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Testtileti iilés
Madocsa Kozség Önkormányzat
Képvisel -testtilete 2009. december
9-én tartotta az év utolsó tilését,
melyen tobb, a lakoss ágot érint ,
fontos dontés szliletett.
Els ként a Polgármester asszony két
testtileti tilés kózott tortént
eseményeir 1 késztilt beszámolóját
hagyta j vá a képvisel -test[ilet,
maj deztkovet en dontottek a2010-
es évi viz- és csatornadijakról. A
szolgáltat , Paksi Yizmu Kft az
ivó viz diját az idei évre a
lakosságnak és a koziileteknek
egy aránt 178.-F ttm3+ Án,t
o s sz e gb en j avas o lta me gá|lapitani.

A szolgáltató képvisel je tájékoz-
tatta a képvisel -testtiletet art I,

hogy az iv viz dia eddig nem tar-
talmazott fejles ztésre fordítható
osszeget, azonban a megfelel
mtiszaki színvonal megtartásához,
az elengedhetetlen fej les ztések
megvalósít ásához sztikséges ennek
megállapítása. A javasolt l78.-
Ft/m3 + ÁEa osszeg 4,70 Ft fej-
lesztési díjhányadot tartalm &z, ami
az onkormányzatnál bérleti díj
formáj ábanjelenik meg. A szenny-
vízelvezetés diját a szolgáltat a
2009. évi dijhoz mérten nem
v áltoztatta, j avasl ata a lakosságnak
és a koztileteknek egyaránt 242.-
Ft/m3+ÁFA.
A képvisel -testiilet a szolgáltató
álta| 2010. évre javasolt szol-
gáltatás i díj akat e 1 fogadta.

A2010. évi díjak:
ívóvíz díja:
178.-Ft/m3 +25Y, Ár/.

szennyvízelvezetés díi a:f
242.-Ft/m3 +25 70AFA.

Az tilés folytatásaként a szilárd
hullad ékszállítás 20 1 0. évi díjának
m e g á llapitás a kov etke z e tt .

2010. évre a képvisel -testtilet a
lakosság által ftzetend hulladék-
szál|ítás díját 8.800.-Ft + ÁFA,
azaz 11.000.-Ft tisszegben hatá-

Onkormányzati hírek

A folyékony hulladék szállitását
végzó solti székhelyu TI-TÓ Kft
2010. évre vonatkoz szolgáltatási
dij ajánlatát- ame|y 4 oÁ-os emelést
tartalmazott a képvisel -testtilet
elfogadhatónak taláIta, annál is
inkább, mivel a szennyvizrákotések
miatt a lakosság nagyon kis része
veszi igényb e ezta szol gáItatást. Íey
a lakoss ági és a koziileti zenny-
vlzszippantás egységnyi díj a 201 0.
évben:
1.322.-Ft/m3 + 25 a/oÁEA.

Kovetkezó napirendként meghatá-
roztaa képvisel -testtilet saj át20l0.
évi munkate rv ét, valamint a
koztisztvisel i teljesítményérté-
ke lé s alapj átképezókieme lt c élokat.

Aképvisel -testíilet fudomásul vette
a Polgármester Asszony Paksi
Tobbcélri Kistérségi T ársulás
Társulási Tanács ában végzett
munkájár l sz l beszámolój át. Ezt
kovet en a szociális ellátást érint
torvények v áltozása miatt elfoga dta
a Paksi Tobbcél Kistérs éei
Társulás társulási megállapodá-
sának módosítását.

Az tilés 8. napirendj ében
j óv áhagyták Tolna megye
ko zoktatási fel adatellátási,
intézményhá| zat-míikodtetési és
fejles ztésiTervét.

A Képvisel -testtilet tilése az

,,Egyebek" napirendi pont
tárgy alásával folytatódott, melyben
dontottek tobbek kozótt
alapítványok támogatás kérésér l.

Táaékoztatást adott a Polgármester
Asszony a Jelzórendszeres Hází
S e g íts é gnyuj tás Intézményfenntartó
Társulás mtikodtetését érint
váItozásokról. Elhan gzott, hogy a
teleptilésen 45 f ténylegesen
rászoruló személy veszi igénybe ezt
az ellátást, ezérta Képvisel -testtilet
felhat almazást adott tárgyalások
folytatására a jelzórendszeres házi
segíts égnyirjtás további
m kodtetésével kapcsolatos aru.

Az tilés végén az alsó tagozatos
iskola fel j itásával kapcsolatosan
táj éko ztatta a Polgármester asszony
a képvisel ket arról, hogy az
egy eztet tárgyalások során
felmertilt az iskola udvar
b v itésének kérdése. A nyár
folyamán a temet melletti
tertiletb 1 már hozzá csatoltak az
udvarhoz egy darabot, azonban a
szomszédo s kertek megv ásárlásával
lehet ség lenne az udvar további
b vítésére.

Az e lhang zottak alap ján a
képvisel -testtilet felhatalmazta a
Polgármester asszonyt, hogy az
tigyben folytasson tárgyalásokat a
szomszédos ingatlanok
tulajdonosaival.

roztameg.



Táj ékoztat a
Az adó alapja:

a szem éIygépkocsik és a
motorkerékpárok esetén az adó
alapja továbbra is a gépj ármu
hatósági nyilvántartásban kW-ban
kifej ezettte lj e s ítménye

- azautóbusz, a nyerges vontat ,

Onkor hírek

gépj ármiíadó 2010. éví fontosabb válto zásairól
lakókocsi esetén az onsiily, míg a
tehergépj ármu és pótkocsi esetén
változatlanul az onsrily + raks ly
50oÁ-a.

szóló I99I. évi LXXXI. torvény
(Gjt) módosítása kovetkeztében
át|agosan 15 oÁ-kal emelkedik. A
gépj ármuadoztatás

mányzati 3

során érintett j ármtívek kti4pontilag
Az adó mértéke: egységes szabályok alapján
Agépjármtiadómértéke20lo. kertilnek ad ztatásra az alábbi
január 1. napjától a gépjármtiadóról táblázatokszeint:

Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában:

A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjárm adó 2007 -2009.években
(Ft/kW)

20l0_t l
(Ft/kW)

- gyáítási évében és az azt kovet 3 naptári évben 300 345

- gyártási évet kovet 4-7. naptarí évben 260 300

- gyártási évet kovet 8-11. naptári évben 200 na
- gyártási évet kovet I2-1 5. naptári évben 160 185

- gyártásí évet k<ivet 16. naptái évben és az azt kovet naptái években 120 Ma

Tehergépjármííve\ autóbuszoko nyerges vontatók, pótkocsik vonatkozásában:

Az adóalap minden megkezdett 100 kg-j aután 2007 -2009.években
(F0

20l0-t l
(Ft)

- légrugós, vagy azzalegyenértékíi rug zásirendszedi gépjármnesetén 1200 1200

- egyéb gépj árrnu és pótkocsi esetén 1200 1380

A légrugós vagy azzal egyenértékti
rug zási rends zeru tehergépj ár-
mtiveket (ide értve a nyerges vonta-
tókat, pótkocsikat, felpótkocsikat is)
illefve autóbuszokat a Gjt. Továbbta
is 1200 Ft/minden megkezdett 100
kg mérték szerintad ztatja.
A mértékemelés csak a nem 1ég-

rugós tehergépjárm vekre, autóbu-
szokra, valamint a nyerges vonta-
tókra, lakókocsikra, lakópótkocsik-
ra vonatkozik.

A légrugós vagy azza| egyenértéktí
rug zási rendszeru tehergépj ármu-
vek fu 1 aj dono s ainalCti zembentartó i -

nak bejelentést kell tennitik a

,,légrugós" tehergépjárm vekr 1,

mivel az adatbázis ilyen adatokat
nem tartalmaz. Amennyiben az
I .200 Ft-os, csokkentett adómérték-
re jogosult ad tárgyak forgalmi
engedélye még nem tartalmazza az
elbíráláshoz sziikséges bpj egyzést,
kérjtik minél el bb kere sék fel a
kozlekedési hatóságot a hatósági
bizonyítvány vagy az igazságtigyi

gépj ármu-ko zLekedési mtíszaki
szakéftót a szakvélemény beszer-
zésecélj áb I.

A légrugós vagy azzal egyenértéktí
rug zási rends zeruel rendelkezó
jármuvek csokkentett adómérték
igénybevétel éhez a kitoltott beje-
lentési tlrlap, a hatósági bizonyit,
ványn&k, vagy az igazságtigyi
gépj ármu-ko zlekedési mtiszaki
szakéító szakvéleményének, illetve
az,, tkímél tengely" bej egyzéssel
ellátott forgalmi engedély másola-
tánaka beny j tásasziikséges.

El' '- ' gi szabáblok:

A 2010. évre esedékes gépjármií-
adó kiitelezettségeikr l minden
érintett személy - várhatóan feb-
ruár hónapban - rij kívetési
határozatban fog értesiilni.

, 

'1,1j . 
'

Az' ado megáIlapiÁtása továbbra is a
kozuti kozlekedési jármunyilván-
tartás áItaI megktildott adatszoI-

gáItatás aLapján fog torténni, így az
j vagy hasznáIt gépjármti vásár-

lásakor, illetve ismételt forgalomba
helyezésekor bejelentési kotele-
zettség továbbra sem terheli tigy-
feleinket az onkormányzati adó-
hatóság felé.

Itt hívjuk fel ismételten a figyelmet,
hogy gépkocsi eladása esetén az
eladónak is be kell ielenteníe az
adás-vétel tényét az Okmány-
irodához, mert csak igy mente-
stilhet a kov etkezó évi gépjármtiadó
megfi zetése alól, ha azuj tulaj donos
nem íratja áta gépj ármtivet.

Tobb probléma adódott a használt
gépj ármu év kozbeni vásárlása
miatt. Ugyanis, ha a hasznáIt
gépjármu ki volt vonva a
forgalomból, és az ifi tulajdonosnáI
forgalomba helyezík, a vev nek ki
$:,11 , 

ur,,,, adott, évi id arányos
gep,l:prmupdót fi,vei,tn_l..' ,_,' l ,',' 

", 
,..
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Onkormány zati híreko Felhívás

Tájékoztat a helyi íparíízési ad nás 2010. éviváltozásairól

A kozteherviselés rendszerének
átal ak itás át c élz t o rv é ny -
módosításokról szóló 2009. évi
LXXVil. torvény alapján 2010.
január l-t 1 kezd d adóéveket
érint en a helyi iparuzési adóval
osszefiigg hatáskoroket az APEH
gyakorolja. 5.

Az ezzelegytitt jár váItozásokr I az
a|ábbiakban szeretnénk táj éko ztatni
a vállalkoz kat, mezógazdasági

stermelcíket.

A 2010. márcíus 15-íg
telj esítend adóel leget
Madocsa Kozségi
Önkormány zat Il7 46012-
l54l 4856-03 540000 számtl
iparti zési adó beszedési
számlájára kell teljesíteni a
2009. évben kibocs átott
fizetési meghagyás alapj án.

Ugyancsak a Polgármesteri
Hivatalhoz kell leadni a
2009. évr t elké szitett
adóbevallást, melynek
esedékessége 2010. május
31. Yárhatóan a bevallási
nyomtatványokat március
hónapban fogiuk postázni az
érintettek részére. A 2010.
május 31-én esedékes
elszámolandó, 2009. évi
adóktilonbozetet szintén az
onkorm ányzati adóhatóság
felé kell megfizetni.

A 2010. adóévet mege|ózó
adóévekke1 kapcsolatos
adóhatósági feladatokat (p1.

ellen rzés,végrehajtás, stb.)
továbbra is a Polgármesteri
Hivatalvégzi.

2010. jannár l-t 1 az
ad z knak a helyi iparuzési
adókiitelezettség keletke-
zését, illetve megszíínését -
a helyi ipanizési adó bevé-
telre j ogosult teleptilési
onkormányzat megj elo-
1é s éve I - azadóko telezetts ég

bekov etkeztét 1 (a tevé-
kenység megk ezdését 1),

illetve me gszrinését l
számitott 15 napon beltil az
APEH-nál kell bejelen-
teníiik.

Az ip a ríí zési tevékenys é get
ideiglene , illetve alkalmi
jetleggel folytató ad z k
20I0. január 1-to1 az
adókoteles tevékenységének
megk ezdése el tt, de
Iegkés bb a tevékenység
megkezdése napján koteles
azt az APEH-náI
bejelenteni. Az ideiglenes
(alkalmi) jelleggel végzett
tevékenység utáni íparuzési
adót 2010. évben legkés bb
a tevékenység befej ezésének
a napján kell megfizetní az
APEHfelé.

A 2010. adóévben kezd d
adóel leg fizetési id szakra
fizetend els , 2010.
szeptember 15-én esedékes
adóel leg-r észlet az
ad z nak a 2009. évben
kezdódó adóév ad ja és a
2010. március 15-ig
korábban el írt adóel leg-
r é s z 1e t p o z i ti v
ktilonbózetével egyez en
kell megfizetni az APEH
felé. A2011. március 15-én
e edékes adóel leg-
részletet a 2009. évi adóév
adój ának felével meg egy ezó
osszegben kell bevallani az
adaz nak a Polgármesteri
Hiv atalhoz, viszont az
osszeg et az APEH felé kell
megfizetni.

2010. évben az adóel leg
kiegészítés megfi zetésének
határideje nem változik,
továbbra is decembe r 20.

A fizetésí kiinnyítésre,
mérséktésre vo natkoz
kérelmeket azAPEH-hoz

kell beny j tani, aki a
kérelmet megktildi az
onkorm ányzatnak, és
tájékoztatja a kimutatott
tartozásról. Az onkor-
mányzat az APEH felé
nyilatko zik a kérelemre
vonatkoz arl, ezt kovet en
az állami adóhatóság hozza
meg ahatározatot.

Polgármesteri Hivatal

FE LH IVA S

A telepiilés lakói el tt bizonyára
ismeretes a sajnálatos esemény,
mely szerint 2010január 4-én
leégett Szabó Szílárd és
családja lakóháza.

A család megsegítésére nagyon
sokan adakoztak ez idáig is,
melynek koszonhet en azonnali
1akhatási és me gélhetési
problémáik megoldódtak.

Jelenlegi lakhatásuk azonban
csak átmenetileg binosított, ezért
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
akik e probléma megoldása
érdekében még támogatni
szeretnék és fudják ket, azok
felajánlásaikat a Dunafoldvár és
vidéke Tak arékszovetk ezet
Madocsai Kirendeltségénél
nyitott, alábbi számlaszámra
tehetikmeg:

70600023_33 67 6168

Koszonjtik minden adakoz
eddigi ésjov beni támo gatását!

Polgármesteri Hivatal

3.

7.4.

8.



sziiletések
2009-ben

Január
Vet LíIíána
2009.01 .2I .

Március
Pap Gerg
2009.03. 13.

Április
LégrádiAlexandra
2009.04.02.

Bene kisanna
2009.04. 18.

,, ztiletés,ek 2(l0 ben

NIájus
Nuéy Márk Benjámin
2009.05.06.

Jrinius
poroszkai Dominik Ferenc
2009.06.30.

Agusztus
HalupaBrikZzoht
2009.08.I9.

Tóth János József
2009.08.30.

Október
Régi Andrea
2009. 10.21 .

-5

Turi Lauta
2009. 10.30.

November
Ország Hunor
2009. 11.18.

Gazdálko dó k figyelméb e

A kovetkezó cikkemben tEé-
koztatni szeretném a gazdálkodókat
egyes fontosabb , aktuális jogsza-
bályokról, amit a gazdálkodóknak a

kovetkez kben figyelembe kell
vennie.

Táiékoztat az után-termesztett
vet magvak és szaporítóanyagok
után fizetend jogdíjakról:

A 2009. évi XXYil. tiirvény
vonatkoz paragrafusai szerint
2009 augusztustól jogdíjat kell
fizetni az után-termesztett
vet mLE, vagyis amez gazdasági
termel által termesztett és saját
részre visszavetett, nem min sített
vet mag után. A díi fizetési
kiit elezettség azon a napon
keletkezik, amelyen a termel a
szántófiildiin ténylege zaporítási
célra fordítja a betakarított
terményt.

A találmányok szabadalmi oltal má-
ró1 szóló 1995, évi XXXIII.
módosított torvény -az EU rende-
leteinek megfelel en - szabáIyozza
a novényfajta oltalomból ered
(Farm Saved Seed) díjigényt. A

torvény módosítása megengedi )

hogy a mezógazdasági termelo a

hibridek és szintetikus fajták kivé-
telével- a fajtajogosult engedélye
nélktil, szaporítás céljából hasz-
nosíth atja a saját gazdaságában
betakarított magvakat és gumókat.
Továbbá atorvény kimon dja,hogy a

fajtajogosuhtat méltányos osszegtí
díjazás illeti meg az után-terrnesz-
tésben hasznosított vet m agután.

Ez alól kívételt képeznek a
szántófiildi niivénytermesztéssel
20 hektárnálo illetve burgonya
esetében 1 hektárnál kisebb
teriileten foglalkoz termel k.

A tiirvény el írja, hogy mely
niivények esetében kell ezt
alkalm azni. Ezek a kiiv etkez k:

! Takarmánynovények:
csicseri borsó , sárga csillagftrrt,
lucerna, takarmány borsó,
elexandriai here, perzsahere, lóbab,
1ednek
n gabonafelék: zab, árpu, tizs,

madár koles, tozs, tritikále, birz&,

tonkolybina
a burgonyafélék: burgo nya

! olaj-és rostnovények: olaj repce,

réparepce, lenmag, kivéve rostlen
A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft 6726
Szeged, Melinda l}. 5, melyet a

fajtatulajdonosok bíztak ffieg, a

Foldmtivel dési és Vidékfejlesztési
Értesít 2009.évi 8.s zámában
(2009.09.15) tette kózé az áItala

képviselt fajtákra vonatk oz
vet mag mennyiségeket és licencdíj
mértékeket. A ftzetend bruttó díj
hektáronként pl. btrua, árpa esetében

7 50 és 1 190 ft kozott mozog.

A termel nek a jogdíj íizetési
kiitel ezetts égét a kiivetkez
elj árás atapj án kell telj esítenie:
n Atermelt a Fajtaoltalmi

Nonprofit Kft, vagy a

fajtaj ogosult megkeresi egy
kérd íwel, amelyet a termel
koteles kitolteni és a jogosuht áItaI

megh atározott határíd n beltil
visszaktildeni. A jogosult a

megkeresésében koteles megadni
a nevét és címét, valamint aj avára
oltalom alatt álló novényfajták
megnevezését. Megkeresésében
utaln-i kel I arc a,ho gy milyen

(folytatás a 6.,oldalon)



(folylaás az 5 . oldaló l)

adatok alapján feltéte lezte azt, ho gy
a termelő után-terme sztést v égzett.
n Atermelőafajtajogosult

megkeresésére a következő
adatokat köteles szolgáltatni :

o az éintett növényfajokhoz
tartoző, oltalom alatt állő
növényfajták neve, amelyek
betakarított magát a saját
gazdaságában elvetette,

o az érintett növényfajták
esetében az adott gazdasági
évben vásárolt és felhasznált
fémzárolt vetőmag
mennyisége, íémzán száma és
annak megjelölése, hogy azt
milyen nagyságú területen
vetette el,

o a növényfajták betakadtott
terményét milyen nagyságú
területen vetette el,

o a vetőmag céljára való
feldolgozását végző személy
neve és címe

A visszaktildött kérdőiv alapján a
Kft vagy a fajtajogosult kibocsátja a
szánriát.

Tehát összegezve az eddig
leírtakat: a 20 ha-nál nagyobb
szántő l vngy burgonyát 1 ha-nál
nagyobb területen termesztő
gazdálkodónak kötelező a
megkeresés esetén az
együttműködés és a megállapított
díj megíizetése.

Környezetvédelmitermékdij :

Gyakorlatilag csaknem minden
agrártermelőnek be kell j elentkeznie
a csomagolási termékdij felhasz-
nálók körébe, Ez a kötelezettség
azokra vonatkozik akik csomagolási
tevékenységet folytatnak. Ilyet
pedig a mezőgazdasági termelők
nagy többsége rendszeresen végez.
Tehát ha valaki használ báIazsi-
neget, kazal vagy silótakaró főIiát,
takarmányos vagy terményzsákot,
raschel zsákot, tároló müanyag

Gazd álko dó k figyelm éb e

rekeszeket, faládákat, raklapokat
gazdálkodása során.

Tehát például az a gazda, aki saját
termesztésri szénáját saját tehe-
neivel eteti ffieg, termékdüat koteles
ftzetní. Kivételt képeznek azok a
gazdálkodók akik évente mtianyag
vagy fém esetén 200 kg-ot, papír
vagy fa esetén 500 kg-ot, tiveg
esetén a 800 kg-ot nem haladja meg
a felhasználásuk, k mentestilnek a
termékdu ftzetés i kote lezetts é g aló 1 .

Azonb an a VPOP -hoz való bejelen-
tési kotelezettség rájuk is vonatko-
z7k.
Összefoglalva ateend ket:

be kell jelentkezni
hatósághoz
ehhez sziikséges a VPID és a
GLN szám) amennyiben
ilyen még nincs ezeket
igónyelni kell
saját nyilvántartás alapján
bevallást kell késziteni
be kell ftzetni a kiszabott
termékdijat

A bevallást elektronikus riton lehet
benyirjtani a VPOP honlapjár I

letolthetcí adatlapoíl. Késedelmes
bej elentés, bevallás miatt mulas ztási
birságot kell ftzetní, melyet a
vámhat ság határozatban állapit
meg.

Az alkalmí munkavállalói
foglalkoztatás várható változásai :

2010 január 01-t l megváltoznak az
alkalmi munkavállalás szabályai. A
kék konyv helyébe a blanketta
szerzódéssel létesitett, elektronikus
bejelentéshez kotott egyszer bb
foglakoztatási forma kertil alkal-
mazásra. A novénytermesztési
alkalmi munkavé gzés eset én,
azonos munkáItat náL a jov ben is
legfeljebb 5 egymást kovetó napra,
egy hónapon beliil legfeljebb 15

napra, egy naptái évben pedig
legfeljebb 90 napra lehet munkát
vállalni.

a vám- dol gozónak kell megkérn i az
adóhatóságtól. Ezzel a kárryával
lehet bejelenteni a munkavállalást
az APEH-nak. Az egyszenísitett
foglalkoztatás keretében alkalma-
zottmunkavállaló után a munkáItat
a nettó bér alapulvételével 40 %
kózterhet ftzet.

Az egyszenisitett foglalkoztatásbó 1

jovedelmet szerzó magánszemély
840 ezeí forint jovedelem alatt
mentesiil a személyi jovedelem adó
bevallás beny jtásának kotelezett-
sége alól. Az egyszenisitett foglal-
koztatás esetén mukakori alkal-
massági vizsgáIatra nem kertil sor,
igy a munkavégzés megkezdése
el tt a munkáItat nak kell meg-
gyózódnie arról, hogy a munka-
vállaló a munka elvégzésére alkal-
mas állapotban vall.

Az egyszenisitett foglalkoztatási
rendszert 2010 április 1 után kell
alkalmazní, addig a régi rendszer
mtikodik.

Az 5 nap alatti foglalkoztatási
szándékot elektronikusan kozvet-
lentil az ad hatósághoz, telefonon is
be lehet j elenteni, blank etta
szeruódésre nincs sziiks ég. A telefo-
nos bej elentés a Korm ányzati
Ügyf.Itájékoztat Kozpont /KUIí
á|tal fennt artott tigyfélvonalon
kereszttil torténik. A KÚK napi 24
ráhan fogadja a telefonos beje-

lentéseket és a munkaad sMs-ben
visszaígazolást kap a bejelentésr 1.

Munkatigyi ellen rzésnél ezze|
igazolrni tudj a a bej elentés tényét.

Minden alkalmi munkaváIlalás
el feltétele az egyszenisitett mun-
kavállalói kártya beszerzése, amit a

Gombos László
Magyar Agrárkamara
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F alu gazdász tájékoztat

201,0.évt l megváltozott az ster-
mel i igazolványokkal kapcso-
latos iigyintézés.

Áttala lan 1000 Ft lett az eljárás dia
azalábbiak szerint:

Érvényesítés adott évre:
1000 Ft (ig azolványba
pecsét és egy betétlap)
Minden irj abb betétlap
igénylése 1000 Ft
Uj igazolvány kérés esetén:
2000 Ft (1000 Ft igazolvány,
1000 Ftbetétlap)
Igazolványok vi s szavonása,
leadása ingyenes.

Az eljárási dtlat a falu-
gazdásznál lehet befizetni, amelyr 1

számlátkap azigyfél.

Aki adott év március 20-íg
érvényesíti stermel i igazolványá .,

annak visszamen leg január l-t 1

érvényes lesz az igazolványa. Ez
után (március zl-tó|) az érvé-
nyesítés napj át I december 3 l-ig.
Ez annak lényeges, akinek számlái
(bevételi, kiadási) vannak és
lényeges az egész évre szóló

igazolvány.

Adatlapot kell kiállítani, mind az t$
ígazolvány ktadásához, mind az
érvényesítésné1, amelynek egy
másolati hitelesített példánya az
ígazolvány része.
Az adatlap fontos része a hátlapon
lév gazdálkodási adatszolg áItatás, -

például: foldteniletr 1, áIIat á11o-

mányról, avárhat értékesítésr 1.

Fontos hogy kozos stermel i
ígazolvány esetén, mindenkin ek aIá
kell írnia az adatlapot, aki az
igazolványon szerep e 1.

Minden érvényes stermel i
ígazolvány 3 részb 1 kell hogy
álljoil, és mindig egyiitt kell ezeket a
tokban tartani:

Igazolvány (róld) adatokkal,
hologrammal, adott évre érvé-
nyesítve.

Betétlap
Hitel e s ített adatlap más o 1 ata.

Felhívom a figyelmét minden
stermel i igazolvánnyal rendel-

kezó iigyfelnek aki adott évben
értékesíteni kíván, hogy lényeges a
március 20-igtortén érvényesítés,

Falu gazdász tájéko ztat, Iskolaí hírek 7

de legkés bb az els értékesítés
el tt.

Aki j igazolványt kíván kiváltani,
fontos az APEH-t 1 ad számot
kérj en a komp enzációs felár
érvényesítéséhez.

Kérem azon stermel i igazol-
vánnyal rendelkez ket, aki mér nem
kívánj ahasználni stermel i ígazol-
ványát, vagy a családban elhunyt
nevén stermelcíi ígazolvány van,
esetleg elveszítette igazolványát,
legyen szíves a fogadó órákon,
leadni és visszavonatni stermel i
igazolvárryát Err 1 egy igazolást
kup, amellyel megsziinik kotele-
zettsége az APEH felé az sterme-
léssel kapcsolatban.

Mind en ezzel kapcsolatos kérdéssel
várom tigyfeleimet a fogadó órákon:

Fogad ra: cstitiirtiik 8-16-ig

Elérhet ségemTelefonon:
06703792806

Genye Illés faluga zdász.

Az j éptilet alapk letétele 2009.
december Zl-én megtortéírt, ezért
mát a 20l0-es évet az alsó
tagozatból tortén kik ltozés után rij
helyeken kezdték me gatanulók.
Szrikos, de barátságos és j ó1
felszerelt korny ezetben tanulhatnak
a gyerekek. A me gyálto zott
kortilmények az oktatás színvo nalát
nem befolyásolják és várjuk, hogy
mihamarabb, még a 20l0-es évben
birtokba vehessiik az j iskola
éptiletét.

Agócs MiháLyné
Igazgato

Iskolaí hírek

A 2009l10-es tanév az oktatás
szempontjából rij id szakot jelent.
TAMOP pályázatán nyert
támo gatásbó1 szeptembertol j
módszerekkel tanulják a tanulók 1.

osztályban a matem atikát, 2.
osztályban a magyart teljes

raszátmball.

Az 1. osztáIyban raJz rán, 4.
osztáIyban matematlka rán
szovegértés, 5. osztáIyban az ídegen
nyelv és az ember és társadalom
mtíveltség tertileten szovegértés
kompetenciafejlesztés folyik, rák
bizonyos oÁ-ában.

A rÁuop tobb millió forintos
p áIy ázatát tanár ok továb bképzé s ére,
tanitási eszkozok és a tanulást regít
eszko zók beszerzésére lehetett
fordítani.
Ugyancsak tobb millió forintos
nyertes páIyázaton l TIOP l
informatikai eszko zók besze rzéséte
nyílott lehet ségtink.
Ennek kovetkeztében az irj
módszerekkel való oktatás személyi
és tárgyi feltételei adottak.
Az oktatás kortilménye inek j av itás át
szolgáIja az a nyertes pályáza\
melye t azi skola felépítésére ny ert az
onkormányzat.



AMagyar Kult ra Napja, Meghívó

AMagyar Kultrira Napja

Bens séges hangulatri délutánt
toltotttink el a konyvtárban j an. 30-
an a Magyar Kultura Napj ának
kapcsán. El szor Boruavárí Róza
eloadását éIvezhetttik, népi' kul-
tírrkincsiinkb 1 néhány népdalt
hallottunk citerakísérettel. Ezután
Tell Edit idézett fel fejezeteket
nyelvtink torténetéb 1, és Csoóri
Sándor áItaI papkra vetett szivhez
szóló gondolatait osztotta meg
veltink.

Beszélgetéssel és j ismeretségek
kotésével folytatódott, majd fej ezó-
dott be ren dezv ényíink.

Baksa Istvánné
Konyvtáros

ME GHIVO
Borverseny és Borkóstolói bál

A Madocsai Sz l s gaz ák és az Önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is megrendezi a
madocsai borversenyt.

Ezhton értesítjiik a borosgazdákat, hogy a borok gytíjtését
2010. február 18-án (cstitiirtiik) 15 órától végzk a szeíveztík a faluban és a sz lóhegyen

egyaránt.
Nevezrri lehet fehér, vtiros, rose és óbor kategóriában.

A nevezési díj palackonként: 200 Ft.
Aborok birálatát 2010. február 19-én (péntek) 14 órától aFahlházbanvégzi a

szakemberekb l ál1' zsínt.
Abirálatnyilvános, melyre minden érdekl d gazdát szeretettelvár aSzewezó Bizottság.

Az eredményhirdetésre 2010. március 6-án (szombat)=a N napi és Borkóstolói bálon keriil
sor.

A báli belép vacsorával egybekotve 3.500.- Ft./f .

El zetes helyfoglalás, jegyrárusítás a Polgármesteri Hivatalban 2010. márcíus 4-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezó Bizottság



Hírdetés

yógytolnt
Igényesen kialakított, jól felszerelt magánrendel nkben tiibb éves munkatapasztalattal

várunk minden kedves frissiilni, gyógyulni vágy vendéget!

7020 DunafiildvároDerecskei u. 8
H-P: 8.00-20.00
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Szolaáltatásaink:

Ingyenes állapotfe! mérés, tá nácsadás
Személyre szabott egyéni és kiscsoportos gyógytorna
Fizikoter ápia, Bioptron lámpás kezelés
Komplex mozgásterápia, teljes kiiríi rehabilitáció:

Balesetek, torések utókezelése,járás rijratanítása, járáskép normalizálása
Ortopédiai betegségek, korrekciós m tétek, protézism tétek utókezelése,
gerincm tétek, deformitások rehabilitációja
Neu rológiai-, belgyógyászati-, reumatológiai betegségek kezelése
Gyermekek tartáskorrekciója, fejl dési rendellenességek, végtag deformitások
korrigálása
Kismama torna, apás sztilésfelkészítés, testhelyzetek, légzéstechnikák megtanítása,
gyermekágyi torna megtanítása

Katona- módszer: csecsem k korai mozgásfejlesztése, sztilés kozben sértilt babák
rehabilitációja
McKenzie- módszer: gerincsérv, lumbago, Ischialgiás fájdalmak korszer és gyors kezelése
Kinezio Taoino: a speciális tapasszal tiirtén kezelés a szervezet ongyógyító mechanizmusait
használja fel. Mozgásszervi problémák, spoftsérijlések, ortopédiai, reumatológiai problémák
kezelésére kiválóan alkalmas.
Schotth teráoia: a gerinc 3 D-s terápiája segítségével a gerincferdiilés a
legeredményesebben kezelhet . Ez annak ktisztinhet , hogy nemcsak az oldalgórbiiletet
kezeli (két dimenziós), hanem a torsios ayagy csigolyák csavarodása k<ivetkeztében
megielerr bordapírpot, ágyékpirpot ill a vállpirpot is (hrárom dimenziós).
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Beielentkezés:

G cza Andrea
( Dípl. Gyógytornász)
TeI.3 06-201576-5130

szab ó-s chii necke r zsuzs ann a
( Dipl. Gyógytornász
Okl. McKenzie- és Schrott terapeuta)
Tel: 06-20/355-8226

Szíikség esetén Madocsa, Bijlcske és Dunaftildv r teríiletén hdzhozmeglíink!



Térkép szerint (illu sztráció)

Egy hajó másodkapitánya egyszer
ezt kérdezte a hajóskapitánytól:
,,Hogy van az,hogy on mindig Jézus
kriszfusról beszél az embereimnekn
Látta ót már valahaú' ,,Nem, még
soha nem láttam t.",,Akkor hogyan
mondhatla valakinek, hogy bizzék
egy olyan személyben, akit soha
nem látottn semmi értelmét nem
látom ennek." A kapitány igy
v áIaszolt:,,Amikor vihar kozeledik,
és menedékhelyet kerestink, mi
értelme van ann &k, hogy a
matrózoknak me gparancsoljuk,
hogy dobják ki a horgonyt, hiszen
még sohasem látták a víz alatti
talajt!

Milyen alapon bízzuk hajónkat és
élettinket a talajra, amit még nem
láttunk, és soha nem láthatunkE'Ezt
mondta a másodkapitány: ,,Térkép
szerint mtíkodtink."
,,Pontosan igy van" felelte a
kup ítány, miko zben felemelte
Bibliáját. ,,Én is térkép szerint
mtíkodom, és ez tévedhetetleil, az
oné azonban ílem. Üdvosségem
egyedtili biztos alapjár l beszél
nekem, an I az engesztelésr 1, amit
krisztus szerzett a kereszten. Hitem
az ónhorgonyához hasonlóan ebbe a
láthatatlan, de valóságos talalba
kapaszkodik, ezért az élet viharait
biztonságban és békében élem át."
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Madocsaref.shp.hu

Talánvannak még, akik nem fudj ák,
hogy reformáfus gyulekezetiinknek
van honlapja, melyet bárhol és bárki
me gtekinthe t az interneten.
Miért is? Manapság a leginkább az
interneten tájékoz dnak, gy|rytenek
információkat a legtobb dolo gr I az
emberek. Egyre kevesebben van-

nak, ahol a családban legalább
valakinél ne lenne internet elér-
het ség. Tap asztalatunk azt mutatja,
hogy gyulekezetiinkr l is elég sokan
gytíjtenek, kapnak inform áct t
internetes elérhetcíségen kereszttil
olyanok is, akik valahogy kot dnek
Madocsáho z, de már nem itt laknak.

Mi található a honlapon? Roviden a
legtobb hasznos, és aktuális infor-
máció, ami a gyulekezeti életiinket
érinti. Egy rovid bemutatkozás,
alkalmaink bemutatása) a keresz-
telésre, eskiiv óre, temetésre vonat-
koz legfontosabb információk.
Találnak ott egy aktuális naptárat,
melyben a gyiilekezet leend
programlait is nyomon kovethetik,
és aktuális híreket a jelenr l,vagy az
el késztiletben lév dolgainkról. A
honlapon megtaláIják a vasárn api
igehirdetéseket is hanganyagban
feltoltve, ami lehetcívé teszi annak
ujta hallgatását, vagy ha valaki
valamilyen okból lemaradt, az is
meghallgathatja utólag. Ez azért is
hasznos lehet, mert istentiszte-
leteinken legink ább egy bibliai
konyv folyamatos magyatázatával

9glatkozunk.
Ujdonságként szerepelnek videós
bes zámolók is gytilekezettink
eseményeir l, nem mindennapi
programj air I, amely ekhez csak
regisztrált felhas znál ink férhetnek
hozzá. Van azonban más jellegtí
videó anyagunk is, ha valaki nem
kíván regisztrálni, ám ezek inkább
érdekességek, mint a gyulekezethez
kapcsolódó dolgok. Ezeken t 1

olvashatnak minden nap napi
áhitatokat is (6 fele áhitat koztil
találnak váIasztási lehet séget),
olvashatnak érdekesnek ígérkezó
írásokat, illetve hasznos oldalakra
kalauzoljuk el onoket. A honlapon
keresztlil lehet iizenetet is hagyni,
vagy véleményt írni.
Egy sz val: minden, ami informáci
és hasznos lehet az érdekl d knek.

Ahonlap címe:
www. madoc s3ref. shp. hu
Ha még nem tették,látogassák ffieg,
bongésszenek, és legyenek a mi
dolgainkban is napra kés zek!
Kívánoffi, hogy Isten áIdja meg az
onok számára is a honlapunkon
toltott id t!
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kézilabda hírek

2009. 11,. 22-én fogadtuk H őgy ész
csapatát. A mérkőzés 14. percében
már 5 góllal vezettiink. A íélidőt
22;9-re nyerttik, a mérkőzést pedig
39:20-ra.
Góllövőink: Wdók Kinga, Fazekas
Móni (2;2 gól), Klippel Gyöngi,
Wncze Agi (3-3 gól), Sereg Niki (8
gól), Baranya Lilla (9 sól) és Kis
Klaudia(]2 gól).

2009. 12.06-án Miklós napján a
Kocsola KC csapata látogatott
hozzáttk, és a mérkőzés előtt a
Mikulás is megielent a csarnokba,
aki megajándékozta a játékosokat.
Vendégcsapat tagaí 1-1 csoki
mikulást, a hazai csapat játékosai
pedig a szakosáály ajándékát a
Madoc s a címerével himzett kézilab -
da pólót kapta ajándékba. A mérkő-
zés már nem telt ilyen jó hangulat-
ban, mert sajnos a 8. percben már 5
góllal vezettek a Kocsolaiak. A
lányok levoltak lassulva és nem
tudák felvenni az ellenfel lendü-
letét. A féli dőt 12:1'7 -re, a mérkőzést
24 :29 -re elvesz-tettlik.
Góllövőink: ^Bacs Ási Q gót),
Fazekas Móni, Yajcs Anna (2-2 gól),
Klippel Gyöngi, Kis Klaudia (3-3
gól), Sereg Niki (4 gól) és Baranya
Lilla (9 gól).
A mérkőzés után takartoskáposáás
vacsorával vendégelte meg csapa-
funkat: Bokor Tibor és családja,
Novák Ferenc és családja, Vncze
József és családj a. Köszönjiik !

2009. 12. 13 -ánTamási csapaával
játszottuk az itthoni utolsó mérkő-
zéstinket. Az MBAI-be szereplő
csapattal felvetttik a ktizdelmetés az
első félidő még kiegyenlített erőket
mutatott, félidő eredménye 1 l : 13. A
második félidőben mán a Tamási
edző megtalálta ellenünk a nyerő
taktikát, mi akkor már edzői irá-
nyítás nélktil játszottuk a mérkőzést.
Edzőnk Müller Lászlő családi okok
miatt azőta le is mondott erről a
posájaról.
A lányok ennek ellenére keményen
küzdöttek és becsülettelhelytálltak

SPORT: Kézilabda

a mérk zésen A meccset 22:35-re
elvesztettiik.
Góltiiv ink: Klippel Gyong,,i, Kis
I,{oémi, Vicze Á U-í góíj, Vajcs
Anna (2 góU, Kis Klaudia (3 gól),
Baranya Lilla, Sereg Niki (4-4 góU
és Fazekas Móni (6 gól).
A mérk zés után kakasporkolttel
vendégelte meg csapafunkat: Papp
LászI (Papen), Sereg József és
Sereg Zoltán és családja.
Koszonjiik!

Az utolsó mérk zés el tt Fazekas
József és családja meccslabdával és
kulacsokkal ajándéko zta meg
c sapatunkat. Ko szonj tik !

2a09. 12. 19-én s ni h zaporba
utaztunk Tengelicre. A nem
mindennapi id j árást, nem
mindennapi mérk zés kovette. A
meccs 20. percében denilt ki, hogy
nem jól vezetik a hazaiak a
jegyr konyvet és iey 20 perces
sztinet kovetkezett be az els
félid be, a tanácstalanság miatt. A
meccsen nehezen indult be a
gólgyártásunk és csak a 6. percben
dobtrrk azels gólunkat, vis zont már
kapfunk 5-ot. A mérk zést sajnos
elvesztettiik 3 5 :26 -ra.
Gólliiv ink: Yajcs Anna, Szalai
Andrásné (a kapuból) (1-I sóü, Kis
Noémi (2 gól),Fazekas Móni (3 gól),
Sereg Niki G sóU, BAranya Lilla (5
góU és Kis Klaudia (]0 gól).
A hazaift is hóesésben telt, de
babgulyásos vacsorával várta
csapatunkat: Bacs Sándor és
családja, Baranya Sándor és
családja, Cserepes Gyula és
családja, Voros Bálint és családja és
Vidók Kálmán és családja.
Koszonjtik!
Az szi fordutót így az 5. helyen
zártuk!

Ahogy kozeledett az éwége egyre
tobben kérdezték, ,hogy idén is
me gre ndeznik-e az U iéví Gálam ér-
k zést. Kapfunk híreket, hogy a
Fradis lányok is szeretnénekaz idén
is jonni hozzánk" hiszen tavaly
nagyon sok élménnyel és jó

érzésekkel tértek haza. szeretném
megkciszonni a Paksi Atomer míi
Zrt.-nek, hogy biztosították a
ferencvárosi csapat utaztatását.
Ismét nagy lelkesedés és izgalom
elilzte meg ennek a rendezvénynek a
megvalósulását, lelkes kis csapa-
tunk remek munkával fergeteges
hangulatu bulit hozott <issze.
Kik is k?: Bacs Sándor és
családja, Baranya Sándor és
családja, Bokor Tibor és családja,
Cserepes Gyula és családja, Feil
István, Novák Ferenc és családja,
Novák Lajos és családja, Kis Gyula
és családja, Pap László (Papen),
Sereg József, Vajcs József és
családja, WdókKálmán és családja,
Vt)rtjs Bálint és családja, Zámbó
Zoltán, Zemkó János és a csapatunk
játékosai. K sz nom nekik ezt a
remek hozzáállást| ktisz n m
Zámb Zoltánnak, Noviák Lajosnak
és Bokor Tibornak a finom disznó-
toros vacsorát, nagyon ízlett min-
denkinek!
A rendezvény I7 órakor kezd dott
és 3x 20 perces félid k voltak, a
mérk zés el tt Vincze Ágnes és
Frast Krisztina twirling bemutatóval
sz rakoztatták a rendezvény résrt-
vev it, Kicsi Julio ( Gárdonyi Robi)
remek elektrobugi produkci jával
káprááaíta el vendégeinket. A hetes
dobó verseny n i gyóztese: Tarcza|
Gyuláné (Magdi) volt, férfi gyóz-
tese: Miiller LászI (volt edz nk).
Gratulálunk!
Szeretném megktisztinni annak a kb.
300 érdekl d nek, hogyrésávettek
ezen a kézilab dagálrfu r és támogattrik
csapatunkat. A vacsora után, mint
már irtam fergeteges hangulatu buli
kerekedett és irgy gondolom, hogy
minden részvev je élvezte ezt az
estét. Kosztintim Horváth Jánosnak,
hogy remek zenéket biztosított
számunkra!
Remélem szponzoraink, szurkoló-
ink továbbra is buzdítják, segítik
csapatunkat és a tavaszi fordulókon
ismét tÁmogatják meccseinken a
csapatot!K szdm<im!

Kisné Szili Mária
Szako sztályvetzetó
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vísszatekintés az szi szezonra

A 2009-20 10-s szezon el tt
visszament Dunaszentgyorgyre
Barati Fereilc, Haag Gábor és Szabó
Attila, érkezett hozzánk Seregi
István, Arac zkiAttila, Agóc s Gábor,
Lacza Tamás, ifi. Erdélyi Péter és
Erdélyi Péter.
A felkésztilést jirlius kozepén
kezdttik el, régi edzónkBode Dániel
irényításávaI.
Az el késztileti meccseket Géder-
lakon játszottuk, két gyózelemmel,
egy vereséggel másodikak letttink a

Duna-kupán.
B enev eztunk az átszew ezett me gye i
II osztáIy bajnokságb &, .d nevezési
díj és tagdíj 45.000,- Ft volt, a

csapatok elégedetlensége miatt a

szovetség a tavalyi osszeget felére
csokkentette. Befizetttik 20 feln tt
és 18 utánpótlás játékos verseny-
engedéIyét, ami 150.000 Ft-ba ke-
riilt. Továbbra is kell ftzetni a sport-
orvosi dlj at, ami 18 év alatt félévente
1000 Ft, 18 év felett évente 2000 Ft.

A bajnoki rajton hazai páIyán ifis-
táink dontetlent értek el, a feln ttek
pedig legy zték az erós Sióagárdot.
A második fordulóban PáIfán
váItozott a leosztás, most a feln tt
jártszott dontetlent az ifi pedig nyert.
A harmadik fordulóban mindkét
csapatunk brav ros gyózelmet
szerzett Németkér ellen. A 4. fordu-
lóban is dicséretesen szerepelt mind-
két csapatunk, az ifisták gyóztek, a
feln ttek dontetlent értek el Bony-
hádborzsonyben. Az 5. fordulóban
ifistáink legy zték a Mórágyot,
feln tt csapafunk pedig dontetlent
ért el. Feln tt csapatunk a szezon
els idegenbeli sikerét Dunaszent-
gyorgyon arutta, s hogy az orom
teljes legyen, az ifi is gyózótt. A
kett s gyózelmet egy hét mrilva a

Fadd ellen is hoztuk. Zombán
mindkét csapatunk dontetlent ért el.

Hazaí páLyán mindkét csapatunk
biztosan verte Tengelicet, majd egy
héttel kés bb jabb kett s gyózelem
kovetkezett B átaapáti e 11e11. Ezekke 1

az eredményekkel a feln tt és azift

SPORT: Labdarrígás

csapat egyaránt a második helyen
áII. Egy hét mirlva Gyorkonyben
irjabb kett s gyózelem sztiletett,
amellyel a feln tt csapat az els
helyre kertilt. Az utolsó el tti
fordulóban feln tt csapatunk
elveszítette veretlenségét, de az elsó
helyet meg órizte, ?z ifisták viszont
most léptek fel az els helyre azzal,
hogy az eddigi listav ezetó foldvá-
riakat magabiztosan legy zték. Az
ószi utolsó fordulóban ifistáink
Kaj dacson folytatták remek szerep-
lésiiket és 5:0-s gyózelemmel bebiz-
tosították az els helytiket, feln tt
csapatunk dontetlent ért el, így
azonos pontszámmal állnakazélen a
sióagárdi csap attal.
A labdarugó csapatban 38 játékos
sportol, 18 ifista és 20 felnott, ami
ebben az osztályban megfelelo.
A korábbi évekhez képest kiválóan
szerepeltek csapataink, emelkedett a
nézószám, és ezzel egytitt a rendez-
vénybevételtink.
Edzónk Bode Dániel társadalmi
munk ában látta el fela datát, irtikolt-
ség térítést sem kért, s t saját pénzé-
b 1 komplett szerelést vásárolt a
csapatnak. Szakmai hozzáértésével
sokat javított fiatallaink hozzá-
áLlásán. Azifi csap at edz i, gytirói és
intézói feladatát Blatt Gyorgy Látta
el, az jó és ónzetlen munkáját a
fiatalok kiváló ószi szerepléssel
koszonték meg.

Az ifisták szereplése kimagasló, 13

meccsb 1 11 gyózelem és két
dontetlen, ennek ellenére a rívá-
lisokat nem sikertilt lerázni, -mert a
Dunafoldvár és a Zonba is jól
szerepel.
Az ifistáknál csup án az a probléma,
hogy ot 18 éven feliili, rigynevezett
trilkoros játékos szerepelhet, nálunk
viszont van hét, így ketten mindig
pihennek, ahelyett, hogy a feln tt
csapatban szerepelnének. A kovet-
kezó szezanban, ha így marad a ver-
senykiírás négy játékos végleg kio-
regszik, j embereket kell toboro zni
a csapafta, nagyon várjuk a 93-as
94-es sztiletéstí fiirkat.

Szeptemberben páIy ázatot nyírj tot-
funk be a Wesselényi Miklós Sport
Kózalapítv ányhoz és karácsony
el tt kapfuk meg az értesítést, hogy
nyerttink 5 0. 000,- Ft-ot visszamencí-
legesen versenybírói díjakra. A pénz
átutalás a j anuárb an tortént me g .

Októberben az APEH átutalta az
SZJA loÁ-t, 1 13 .672,-Ft-ot, vagyis
egyesiilettink immár hatodszor felelt
meg az idevonatkoz torvényi
elóírásoknak.

A btifé mindenki megelégedésére
i,izemelt a páIyán, csapataink, vaIa-
mint a vendégcsapatok és a játék-
vezetók kapj ák az iidít t, ezenkívtil
a bi,ifés gondoskodik a gondnoki
teend kr 1 is, ami az óltózó éptilet
takaritását és a páIya el kés zítését
jelenti.

Az Önt<ormányzati támogatásból
keveset fudtunk vásárolni, a támo-
gatást elvitték a mtikodési koltsé-
gek.

Valamennyi tagunk nevében
megkoszonjtik az Öntormány zat-
nak, hogy biztos itotta az egyesi,ilet
m kodését, pénzt adott, nyírta a
flivet , fízette a víz-, Eáz-, és
villanyszámlákat, el segítette 1 00-
150 ember szombatonkénti, vasár-
naponkénti sz takozását.

Lénárt Gyula

Kiadia,
Madocsa kozség Önkormány zata
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