénteken: 8-13,30-ig van.

tájékoztatókat hagytam, hogy az 
ügyfelek felkészülhessenek az ügy-
intézéshez.
Őstermelői igazolványok érvényesí-
tése csak személyesen  vagy megha-
talmazott útján  lehetséges, az eljá-
rási rendről tájékoztató van minden 
Hivatalban .
A mobil számom változatlan :
06-70-37 92 806
ha szükséges információs segítséget 
tudok adni vagy a már említett 
Körzetközpoti számokon.

Kívánok eredményes gazdálkodást 
ügyfeleimnek

Genye Illés
falugazdász 
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Megkezdődött az egységes kérelem beadása.

Az idei évben is a tavalyihoz hason-
lóan a beadási határidő május 15. 
Mivel ez munkaszüneti napra esik, 
ezért még május 16-án is szankció-
mentesen adható be a kérelem. A 
kérelmet ezután is be lehet nyújtani 
június 9-ig, azonban ebben az eset-
ben naponta 1%-kal csökken a tá-
mogatási összeg. A 9-e után beadott 
kérelmeket az MVH elutasítja.

Az egységes kérelem kizárólag elek-
tronikus útón adható be. A korábbi 
évekhez hasonlóan a falugazdászok 
és az agrárkamarai tanácsadók térí-
tésmentes segítséget nyújtanak a 
gazdálkodóknak.
2011-ben az egységes kérelmet 
háromféle módon lehet benyújtani a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz:

1. ha az ügyfél rendelkezik ügyfél-
kapus regisztrációval saját ügy-
félkapuján keresztül.

2. ha az ügyfél nem rendelkezik 
ügyfélkapus regisztrációval, tech-
nikai közreműködő segítségével.

3. vagy meghatalmazott útján.

Technikai közreműködők a falu-
gazdászok és az agrárkamarai 
tanácsadók lehetnek.
A meghatalmazás, illetve a technikai 
közreműködés kitöltéséhez szüksé-
ges az MVH által kiadott jelszó. 
2011. évben a 2010. évben használt 
jelszó érvényes; amennyiben valaki  

elveszítette vagy elfelejtette, új jel-
szót kell kérnie.

Kérem azokat a gazdálkodókat, akik 
i g é n y b e  k í v á n j á k  v e n n i  a  
segítségemet az egységes kérelem 
beadása során, hogy keressék meg a 
jelszavukat. Amennyiben nem 
találják, kérem jelezzék és segítek az 
új jelszó kérésében.

Elérhetőségem: - 06/30-286-8745
szerdán és csütörtökön Pakson a 
Tolnai út 2. I. emeleten a Tolna 
Megyei Agrárkamara irodájában 

Bán Bálint Géza
agrárkamarai tanácsadó

Beszámoló a 2010. évről

Kedves Olvasók!
 
Talán csak kevesen látnak a 
„kulisszák mögé” a gyülekezet 
életében, ezért szeretnék most 
néhány tényszerű közlést adni az 
elmúlt évünkről. 

Először is köszönet illeti mindazo-
kat, akik tehetségük, és erejük mér-
téke szerint, vagy még azon is túl 
azon munkálkodtak, hogy a Mado-
csai Református Egyházközség 
épülhessen és működhessen. 
Reménységünk van arra, hogy
sokaknak – még olyanoknak is, akik 
nincsenek közvetlen kapcsolatban 
gyülekezetünkkel – szükségük van a 
szolgálataira, fennállására. Sokan – 
talán többször is és más-más 
formában – áldozatokat hoztak 
azért, hogy a tavalyi évben a templo-
munk kívülről megújulhasson. 
Bízunk abban, hogy jó érzés tölti el a 
falubelieket, ha a templomukra 
gondolnak, vagy ha oda belépnek. 
Gondolkozom azon, vajon mindenki 
a magáénak érzi-e ezt a szép 
templomot és környezetet, ami nem  
mellesleg országos műemléki vé-

dettség alatt áll,
és amit még kör-
nyékbeli, de sok-
kal távolabbi
helyekről is el-
jönnek megnézni
az emberek. 
Tény az, hogy 
nem minden falu
„dicsekedhet” 
ilyen templommal!
Mi sem akarunk
dicsekedni! Annál
inkább szeretnénk
hálásak lenni érte,
hogy a miénk 
lehet, hogy mi 
használhatjuk, 
hogy mi járhatunk
oda hétről-hétre,
hogy Isten meg-
áldotta a tavalyi
évben és hogy 
immár nem az 
építőkövei látsza-
nak

(folytatás a 9. oldalon)



(folytatás a 8. oldalról)

ki a vakolat hiányában, hanem 
szemre is kívánatos és vonzó lehet. 
Isten segítségével az Atomerőmű 
támogatása nyomán padfűtést is 
szereltethettünk a templomba, hogy 
a hideg téli napokon is itt ünnepel-
hessük Istent.

Most egy pár szót arról, hogy mi van 
még beljebb, amit a szemeink már 
nem  nagyon  láthatnak.  A  2001-es
népszámlálási adatok szerint (mivel 
egyelőre még csak ez elérhető) az 
akkor 1968 fő lakosú településen 
1481-en vallották magukat reformá-
tusnak. Így hát – remélem senkit 
nem bántunk meg ezzel – mond-
hatjuk, hogy református településen 
élünk. Nyílván mára már változtak 
ezek az adatok, és talán mindany-
nyian kíváncsiak vagyunk, hogy 
milyen eredményt hoz a következő 
népszámlálás. A Lelkészi Hivatal-
ban (az 1481-ből?) 1073 egyház-
tagot tartunk nyilván, akikből kb. 
120-an nem reformátusok, vagy 
nem Madocsai lakosok. 2010-ben 
813-an fizettek egyházfenntartói 
járulékot, akik között jó, ha tudjuk, 
hogy sok nem református vallású 
testvérünk is van!!! Az úrvacsorai

adatokat a nagyünnepek, az új ke-
nyér, és új bor alkalmával regiszt-
ráltuk, miszerint 2010-ben 493 
esetben járultak az Úr asztalához, 
amiben benne van, hogy vannak 
emberek, akik mind a 8, vagy pl. 5-6 
alkalommal éltek vele. Ez a szám 
tehát nem az úrvacsorázó személyek 
száma!!! (2009-es adat: 477 eset). 
Az istentiszteletre járók átlagos 
létszáma 50-70 fő, amiben általában 
vannak gyászoló családok is. 25 
temetés volt 2010-ben (2009: 22), 2 
házasságkötési istentisztelet, mely-
ből egyik pár már 30 évi házasság 
után kérte házasságkötésének meg-
áldását. Ez azt jelenti, hogy ifjú pár a 
tavalyi évben csak 1 kötött házas-
ságot református szertartás szerint 
(2009: 2). 15-en konfirmáltak 2010-
ben, melyből 3 felnőtt volt (2009: 14 
– 0 felnőtt). A keresztség sákramen-
tumát 3 alkalommal szolgáltattuk ki 
2010-ben (itt megjegyzem, hogy 
ebből egy, aki akkor konfirmált; egy, 
aki jelenleg nem madocsai lakos; és 
csak egyetlen gyermek, aki mado-
csai). Ez azt jelenti, hogy 12 év múl-
va, amikor a lelkipásztor értesítést 
küld a konfirmációi felkészülés 
megkezdéséről, mindössze 1(!) 
gyermek szüleit értesítheti majd! 
Nem tudom, hogy emlékeznek-e az 

olvasók olyanra, amikor csak egyet-
len gyermek konfirmált itt Mado-
csán? Mindenesetre, ha a dolgok így 
maradnak, 13 év múlva erre is lesz 
példa a református faluban! 

Ezeket az adatokat azért is szerettem 
volna közölni, mert vannak bíztató 
dolgok, de vannak figyelmeztetőek 
is. Van szép templomunk, vannak 
magukat reformátusnak vallók, s 
van református falunk, de vajon ez 
meglátszik-e? S ha ma még látszik 
is, nem figyelmeztetnek-e bennün-
ket legalább a számok, hogy „amit 
ma vetünk, holnap azt fogjuk arat-
ni!” Ennél mélyebb elemzésbe itt 
nem szeretnék bocsátkozni, de ha 
van, akiket ez elgondolkoztat, és úgy 
látják, hogy ilyen tekintetben is 
szeretnének falunk és gyülekeze-
tünk jövőjével foglalkozni, azok 
számára szeretném, ha lehetőséget 
tudnánk majd adni egy fórumbe-
szélgetés keretében, hogy elmond-
ják gondolataikat, látásaikat, vára-
dalmaikat, esetleges sérelmeiket, és 
minden építő megjegyzést, tanácsot 
meghallgatunk, melyek a gyüleke-
zet, s a falu lelki életének előremoz-
dítását célozzák. 

Nagy János

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12)

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: ), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven 
negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Napjaink olyanok, mint a szabvány méretű bőröndök, egyesek mégis több mindent tudnak beletenni, mint mások. 
Azért van ez, mert ők tudják, mit pakoljanak be. Mindenki huszonnégy órát kap, de nem mindenki kapja ugyanazt 
érte. Az igazság az, hogy nem az idődet osztod be, hanem az életedet. Az időt nem tarthatjuk irányításunk alatt, az 
idő halad, bármit is teszel. Senki sem tud – bármilyen agyafúrt is – félretenni másodperceket egyik nap, hogy 
másnap használja fel őket. Egyetlen tudós sem képes új perceket létrehozni. Lehet valaki a világ leggazdagabb 
üzletembere, mégsem tud teljes vagyonán sem további órákat venni a napjához. Az emberek azt szokták mondani, 
hogy megpróbálnak „időt találni” erre vagy arra, de fel kellene hagyniuk a kereséssel – nincsenek extra órák 
elfekvőben itt-ott. Huszonnégy óra a legtöbb, amit bármelyikünk is kaphat. A bölcs emberek megértik, hogy az idő 
a legértékesebb árucikk, ezért tudják, hogy mire megy el. Folyamatosan kiértékelik, hogyan töltik idejüket, és 
megkérdezik maguktól: „A lehető legjobban használtam fel az időmet?”. Charles Spezzano írja What To Do 
Between Birth and Death: The Art of Growing Up [Mit tegyünk a születés és a halál között: a felnőtté válás 
művészete] című könyvében: „A dolgokért valójában nem pénzzel fizetünk, hanem az időnkkel. Azt mondjuk: »Öt 
év alatt elég pénzt tudok félretenni arra, hogy megvegyem azt a nyaralót, amit szeretnénk. Aztán majd lelassítok.«. 
Ez azt jelenti, hogy az a ház öt évedbe fog kerülni, felnőtt életed egy tizenkettedébe. Váltsd át a ház, az autó vagy 
bármi más pénzbeli értékét időre, és látni fogod, vajon tényleg megérte-e.”

maiige.hu
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Kézilabda hírek

2011. február 19-én került sor a 3. 
Gálamérkőzésre a Ferencvárosi 
Sport Klub nosztalgia és öregfiúk 
csapatában. Rendezvényünkre kb. 
300-an látogadtak el, aminek na-
gyon örültünk. A madocsai öregfiúk 
futball csapata szórakoztató és 
izgalmas mérkőzést játszott a 
ferencvárosi öregfiúk csapatával. A 
mérkőzés végeredménye 7:7-es 
döntetlennel fejeződött be. Szeret-
nék köszönetet mondani az öregfiúk 
csapat jelenlévő játékosainak a 
részvételhez és a rendezvény lebo-
nyolításában nyújtott segítségük-
höz. Szintai Lacinak szervezésben 
nyújtott segítségéhez is.

A mérkőzés szünetében hetesrúgó 
versenyre nevezhettek a nézők. A 
versenyt a fiúknál Höss Bence a PSE 
fiatal játékosa, lányoknál Cserepes 
Dóra csapatunk játékosa nyerte. 
Gratulálok!

A kézilabda mérkőzés már nem volt 
ilyen izgalmas az eredményt tekint-
ve, hiszen a fradis lányok ismét meg-
mutatták számunkra, hogy a kézi-
labdát mesterfokon űzik. A mérkő-
zést Mátó Richárd és Tauker Péter 
vezette. A végeredmény: 23-45.
Szurkolóink ismét bemutatták 
hogyan kell szúrkolni a csapatanak. 
Köszönjük!

A mérkőzés szünetében hetesdobó 
verseny szórakoztatta a nézőket, 
amit egy FTC-s fiatal lány nyerte.

Rendezvényünkön szerettünk volna 
segíteni Községünkben élő, beteg 
kisfiú Szabó Józsika gyógykezel-
tetésében, ezért árvereztük a két 
FTC sportmezt és zászlót, amit a 
vendég csapat játékosai ajándékoz-
tak számunkra.

Reméljük ezzel mi is részesei 
lehetünk gyógyulásának.

A csapatok játékosai: 

FTC

Bánki József

Dukon Béla

Kollár József

Rab Tibor

Pogány László

Wukovics László

Sipos Jenő

Szepeshegyi István

Ruszkovszky György

Vigh Ferenc

A mérkőzések után a Faluházban 
vendégeltük meg –e klasszikus 
sportolókat, azthiszem a vacsora és a 
buli ismét nagy élményt nyújtott 
minden résztvevő számára. A 
vacsora elkészítéséért szeretnék 
köszönetet mondani Zámbó Zoltán 
főszakácsnak és segítőinek Bokor 
Tibinek, Novák Lajosnak, Vajcs 
Józsinak, Vincze Józsinak és Kis 
Gyulának.

Madocsa

Blatt György

Feil István

Novák Ferenc

Mester János

Rostás György

Szabó István

Adorján János

Szili István

Szili Lajos

Zemkó János

Szintai László

Vörös Bálint

Szabó István

Nem tudom elégszer hangsúlyozni, 
hogy az összetartás milyen fontos 
egy közösség életében, ezért most is 
szeretném felsorolni, azok nevét 
akik –e rendezvény aktív segítői 
voltak:

Novák Fenrenc és cs.
Novák Lajos és cs.

(folytatás a 11. oldalon)
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(folytatás a 10. oldalról)

Sereg Józsi
Mester János és cs.
Szintai László és cs.
Zemkó János és cs.
Feil István és cs.
Vörös Bálint és cs.
Zámbó Zoltán
Vicze József és cs.
Vajcs József és cs.
Szili Lajos és cs.
Vidók Kálmán
Bokor Tibor és cs.
Szalai Andrásné
Blatt György és cs.
Rostás György
Horváth János
Játékosok és Szüleik

A két csapat játékosai:

FTC

Kökény Bea
Fiedler Adrienn

Olasz Mária
Fiedler Erika
Kertész Klára
Tóth Beatrix
Pádár Ildikó
Takács Gabi

Krammel Mária
Szarka Éva

Pádár Margó
Kökény Orsolya

(Kókai Mór)
Nemecsek László (gyúró)

Madocsa

Szalai Andrásné
Kis Noémi
Vajcs Anna
Sereg Niki

Cserepes Dóri
Baranya Betti

Bacs Ági
Baranya Lilla
Kis Klaudia
Vidók Kinga

Klippel Gyöngyi
Fenyvesi Anita
Vincze Ágnes
Fazekas Móni
Simon Réka

Köszönetet szeretnék mondani 
rendezvényünk szponzorainak:

Madocsa Önkormányzata
Paksi Atomerőmű Zrt.

Molnár István húsüzlete
Araczki Lászlóné 

vegyeskereskedése
HO-BA vegyeskereskedés

Vörös Istvánné ruhakereskedelme
Kánnai István szikvízkészítő

Sarki Kocsma
Volf Viktória fodrász
Törjék Zsigmondné 
vegyeskereskedése

Reméljük, hogy lesz még ilyen 
rendezvényre lehetőségünk és ehhez 
hasonló felejthetetlen élményünk!

Februári Bajnoki Labdarúgó Mérkőzések

Március első hétvégéjén megkez-
dődött a tavaszi szezon. Visszalépett 
a bajnokságból a Dunaföldvár és a 
Nagydorog, (állítólag az ősszel 
választott új képviselő testület nem 
támogatja a sportot) az ellenük elért 
őszi eredményeket törölték. A fel-
nőtt csapatunk így 4 pontot, az ifistá-
ink 6 pontot veszítettek. Az ifisták a 
két meccsen 11 gólt rúgtak, a tör-
léssel alaposan romlott a gólarány is.
Az átigazolási szezonban távozott 
tőlünk Házer Péter, viszont vissza-

tért Sánta István és Szili Lajos. Az ifi 
csapatba nem érkezett senki, viszont 
abbahagyta a játékot Újhelyi 
Szabolcs és Laposa Bence. Az ifi 
csapat kerete rendkívül szűk, ilyen 
kevés játékossal nehéz lesz végig 
játszani a tavaszt, de még nagyobb 
gond lesz ősszel, mert a következő 
szezonra kiöregszik Szabó Ferenc, 
Szintai Ferenc és Vörös Gábor. Itt 
szeretnék közzétenni egy felhívást, 
szeretettel várunk az ifi csapatba 13-
18 év közötti fiúkat.

12. mérkőzés, 2011.03.06
ifi Bonyhád-Börzsöny-Madocsa 
8:2 (3:1)
Vez: Kövesdi Tamás, Kardos Béla
Gólszerző: Erdélyi Péter 2,

Szabó József – Szabó Ferenc, 
P.Kovács Dániel, Tarczal Zoltán - 
Szabados Adrián, Vörös Gábor,

(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)

Szintai Ferenc, Gábor Mihály – 
Szabó Edvin, Erdélyi Péter

Erdélyi Péter ezúttal az ifiben ját-
szott, de így is csak létszámhiá-
nyosan tudtunk kiállni. Az első 
félidőben, amíg volt erő, felvettük a 
versenyt a hazaiakkal, de sok gól-
helyzetünk kimaradt. A második fél-
időben kidomborodott a hazaiak 
fölénye.

felnőtt  Bonyhád-Börzsöny-
Madocsa 2:2 (0:1)
Vez: Kövesdi Tamás, Kardos Béla
Gólszerző: Fülöp Arnold, Böde 
István, Boris Kornél

Gergely László - Baka László, 
(Araczki István) Erdélyi Péter, Boris 
Kornél, Araczki Attila (Boris 
Balázs) – Szakács Viktor, Sánta 
István, Wenhardt Ákos, Pápista 
József-Böde István, Varga László 

A Bonyhád-börzsönyi dombtetőn a 
viharos szélben nem alakulhatott ki 
folyamatos játék, ennek ellenére 
volt egy-két szép akciónk, az egyik-
ből meg is szereztük a vezetést. A 
második félidő elején a hazaiak rá-
kapcsoltak és gyorsan megfordí-
tották az eredményt. Ekkor mi 
kapcsoltunk rá, kiegyenlítettünk, és 
támadtunk a győztes gólért, de a 
hazai kontrák is veszélyesek voltak. 
Maradt a 2:2, ami igazságosnak 
mondható.

13.mérkőzés, 2011.03.13
ifi Madocsa-Pálfa 20:1 (9:1)
Vez: Beidek Attila, Szombat 
Szabolcs
Gólszerző: Szintai 6, Zengrűber 5, 
Madár 3, Vörös 2, Szabó J, Szabó 
E, Tarczal, Szabados

Szabó József – Szabó Ferenc, Madár 
Krisztián,– Gábor Mihály, Szabados 
Adrián, Vörös Gábor, Zengrűber 
Áron - Szabó Edvin, Szintai Ferenc

Az első hazai meccsünkre vissza-
tértek az eltiltottak, így pont 11-en 

tudtunk kiállni, de az ellenfélnél is 
voltak gondok, mindössze nyolcan 
jöttek el Madocsára. Már a kezdő 
sípszó előtt eldőlt a három pont 
sorsa, fiataljainknak lehetőségük 
adódott a támadófutball gyakorlásá-
ra. Éltek is a lehetőséggel és szép 
gólokat lőve alaposan megjavították 
a gólarányt és egyben örömet sze-
reztek a szép számmal kilátogató né-
zőnek.

felnőtt Madocsa-Pálfa 5:3 (2:1)
Vez: Farkas Ferenc, Beidek Attila, 
Szombat Szabolcs
Gólszerző: Varga 3, Böde 2

Seregi István - Baka László, (Blatt 
Péter) Erdélyi Péter, ifj. Erdélyi 
Péter, Araczki Attila – Szakács 
Viktor, (Nyulasi Norbert), Tóth 
Róbert, (Araczki István) Boris 
Kornél, Pápista József (Boris 
Balázs) – Böde István (Elek Tibor), 
Varga László

A felnőtt csapat nagyon rosszul 
kezdett, öngóllal hátrányba kerül-
tünk, majd kihagytunk egy büntetőt. 
A sokat futó vendégek nem hagyták 
kibontakozni a mieinket, de a félidő 
hajrájában a nagy akarással játszó 
Varga vezérletével sikerült fordítani. 
A második félidő elején bebiztosí-
tottuk a győzelmet, 5:1-es vezeté-
sünknél edzőnk öt cserejátékost 
küldött a pályára, gondolva a hétkö-
zi meccsre. Bár még ezután is adód-
tak gólhelyzeteink, gólokat már csak 
a vendégek értek el, de a három pont 
nem került veszélybe.

14.mérkőzés, 2011.03.15
ifi Dunaszentgyörgy-Madocsa 9:0 
(3:0)
Vez: Mészáros László, Mészáros 
Gábor

Madár Krisztián– Szabó Ferenc, 
Szabó József, P:Kovács Dániel, 
Tarczal Zoltán – Szabados Adrián, 
Vörös Gábor, Gábor Mihály – Szabó 
Edvin, Szintai Ferenc

Ismét létszámhiányosan álltunk ki, 
mert Szívósnak és Fazekasnak nincs

orvosija, Szintai pedig nem utazott 
el. Ráadásul Madár Krisztián bokája 
még mindig dagadt volt a vasárnapi 
sérüléstől, így ő állt be a kapuba. A 
hazaiak a bajnoki címért hajtanak, 
vannak húszan, és heti két edzéssel 
készülnek. A mieink jobbára csak 
védekeztek, de már az első félidőben 
jelentős hátrányba kerültünk. A 
második félidőben kidomborodott a 
hazaiak jobb erőnléte.

f e l n ő t t  D u n a s z e n t g y ö r g y -  
Madocsa 2:1 (1:0)
Vez: Weitner Ádám, Mészáros 
László, Mészáros Gábor
Gólszerző: Böde  

Gergely László - Baka László, 
Erdélyi Péter, Boris Kornél, ifj. 
Erdélyi Péter)– Szakács Viktor, Tóth 
Róbert, (Boris Balázs) Wenhardt 
Ákos, Araczki Attila (Araczki 
István) – Pápista József, Böde István

Rossz előjelekkel léptünk pályára, 
mert az edzőnk és Varga nem tudott 
ott lenni Dunaszentgyörgyön. Az 
első félidőben a mezőnyben gyűrték 
egymást a csapatok, gólhelyzetek 
sem alakultak ki, a hazaiak egy 
megpattanó szabadrúgásból szerez-
tek vezetést. Szünet után egy pará-
dés Böde góllal egyenlítettünk, majd 
átvettük az irányítást, de egy kontra-
támadásból újra a hazaiak szereztek 
előnyt. Mindent megtettünk az 
egyenlítésért, de a hazaiak jól rom-
boltak.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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