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Innét indult, mí lett vele?
Sorozafunkban Hargas Gy ózót
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7. oldal
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8. oldal

Sziiletések 2008-ban, Márcíus 8.
N napí kiisztintés

9. oldal

Pályázat
10-11. oldal

Házíartási adó kedvezmény
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Iskolaí hírek
13. oldal
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Sportz Kézilabda

Sport: Labdar gás
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Farsang

A február a mulatságok, fars ang
id szaka. Az áItaIános iskola
hagyomány alhoz htien 2009 .

február 13 -ántartotta farsangi bálját.
Ünnep volt ez kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Az idei
rendezvényen jból otletesebbnél
otletesebb j elme zeket láthattunk
egyéni, páros és csoportos
kategóriákban is. A zstirinek nem
volt konnyu dol Ed, amikor
rangsorolnia kellett a kreatív és
Iátványos maskarákat.

A helyezések a kovetkez képp
alakultak:

Egyéni ielmezesek:

1. Sárkány: Balogh Alex }

2. IJtca zenész: Borzavári Róza
3. Hófehérke: Torjék Hanna

Páros jelmezesek:
1. Sportakusz és Stefani:

Molnár Attila - Ruff Nikolett
2. Hannah Montana és Lola:

Pozsgai Fruzsina- Bogár Fanni
3. Oroszlánszelidít :

Szigeti Imre - Szigeti AIiz

Csoportos jelmezesek:

Alsó tagozat:
1. Kalózok
2. Spanyol bikaviadal
3. Magyar népmesék szerepl i

Fels tagozatz
1. Szellemírtók
2. Velencei karneváI
3. Hippik

Farsangunk bevétele: 31 1.215,-Ft

Minden kedves sziil nek és
S zpon zorunknak ko szonj tik
áIdozato s támo g atását.

Molnár Edit
DÖK- vezetó



Testületiülés

Madocsa Község Önkormányzat
képviselő-testtilete 2009. évi első
ülését februar 1 1 -én tartotta.Az ülés
1egfontosabb napirendj e az
önkormányzat 2009. évi
költségvetésének elfogadása volt. A
képviselő-testiilet az önkorm ányzat
2a09. évi költségvetését l92.I87 e
Ft-ban fogadta el, ami ll millió Ft
forráshiányt tatta|maz. A
költségvetési rendeletben nem
szerepelnek még a fejlesztési
feladatok (pl. iskola építése, parkok
kialakítása, stb.) és azok forrásai. A
fejlesztési feladatok tényleges
felmerülésük alapján kerülnek
módosításként a költségvetésbe.
Ezek forrása pályázat útján elnyert
támo gatásbó1, y&lamint
önkormányzati önerőből, - ami
ingatlan értékesítéséből, illetve
hossá lejáratí fej lesztési hitelből -
fedezhető.

2. napirendként tárgyalta a
képviselő-testület a települési
szll'árd hulladékkal kapcsolatos
2009. évi közszolgáltatási díj
megállapítását. Az egységnyi
hulladékszállítási dij 2009. évben
200.-Ft + ÁFA l L20 literes kuka
alkalmanként, ami magában
foglalja:

- heti egy alkalommal történő
ingatlanonkénti vegyes
hulladékgyűjtést

- évi egy alkalommal történő
lomtalanítást,

- zöldhulladék évi 10 alkalommal
történő e|szállitását

- temetőből a koszorúk, sírcsokrok
heti egy alkalommal törtónő
elszá|litását.

A szolgáItatő a fentieken kívül
vállalja a településen harom darab
szelektív hulladékgyűjtő sziget
kialakítását, és azok havi egy
alkalommal történő iirítését.
A hulladékszállítási díj

Testtiletí iilés, Táj éko ztatók

megáIlapítása után megvitatta a
testtilet a,,Paks és tétsége
hulladékga zdáIkodási rends zer"
kialakitására benyrijtott páLyázat
áIlásár 1 Paks Város
poIeármesterét 1 kapott
tájékoztat t, valamint dontés
sztiletett a hullad ékgazdálkodási
rendszerhez tortén csatlakozáshoz
sztikséges szándéknyilatk ozat
megadásáról.

Ezt kovet en jóváh agyta a testiilet
az óvoda nyári nyitva tartását. E
szerint az óvodai sztinet2009. jrilius
13 auguszfus 2-ie tart a nyári
nagytakarítás ok e lvé g zés e mi att .

augusztus 3 9-ie iigyeletet
tartartak.

A Polgármesteri Hivatal felkérésére
a Dunafoldv ár-Bolcske-Madocsa
mikro térségi oktatási társulás
fóigazgat ja megtette javaslatát a
200912010 nevelési évre, az vodai
é s az áLtaláno s i sko la e 1s

évfoly amáratortén beir atkozás

id pontjaka, melyeket a képvisel -
testtilet elfogadott.
Az óvodai beiratkozás id pontja:
2009. április 15 16. (szerda,
csiitortok)

8- 12 ra
13 - 16,30 óráig

Helye: Madocsa, Paksi irt 19. sz.
óvodaéptilet

Tankoteles tanulók beíratásának
idopontja: 2009. április 15 16.
(szerda-cstitortok)

8- 12ora
13 - 16,30 óráig.

Helye: Madocsa, Templom tér 7 . sz.
iskolaépiilet

Az tilés folytatásaként vidéki
székhelyu alapíNányok támogatási
kérelmeir 1, helyi civil szervezetek
támogatásár I dontott a képvisel -
testtilet.

2

Lakosságí táiékoztat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy sztikség esetén
megbízottat az alábbiak szerint érhetik el:

Telefon: 06-3 0l 529-547 6
Ügyfélfogadás: minden pératlan hét szerda 14-16 rakózótt a
Polgármesteri HivatalnáIlév rend ri irodfuan.

siidi sándor korzeti

In
(\

Tisztelt Szíil k!

Tájékoztatjuk Önciket, hogy 2009. április 04-én 19.00 órakor a
Faluházban azSZMKTavaszktisz<int estet szeíyez. / Sztil k-
Pedagógusok batyus báIja l

Kérjiik a résztvev vendégeket, hogy a felajánlott tombola tárgyat a
rendezvényr e hozzák magukkal.
A belép jegy és a tombolajegy az osztályftín<ikoknél, iskolatitkátmál, a
Polgármesteri Hivatalban és a helyszínen vásárolható.

Belép jegy: 500,- Ft/ db
Támogatójegy: 500,- Ft/ db

Minden érdekl d t szeretettel vrárunk.!
SZMK



Adó zási info rm ációko Helyesbítés 3

Adózási információk

Február hónapban kézbesítettiik azI. félévi adófizetési ktitelezettségr 1 szóló csekkeket éshatározatokat. Ehhez
kapcsolódóantájékoztatjuk a lakosságot, hogy kommunális adóról szóló határozatot minden lakóingatlan,
illetve telek tulajdonos kapott, mert 2009.janurár 1. napjával a kommunális adó <isszege 8.000,- Ft-ra
emelkedett.
A gépjármriadóval kapcsolatosan más ahelyzet, ugyanis hatánozat csak annak késztilt, akinek 2009.január 1.

napjától rijonnan keletkezett adóktitelezettsége, vagy a mar meglév autó tekintetében adómérték változás
t<irtént. (az aut oregedésével egytitt 3 évenként cs<ikken az ad mértéke).
Más esetben az elózí! évben megállapított gépjrá,rmíiadót kell ftzetnl
Aki nem kapott gépjármíiad, határozatot a kommunális adó hatánozathoz mellékelttik azl féIévben fizetend
gépjármtiadó osszegér l kiállított csekket.
A helyi ipaflizési adó I. felévi <isszegét avállalkozóknak a 2008. évi fizetési meghagyásban kózolt tisszeg 50 %-
ában kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy azI. féléví fizetési határid a kommunális adó, a gépjármtiadó, illetve a helyi
íparuzési adó esetében egyaránt: 2009. március 16.

Az adónemek ktiztil a gépjármíiadó tekintetében 2009. évt l két jelent sebb módosítás lépett hatályba:

1. Bevezetésrekeriilt acégaut adó,melyetanemkizár lagmagánhasználat személygépkocsikutánkell
ftzetni, fiiggetleniil a gépjárm adó fizetósi kotelezettségt l. A cégautóadót az ad alanya <inadózással á|lapitja
meg negyedévenként, a negyedévet ktivet hónap 2D.napjáig. A bevallást az állami adóhatósághoz (APEH) kell
benyrijtani.
2. A másik változás szerint, amennyiben a gépjármíi tulajdonjogában bektivetkezó váItozást az átruhéno
korábbi tulajdonos a ktil n jogszabály alaplán- de legkés bb a változás évének végéig - bejelentette, akkor a
bejelentési kótelezettség megnyílát (szerz dés megkótésének id pontját) ktivet év els napjától nem min siil
adóalanynak. Ha a tulajdonátruháaás tárgya forgalomból kivont gépjármíi és az átruháao aváItozást a ktilcin
jogszabály szerint bejelentette az ol<nányirodánál, akkor a gépjármu forgalomba való visszahelyezését k<ivet
hónap els napjától nem min siil adóalanynak. Hivatkozott id pontokíól kezdve azátruház tól tulajdonjogot
szerzó felet kell az ad alanyának tekinteni, kivéve, ha a váItozást kovet évt l, illet leg hónaptól a hatósági
nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdoosként.

Mivel még mindig sok problémát okoz, fokozottan felhívjuk a tisztelt gépjárrlrltl tulajdonosok figyelmét, hogy
amennyiben sem az eladó em a vev nem tesz eleget bejelentési ktitelezettségének, akkor a korábbi tulajdonos
marad a gépjármííadó alanya.
A meghatarozott bejelentési mód a k<ivetkez : a tulajdonjog-változásról késztilt okiratot (adásvételi szerz dés) a
keltét 1 számított 15 napon beliil mind az elad nak mind a vev nek be kell ny jtani az illetékes
Okmányirodához.

Természetesen, ha bárkinek az ad val kapcsolatosan problémája me$ilne fel, szívesen állunk rendelkezésére.

TBI

Helyesbítés

A Madocsai Hírmondó januari szátmában Gombos LászI , aMagyar Agrarkamara tanácsadója a gazdákodókat
érint tájékoztat ttettkózzé,amelyb lkimaradtaMadocsánlév tigyfelfogadáspontosideje.
E szerint Gombos Lászl kihelyezett tigyfélfogadást tart Madocsán minden páros héten pénteken
08.00- 1 1.00 órak<izótt a Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal



4 Szociális és foglalk oztatási tiirvény, Kiiztekedési támogatás

,rÚt a munkához'o

2009. január 1-jei hatállyal
módosultak az aktiv koru (18-62
éves) személyek rendszeres
szociális ellátásának szabály ai.
Az Országgyíílés megalkotta az
egyes szociális és foglalkoztatási
t<irvények módosításáról szóló
tórvényt, melynek célja a munkára
képes, tartósan munkanélkiili
személyek - akik 2008.évig egy
típusri ellátásban, rendszeres
szociális segélyben részesiiltek - a
korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek résá valamely
kozfo glalk o ztatási formáb an, annak
érdekében, hogy rendszeres
munkaj ovedelemhez jussanak.
Az eddigi rendszeres szociális
segélyben részestil k egy része, akik
aktív korriak, de ténylegesen
munkaképtelenek, továbbra is
segélyezettek maradnak. E korbe
tartoznak az e gészsé gkár os o dottnak
min siil k, az 55. életéviiket
bet lt ttek és a 14 éven aluli
kiskoru gyermeket nevel k, feltéve
hogy a családban él gyermekek
valamelyikére tekintettel más
személy nem részestil gyermek-
gond ozásí támogatásban,
gyermekgondozási díjban,
terhességi gyermekágyi segélyben
és a gyermek ellátását napktizbeni
ellátást biáosító intézményben nem
tudják biztosítani. A rendszeres
szociális segély számitásí módj ában
nem t<irtént váItozás, továbbra is
csak egy f nek jár egy családban, és
az <isszege a családjovedelmének és
Iétszámának fi gyelembevételével
keriil megállapításra a fogyasztási,
egységhez viszonyítva. A segély
havi legmagasabb <isszege nem
haladhatja meg a nettó minimálbér
tisszegét (2009-ben 57. 8 1 5,-Ft/hó).
Azok a személyek, akik az eli5bb
felsorolt feltételeknek nem felelnek
fiog, az idei évt l kezd d en
ktitelesek kozfoglalk oztatásban
részt venni, kivéve azt, aki képzésre
kotelezett és ennek megfelel en
képzésben koteles részt venni. Ebbe
a krirbe tartoznak azok, akik a 35.

életévtiket még nem toltotték be, és
nem rendelkeznek aZ áItaIánoS
iskola 8. osztályának sikeres
elv é gzé sét tanirsí t bízonyítv ánny aI.
Arra az id szakra amikor,
onhibájukon kívtil nem tudnak
kozfoglalko ztatásban részt venni,
vagy olyan képzésben vesznek részt,
amelyhez keresetpótlÓ juttatást nem
áIlapítottak ffieg, és táppénzben
vagy távol1éti díjban nem
részesiilnek, rendelke zésre állási
támogatás illeti meg ket, melynek
osszeg e azonos az oregségi nyugdlj
mindenkori 1egkisebb
osszegével. (2009-ben ez 28. 500,-Ft
havonta). A munkavégzés
idótartamár amunk ab ér j ár .

A kozfo glalkoztatás me gszerv ezése
az ónkormán y zatok fe 1 a data.
Az aktív korirak ell átására
j ogosultak korébe tartoz
személyek kozii1 a
ko zfogLalko ztatásban, yagy
képzésben részt vev ket az állami
f oglalko ztatási szerv
álIáskeres ként veszí
nyilvántattásba, és veltik
álláskeresési megállapodást kot.
A rendszeres szociális segélyre
jogosult személyek is vállalhatj ákaz
onkorm ányzattaI kotott
megáI1 apodásbdfl, hogy az
elhelyezkedéstik érdekében az aktíy
korírak ell átására j ogosultakr
vonatkoz szabályoknak veti aIá
magát, azaz a Munkaiigyi
Kozpontnál illáskeres ként
nyílvántarzásba veteti magát és
telj es íti az áLIáskeresési
me gáIlapodásban foglaltak ?t,
tov áhbá kozfoglalko ztatásban vagy
kép zésben vesz rés zt. Ez a
megállapodás egy évre sz 1, ez alatt
az id alatt a megállapodást kot
személy rendszeres szociális
segélyre nem jogosult. Ebben az
esetben ha kozfoglalko ztatásban
vesz részt, akkor munkabér illeti, a
nem munkával toltott id ben pedig
rendelkezésre állási támog atásra
jogosult.
A rendelkezésiinkre áII

informáci kat az érdekl d kkel a
PoIsármesteri Hiv atalban
mego sztjuk, illetve felhívom a
figyelmet az AIIami F o gla lkoztatás i
Szolg áIat honlapj ára(www. afsz. hu)
aho1 az iigyfelek részletes
informáct t szeíezhetnek a
megv áltozott szabályokkal
kapcsolatban az ,,Űt a munk ához"
menti pont alatt.
Az aktív korriak ell átásához
kapc solódó iigyek et a Polgármesteri
Hiv atalban Fellinger J zsefné
intézi) akit személyesen a
Poleármesteri Hi v atalban
tigyfélfogadási id ben (hétfót 1-

cstitortokig 8- 1 6" ráig, pénteken 8-
13 'oórig) kereshetnek az
érdekl d k.

Kiizlekedési támogatás

Felhívom a srily os
mo zgáskorl átozottak figyelmét,
hogy a kózLekedési tám ogatás iránti
kérelem benyűrjtásának határideje:
2009. április 30.

Azok a sirlyos mozgáskorlátozott
személyek, akik kózlekedési
támogatást szeretnének igényelni,
kérelmtiket a fenti határid ig
nyujth atják be. Madocsa Kozség
Polgármesteri Hivatal szociális
tigyintézójéné1, Fellinger
Józsefnénél.

E hatáxid t kovet en kozlekedési
támog atás trántt kérelem csak akkor
ny jtható be, ha a s lyos
mozgáskorlátozottság a tfugy évben
kovetkezettbe.

Hortobágyiné Dr. Gera Judit
JegyZo

_L



Egyházihírek, SZJA 10Á -3

Kedves Testvérek!

Az adóbevallások idejének kozeledtével, idén is lehet ségtink nyílik adónk l+1Yo-ánakfelajánlására. Egyik
szánalékkal támogathatunk pl. egy ktizcélri tevékenységet támogat alapitványt, a másikkal pedig egy
egyhánat.

l'/.int azt tudják a testvérek, számunkra a madocsai templom ktils felujításának éve lesz a2009. esztend , ha
reményeinket Isten is betolti. Talán tobben is vannak, akik szeretrrék ezt a céIt adójuk l%o-ával is támogatni,
ezért nekik egy kis segítségképpen adjuk kí ezt a lapot. A Madocsai Árpádkori Templomért Kiizalapítvány
ugyanis ennek a tervnek atátmogatására j<itt létre, és ez az apétu, amí egy az egyben erre a célra folyhat.
Ha a Magyarországi Református Egyházat is szívesen támogatnák, akkor ehhez is mellékeltíink Rendelkezó
Nyilatkozatot. Bar ez apénz nem k<izvetleniil folyik vissza azokba a gytilekezetekbe, ahonnan felajánlották,
ám lehet, hogy tobb, lehet, hogy kevesebb anyagi támogatást azértkapwk, mindig a rászorultságnak
megfelel en mérlegelve .v egyes igényléseket. Igy hát ha nem is ktizvetleniil, de k zvetetten a Református
Egyhán számára felajánlott 1 %-okkal is támogathatják gytilekezettinket.

Azok, akik maguk toltik ki adóbevallásukat, a bevallással egytitt szíveskedjenek a nyIlatkozatokattarta|maz
két kis borítékot az ad bevallásuk nagy bodtékjába beletenni!
Adományaikat hálásan k sztinjtik!

Nagy János

Kedves személyi jiivedelemad tfizet madocsai lakosok!

A fentieken tul a bevallással egyid ben lehet ség van arra, hogy abeftzetettszemélyi jovedelemad I oÁ-át a
fenti vagy más egyházab,nak,I %-átpedig egyestileteknek, alapítványoknak ajánljuk fel. Ehhez kívánunk
segítséget ny jtani azzal, hogy k<iz<iljtik a Madocsán mrik<id ilyen jelleg szervezetek ad számait, illetve
technikai számait:

Madocsai Tehetséggondozó Kiizalapítvány: 18857955-|-17
Madocsai Ovodásokért Kiizalapítvány: 18859452-1-17
Madocsai Árpádkori Templomért Kiizalapítvány: 1 88602 1 8-1 -1 7
Madocsa Sportegyesiilet: 19952235-1-17
Madocsai Hagyomány rz Néptáncegyesiilet: 18862203-2-17
Magyarországi Református E gyház: 0066
Magyar Katolikus Egyház: 0011

A felajánlás akkor érvényes, ha pontosan megjelolik a támogatott szervezet nevét, adoszámát, illetve technikai
számát.
Kérjtik, hogy éljenek a felajánlás lehet ségével, hiszen az iw befolyt osszeg ktizvetleniil a telepiilésen
tevékenyked emberek, gyerekeink, íiataljaink támogatására, s ezzel egytitt Madocsa javára fordítható.
A kedvezménvezett szervezetek nevében is kosztinjtik a felajánlást.

Polgármesteri Hivatal



AMagyar Kultúra Napja

J an. 22-énünnepelj tik a Magyar
Kultura Napját. Ez alkalomból
jötttink össze a könyvtarban jan.
24.-én. Megemlékeztíink Kölcsey
Ferencről, a Himnusz születéséről.
Ezen a napon j obb arl, ráírányll a
figyelem évezredes
hagyomanyainkra, nemzeti
kincseinkre, örökségiinkre.
Akulturához nem csakaz
irodalom, zene, stb. tartozik,
hanem egész létezésiink, tuléléstink
is. A 21. szánadkihívásaira és a
jövőnkre a válaszokat és a
megoldást a kulfuránk segítségével
kaphatjuk meg.

Baksa Istvánné

Ve."aa" rron nn"ao""á,

2009.02.26-án is volt véradás
Madocsán, ahol31 tisáeletre méltó
véradó vett tészt. Ez,űton is
szeretném köszönetemet kifejezni
mindenkinek.
Nagy sztikség van minden véradóra,
hiszen a biztonságos hazaí
vérellátáshoz évente 500.000
egység véne van sztikség.
Ehhez évente közel fél millió
önkéntes emb ertársunk
véradomány át, önzetken segítségét
várj ák beteg embertársaink.

A legközelebbi véradás júniusban
lesz, ahová várunk minden régi és új
véradót.

ffi/B.N./
#

6 Magyar Kultrfira Napja, Véradás, Március 15

,rHol sírj aink domborulnflk,
[Jnokáink leborulnak oo

E két gyonyoni verssort váIasztotta
mottójaul a Madocsai Általános
Iskola szirtlátsz szakkore Pet fi
Sándor Nemzetí dalából, hiszen ffii,
az utókor tisztelettel kell, hogy
ad zzunk a h sok emlékének és az
emlékezés hagyományát
gyermekeinknek is meg kell
tanítanunk.
1848 49 : Nemzetí torténelmtink
egy$ kimagasló eseménysorozata.
Az Ahtalános Iskola diákjai Március
I3-án hívták Madocsa kozség
1akoss ágát, hogy egytitt
tinnepeljenek veltik 1 848
uzenetének, eszméjének
megfelel en.

LovászMagdolna

1848. március 15. emlékére
pilvax kávéházban azt határoztuk,
hogy sorra járjuk az egyetemi
ifiuságot. El szor az orvosokhoz
mentiink. szakadt az es , amint az
utcára lépt nk, s ez egész kés estig
tartott, de a lelkesedés olyan, mint a
gorogttiz: avíz nem olthatja el.

Az orvosoktól a mérnókokhóz, majd
a jogászokhoz vonult a számban és
lelkesedésben egyaránt percenként
nóveked sereg. Jókai fololvasta a
felhívást és a 12 pontot, ,s énvelem
elszavaltatták a "Ir{emzeti-dal" -t.

Mindkett t kitcjr lelkesedéssel
fogadták, , a refrénben el jóvu

" eskiis zijnk" - t mindannyis z or
visszaharsogta az egész sereg, mely
a téren állt.

Landerer nyomdájához ment nk,
amely a legkózelebb volt hozzánk, 

^

a I2 pontot és a lr{emzeti dalt rógtcin
nyomni kezdték. DéWlé elkész ltek
a nyomtatványok, ,s ezrenként
osztották szét a nép kozott, mely
azokat részeg órcjmmel kapkodta.
Délután három órára gyíilést
hirdett nk a m zeum terére, , a
sokaság eloszlott.

Pet fi Sándor (1823-1849)

A szakadó es dacára mintegy
] 0000 ember gyt;lt cjssze a muzeum
elé, onnan a vórosházához ment nk.

A tanácsterem megnyílt, ,s megtelt
néppel. Rovid tanácskozás után a
p9lgármester aláírta a 12 pontot.
Oriási lelkesedés tórt ki!...

Budára! Budóra! I{yitassuk meg
Táncsics bcirtonét! Ezekvoltak a nép
leginkább és legtobbszór hallható
kiáltásai. A választmány legalább
huszezer ember kís éretében folment
Budára a helytartó tanácshoz és
el adta kívánatait. A
nagyméltóságu helytartó tanács
sápadt vala és reszketni méltóztatott,
,s t percnyi tanácskozós után
mindenbe beleegyezett. A
katonaságnak kiadatott a tétlenségi
rendelet, a cenzura eltoroltetett,
Táncsics bórtcinajtaja megnyílt. A
rab írót diadallal hozta át a
tcjméntelen s okas ág P es tre.

Ez volt március ] 5-e. Eredményei
olyanok, melyek e napot órokre
nevezetessé teszik a magyar
tórténelemben. "

(Részlet Pet fi Sándor naplójából)



Innét índult, mí lett vele? Hargas Gy z

Már általános iskolában
gyufaskatulyából fabrikált
tranzisztoros rádiót árult. No nem
pénzért, hanem régi ro z
rádiókért, amib l aztán további
alkatrészekhez jutott. Pontosan
tudta, feln ttként is ilyesmivel
akar majd foglalkozni. Sikeriilt,
olyannyira, hogy egykori
vállalkozása ma Magyarország
piacvezet st diótechnikai cégévé
n tte ki magát. Ezértmég egykori
munkahelyét, a Magyar Televíziót
sem sajnálta otthagyni, ahonnét
nem jellemztí, hogy iinszántából
jiijjiin el valaki. Hargas Gy z
szerint azonbano ha valamit
akarsz az életben, ki kell lógni a
sorból.

c é ltudato s,(ft v ezetetl atranzi sztoro s
rádiótól a Studiotech Hungary Kft.-
ig. Mert célok azok kellenek. Hiszen
ha nincs cél, nincsenek tervek sem,
valahova persze akkor is eljut az
ember, csak nem feltétleniil oda,
ahova szere re. Márpedig Hargas
Gy zi5 tudta hova szeretne eljutni.

f ezdjiik mindjárt egy kis kanyarral.
Edesapja vasutasként dolgozott az
egykori dunakciml di állomáson.
Mivel a 70-es években még nem
egészen gy mtiktidtitt a
kcizépiskolai felvételi mint
manapság, s a tanintézmények
jobbara a vonzáskorzetíikbe ártoz
diákokat vették fel, ezért Gyóz
nagy szerencséj ére felvételizhetett a
csak vasutas gyerekeket toborz
budapesti vasirti távk<izlési
szahkózépiskolába. Így indult hát
pályája, ami tekintve, hogy addig
még a faLuhatárát se nagyon lépte át
egyedtil, elég nagy kihívás volt.
Megtanultam alkalmazkodni,
mondja a f városi, kollégiumi létre,
aminek onállóságát is k sz nheti. -
MéIyvíz volt az akkoriban, de két
választásom volt, vaEy
belefulladok, vagy megtanulok
riszni emlékszik vissza.
(Egyébként sziil ként sem feledte,
milyen hasznos volt a saját lábra
állás, hiszen tavaly, akkor 17 éves
Iányát fel éwe Ausztráliába ktildte

tanulni, hogy megtapasztalhassa az
<inálló létteljáró felel sséget.)
A Kandó Kálmán f iskolán végleg
azaudi -video technika fele fordult,
amit akkoriban egyetlen helyen, a
Magyar Televizióban
kamatoztatllatott. Ide bejutni nem
volt egyszefli, de eldontcitte, hát
sikeriilt, s fejleszt mérn<jkként
stírdiók építésében vett részt.
,,Láttad a Kudlik Julit!"
csodálkoztak rá privilegizált
munkájára hajdanrán, ám kiváltságos
világ ide vagy oda, 1990-ben t is
megcsapta a változás szele. Az
MTV-be ugyanis tanulni ment,
k<izben pedig egyre ttibb maszek
munkátvállalt.
Akkoriban még a Bécsben
beszerzett videók nem |étezij
magyar hangját próbálta
el csalogatni, az egyre inkább
terjed masinrákból. A végén már
annyi munkája akadt, t<ibbek kóz<itt
vidéki televízióknál, hogy egy
kollégájával egytitt rigy donttittek:
otthagyják akirályi tévét, magán tra
lépnek. - Bennem volt a vállalkozói
vér, nem akartam alkalmazott lenni

mondja. Aztátt majdnem az
egészb 1 nem lett semmi, már az
elején. A vállalkozás egy tévé, és egy
kis míiszer vásárlásával indult. Már
a kocsiban tiltek, mikor trársával
egymásra néztek: hol van a
nejlonszatyor? Ebben volt ugyanis
az abizonyos mtíszer, és a maradék
(néhány tizezer forintnyi) pénz, ami
az induláshoz kellett. Rtigton
visszafordultak, abban a biztos
tudatban, hogy se szatyor, se
váI|alkozás, ugyanis az _utcán
hagfiék. Mégis ott várta ket -
indulhatott hát a cég. - Volt olyan,
hogy a másfél szobás pesti lakásban
ott volt a zalaegerszegitévé sszes
felszerelése szervizen- eleveníti fel
akezdeteket.
A szervizelésb 1 aztán kin tt a
stírdiótechnikai berendezések
forgalmazása is. Ehhez, ogy
B elgiumban éló magy ar szátrmazásil
tizletemberre1 társultak, ez a
Studiotech, amely ttibb országban
forgalmaz ilyen eszk zoket.

Az egykori kétszemélyes
vállalkozás mára Magyarország
piacvezetójévé yált, hiszen olyan
munkák vannak a stáb hátamogott, a
teljesség igénye nélktil, mint a
katolikus rádi studiój d, d Hír Tv, a
kongresszrsi kozpont, és az Európa
szerte ismert Miívészetek Palotája
teljes audio-vizuális rends zerének
kivitelezése. Van-e innen tovább
kérdezhetik Van. Mondjuk Európai
tJniós kozbe szerzési páIyázatokon
indulni, és ktilfirldi munkát elnyeffii,
ugyanis eíTe is van példa a cég
torténetében.
Ma mát nem Gyózó az tigyvezetó,
ami nehéz dontés egy olyan
vállalkoz esetébeil, aki a semmib 1

épití fel birodalmát. A napi
mókuskerék egyre porg sebb lett, s

arta is rájótt, ha minden gyepl t
taft a kezébeil, el bb utóbb a
fejl dés gátjává válik. Kevesen
képesek átadní fonoki irodájukat, s

Hargas Gy zó elámllta: bízony neki
is az volt a legnehezebb, mikor
osszepakolt és kivonult onllall. Nem
tehetett azonban másként, hiszen a
problémákat, és a felel sséget egy
szinten t 1 nem lehet egyed{il
viselni, meg kell osztani másokkal.
érteke zleten, s term észetesen pontos
r álátás a van az uzleti fo 1 y amatokra.

7

(folytatás az 5. oldalon)



(folytatás a 4. oldalról)

Bár nem ment egyik napról a
másikra, de megtette, s az így
felszabaduló idejét most másnak
szentelheti. Már nem jár be
szentendrei házukból nap mint nap a
céghez, de ott van minden vezetói
érteke zleten, s term észetes en ponto s

r áIátás a van az izleti fo 1 y amatokra.
S, hogy mivel tolti idej ét? Három
tertiletet sorol fel, ahol mint
mondj a - fontos az egészség. Ez a
testi, szellemi és pénzigyi egészség.
Mindhárom szorosan osszefligg,
ráhatással van a másikra. Most a testi

....'ffálffi..*tffik

egészségre kolcentrál. Mint
megtudom t le, számtalan
problémánk adódik a helytelen
táplálkozásból, s az ebb 1 ered ,

testiinket érint savasodásból. Egy
zoldségkivonatot tartalmaz lrigos
folyadék segíthet mindebbeil,
megs zuntetvén akár olyan testi
problé mákat is, mint fiának
asztmája, vagy egy ismer s kislány
Iisztérzékenysége. Tapas ztalatait
el adások során osztja meg
másokkal. P énÁigyi tertileten részt
vesz a pén zugyt mriveltség
terjesztésében. A pénztelenség is
savasít, ezért azténkihatással van az

egészségre. Mindenkinek sztiksége
lenne tobbek kozott pén zigyitervre,
hogy pénzieyileg is egészséges
legyen.
Jelenleg ez a cél lebeg el tte, mert
mint tudjuk, célok kellenek. Vannak
ugyan akadályok, amikkel meg kell
klizdeni, de ez benne a szép, ett 1

érezheti valaki, hogy el rehalad,
mondja. Nézhet valaki egy meccset
alelátóról is, ám Hargas Gy zó azok
kózé tarlozík, akik inkább játszant
szeretnek a páLyán.

Dávid lldikó

C saládi pótlék

EV KOZBEN VALTOZIK 2009.01.01 2009.09.01.
Egy gyerm ekes csaIád esetén I2 200 Ft/hó 12 7 0 0 F tlh ó

Egy gyermeket nevel
egyedtilálló esetén

13 ]00 Ft/hó 14 300 Ftlhó

K étgyerm eke s család e setén 13 300 Ft/hó
(eyerm ekenként

13 900 Ftlhó
(gyermekenként)

Két gyermeket nevel
egyedtilálló

14 800 Ft/hó
(eyermekenként

15 500 Btlhó
(e y e rm e k e n k é n t

Három v. tobb gyermekes
család

l6 000 Ft/hó
(gverm ekenként

16 700 Btlhó
(F,v e rm e k e n k é n t

Három v. tobb gyermeket
nevel egyedtilálló

I] 000 Ft/hó
(everm ekenként)

17 800 Ftlhó
(evermekenként

Tartósan betaE, i1l. srilyosan
fogyatékos gyerm eket
nevel család

23 3 0 0
Ftlhó(gyerm ekenként)

24 300 Ftlhó
(gyermekenként)

Tartósan bet98, i11. sirlyosan
fogyatékos gyerm eket
nevel egyedtilálló

25 900 Ft/hó 27100 Ftlhó

N agykor fog yatékos esetén 20 300 Ft/hó 21 200 Ftlhó
Intézm ényb en elhely e zett
gyermek esetén

I4 800 Ft/hó 15 500 Ftlhó

2. Gyermekgondozási egély (GYES)

a|aposszeg 2 8 500 Ftl hó
ikrek estében 5 7 000 Ftl hó

Anyasági támogatás

alaposszeg 64 I25 Ft (egyszeti!)
ikrek estében 85 500 Ft (egyszeri!)

4. G yerm eknev elési támo gatás 28 5 00 Ft
lB.N.l



Sztiletések, 1\{ napi kiisziint 9

Sztiletésekz 08-b aíI 1. Baka Zoltán
Sztiletési id :2008 .02.06.

Éaesanyja neve: Szili Szilvia
Edesapja neve: Baka Zoltán

2. Kiss Klára
Sziiletési id :2008 .04.17 .

Éaesanyja neve: Gelencsér KIára
Edesapja neve: Kiss Ferenc

3. Manyik Ármin
Sztiletési id :2008.06 .23

|aesanyja neve : YáradiErzsébet
Edesapja neve: Manyik Péter

4. Závodí Zsombor Andor
Szriletési id ;2008 .07 .20.

ldesanyjaneve: Juhá sz Éva
Edesapja neve: Závodi Zsolt

5. Balogh Róka
Sziiletési id :2008 .07 .23.

|desanyjaneve: Voros Nikolett
Edesapja neve: Balogh Barnabás

6. Patai Gréta Viktória
Sztiletési id :2008. 10 .2l .

ÉOesanyja neve: Horv áthKrisztina
Edesapja neve: Patai Tibor

7. Laskovics Lilí
Sziiletési id :2008 .II .28.
gdesanyjaneve: Laposa Ibo lya
Edesapja neve: Laskovics Mihály

8. Laskovics Luca
Sztiletési id :2008 .ll .28.

Taesanyja neve: Laposa Ibolya
Edesapja neve: Laskovics Mihály

Márcíus 8. - |{ nap!

"Szép reggel az asszony: pihenést lehell
Arca szelíd hajnal, friss hajnali szell ,

Puha gyenge harmat, gyiimólcs de hamva;
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma "

Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a holgyeké,
lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A Nemzetkozi N nap immar majd egy évszánada ósztónzi
megemlékezésre a firikat és férfiakat. Ilyenkor ktiszontik htilgyismer seiket aférfiak, ki virággal, ki apróbb
vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány kedves szóval.
Bar nem egy tiromteli alkalom sztilte ezt aziinnepnapot, ma már kevesen tudják, honnan ered, hogyan alakult
ez aziiwtep.

1908-ban, New Yorkban járunk. Az ottani varrón k, szám szeint rigy 40000 ní3 fellár;adt és harcot indított a
jogaiért és azért, hogy a n kkel is emberségesebben bánjanak. Ezt anapotnyilvanították Nemzetktizi N nappá,
Magyarországon 1910-t l vált iinneppé ez a dáfum.
A n kr l sokan, sokfeleképpen vélekednek, k<ilt ket ihlettek, fest k ecsetjeit keltették életre, és sok más
míívészeti ág hirdeti alkotásaiban a n k kíil<inlegességét, szépségét,bájait.
Ezen a napon a férftak igyekeznek kivételes bánásmódban részesítenj barátn jiiket, feleségtiket, h lgy
rokonaikat.

S bár tudva lév , hogy a n i lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a
t<ir dést, mégis boldogsággal tolti el az akényeztetés, melyet ezen a napon kap.
Sok férfi nyilatkozott már iryy, hogy a n vel élni néha gytinytiní érzés, olykor teher, néha
nyíig, egy mégis bizonyos. Nélktiliik élni nem lehet!

napján kívanja a

felemel , máskor

Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha sztikséges korholnak, vagy
éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is nekik.
S elárulok - igy végezettil - egy titkot is! An is olyan, mint egy virág. Minél tóbb gondoskodást és t r dést
kap a párját I, annál szebb és sugárzóbb!

Fi k! Gondoskodjatok róluk, hogy még nagyon sokáig szépek maradjanak!



10 Pályázat

Dunafiildvár_Biilcske_Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskolao Zeneiskola- Miívészetoktatási

Intézmény Gimnázium és Szakisko|a lgazgat tanácsa

pályázatot hirdet

D_B_M Mikrotérségi Áltatános Iskola, Gimnázium ós Szakiskola Madocsai ÁftaHnos Iskola

Tagintézm ény igazgatói állásának betiiltésére.

Amagasabbvezetóímegbizásid tartama:5 év,2009.jirlius 1. napjától 20I4.j nius 31. napjáig.

Amunkavégzés helye: 7026Madocsa, Templom tér 7.

Pá|yázati feltételek:

- f iskolai vagy egyetemi szintií tanámvégzettségés szakképzettség,

- legplább 5 éy kozoktatásról szóló 1993. évi LXXIX torvény 18. -ában megfogalmazottak szerinti
szákmai gyakorlat,

- nevelési-oktatási intézménvben pedagózus munkak<irben fennáI| ,határozatlan idóre sz I alkvlmv4ás,
iiíewiámáÁásább vezetóiÁeg6ízásíal-egyidejtileg pedagógus mrinkaktirben t rtén határozatlan id re
szóló alkalÁazas

- el nytj elent azelbírálásnál a pedagógus szakvizsga (kozoktatás vezetói),

- szintén el nyt jelent akózoktatás teri,iletén szerzettvezetói gyakorlat,

- biintetlen el élet

- B kategóriás jogosítvány

A beosztáshoz kapcsotódó juttatások: a ktizalkalmazottak jogáIlásár L sz I 1992. évi XXXIII. torvény
alapJan.

A pály áaat benyríj tásának helye :

Dunafiildvar-Bolcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola, Zeneiskola-

Míivészetoktatási Intézmény Gimnázium és Szakiskola lgazgat tanácsa

Petrovics Józsefiré fóigazgat(l

7020 Dunafiildvár, Templom u. 9.

ApáIyálr:ati kiírással kapcsolatban további információt Petrovics Józsefné f igazgat nyrijt a 75l54t-Ol4-es
tefefohszámon.

A,pályázat benyrrijtásának ideje: 2009. április 20.

A pály ázat tartalmi kiivetelményei:

- szakmai onéletrajz

- intézmény vezetésére vonatkozó vezet i program

- szakmaihelyzetelemzésreépiil fejlesztésielképzelések

- iskolavégzettségetígazol oklevéVoklevelekmásolata

- három hónapnál nem régebbi erkolcsi bizonyifuány

- qpálylr nyila4oz?F,\ogy a.pályázati anyagában foglalt személyes adatainak apá|yánati eljárással
osszetuggo Kezelesenez LozzaJaruI

_ nyilatkozatakioza|kalmazottakjogállásáról sz I 1992. évi XXXIII. t<irvény

41. -ában leírtaknak megfelel en az tisszeférhetetlenségr 1

- vagyonnyi|atkozattétele

Apá|yázat elbírálásának határideje: 2009. j nius 15.



Pályázat 11

Dunafiildvár-Biilcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola, Zeneiskola- Míivészetoktatási

Intézmény Gimnázium és Szakisk ola lgazgatótanácsa

pá|yázatot hirdet

D-B-M Mikrotérségi Áttatános Iskola, Gimnázium és Szakiskota Kiilyiikkuckó ÓvodaTagintézmény
óvod av ezetói állásának betiiltésére.

Amagasabbvezet(5imegbizás id tartama:5 év,2009.jirlius 1. napjátólzUl4.jrinius 31. napjáig.

A munkavégzés helye: 7026Madocsa, Paksi utca 19.

Pá|yázati feltételek:

- f iskolai szinttí óvodapedagógusi szakképzettség,

- legalább 5 év kozoktatásról szóló 1993. évi LXXIX ttirvény 18. -ában megfogalmazottak szerinti
szákmai gyakorlat,

- nevelési-oktatási intézménvben óvodapedasózus munkak<irben fennálló.határozatlan id re szóló
aLkalmazás, illetve a magasabb vezetói meglbízással egyidejrileg óvodapédagógus munkakorben t rtén
határ ozatlaír id re szóló "alkal mazas

- eltínyt j ekent az elbírálásnál a pedagógus szakvizsga (ktizoktatás vezet i),

- szintén el nytjelent a kozoktatás teriiletén szerzettvezetói gyakorlat,

- biintetlen el élet

- B kategóriás jogositvány

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a kózalkalmazottak jogállásráról szoho 1992. évi XXXII. torvény
alapJan.

A pá|y ázat b enyríj tásának helye :

Dunaftildvár-Bolcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola, Zeneiskola-

Mtivészetoktatási Intézmény Gimnázium és Szakiskola lgazgat tanácsa

Petrovic s Józsefné fóigazgat

7020 Dunafoldvár, Templom u. 9.

Apá|yázati kiírással kapcsolatban további információt Petrovics Józsefné f igazgat nyrijt a 75l541-0l4-es. + ^Jtelelonszamon-

A pály ázat beny jtásának idej e: 2009 . április 20.

A pály ázat tartalmi kiivetelményei:

- szakmai néletrajz

- intézrÉnyvezetésérevonatkoz vezetóiprogram

- szakmaihelyzetelemzésreépiil fejlesztósi elképzelések

- iskolavégzettségetigazol oklevél/oklevelekmásolata

- három hónapnál nem régebbi erktilcsi bizonyítvány

- q.pályg nyilatkoz?la,\ogy a.pályánati anyagában foglalt személyes adatainak apályázati eljárással
ó sszettiggő keze leséhe z hozzálárul

- nyilatkozatakóza|kalmazottak jogállásráról sz I 1992. évi XXXIII. torvény

41. -ában leírtaknak megfelel en az <isszeferhetetlenségr l
- vagyonnyíIatkozattétele

Apá|yázat elbírálásának határideje: 2009. jirnius 15.



12 Háztartási adóked y ezyény

Elszámolhat a lakásfetrrijítás kiiltsége

Adócsiikkent tételként számolhatják el a magánszemélyek - munkavállalók - a lakásfel jításra és egyes
háztartásiberendezések karbantartására és, javítására fordított kiadásokat a jiiv évi bevallásukban.

Az tisszevont adókedvezrnények k rébe tartoz rij adócsokkentési lehet ség 2009.janurár l-jén lépett hatélyba.
A munkáltato áItaI a munkavállalótól levont és az ad hatóságnak befizetett adóból el sztir 2010 elején
benffitott adóbevallásban igényelhet vissza aháatartásí adókedvezmény tisszege. Aktivetkez ingatlannal,
lakhatással kapcsolatos szolgáltatások érvényesíthet k háúartási adókedvezrnényként: : lakásfelrijíás és
korszeríisít ás; nszeló- és fiitésberendezés j avítása, karbant artása; háztaítási nagygépek szervízelés e; viz- és

csatoma szerelése, karbantartása.

Aházlrrrtási adókedvezmény feltétele, hogy a szolgáItatásokról az ad z hiteles számlávalrendelkezzen. Az
áfás számláket ezért már idén célszefli gyíijteniiik azolltak, akik j<iv re egénybe vennék az ad kedvezmény7; a
számla adatait fel kell ttintetrri a2009. évr 1 szóló adóbevallásban.

Az adókedvennény mértéke aszámLabruttó értékének 30 száaaléka, de legfeljebb 100 ezer forint.
(Amennyiben a munkaváIla\ aháztartási adókedvezményt más adókedvezménnyel egytitt igényelné, az
esetben is maximum l00 ezer forintot vonhat le az éves <isszevont adóalap uánftzetend adóból.)

Az ílj adókedvezménl teljes ktidien csak azok vehetik igénybe, akiknek az éves j<ivedelme nem éri eI a 3,4
millió forintot. Részben jrár azon ad z knak, akiknek az éves jovedelme eléri a 3,4 millió forintot, s teljesen
elvesztik azok, akiknek a jovedelme eléri az évi 3,9 millió forintot. Adott hántanásonbeltil az ad ftzetók
jogosultak kiil<in-kiil<in is igénybe venni az adókedvezményl,, amennyiben megfelelnek a jovedelmi és egyéb
feltételeknek.
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Iskolaí hírek 13

Iskolánkról

A2008/2009-es tanév I. félévétjan . Ií-ánfejezttik be. A tanulmányi munka értékelésér l j an. I9-t(iltájékoztattlka
tanulókat és sztileiket. Az rijság megielenésével kapcsolatos nehézségek miatt csak most van alkalmunk
táj éko ztatást adni az elv é gzettmunkáró 1.

Az alsó tagozaton a tanulmányi munkát sz<ivegesen értékelték a tanit nénik. Kiválóan megfelelt, jól megfelelt,
megfelelt ésfelzárk ztatásra szorul min sítést kaphattakazalsós tanulók.
Kiválóan megfelelt min sítést kapott:

1. osztályban: -
2. osztá|yban: Bak Eva , Hefkó Henrietta
3. osztályban: -
4. osztályb anz Btaun Zoltán, Farkas Ramóna

A fels tago zat tanulmányi átlaga: 4.I
Kitíín

5. osztályban: Kovács Gerg , Millei Melinda, Szintai lfuistóf, Torjék Enik
6. osztályban : Vincze Nikolett
7. osztályban: Bán Réka, Englert Rebeka, Borzavári R za,Pozsgai Fruzsina, Szabó Vivien
8. osztályban: Bokor Gytingyi, Sánta Olivér

Jeles:
5. osztályban: PuchAdrienn, Simon Petra
6. osztályban: Szabados Laura
7. osztályb anz TarczalJózsef
8. osztályban: -

Verseny eredmények:
MagyarLászló verseny I. és II. helyezés / PálfiAnita,Molnár Edit,Agócs Mihálynéi
Parlagfii verseny /tertileti/ il. helyezés / Sebestyénné Venczel Andrea /
Matek-guru lországosl: 55 csapat- 28.hely 7 ,osztály lSebestyénné/

71 csapat- 8. hely S.osztálylSebestyénné/
Nutrikid egészségnevehésí páIy ánat: 3. fordulón vannak tul. /Sebestyénné/
Népdal éneklési verseny: Borzavári R za II. helyezés.
Sport: - teremlabdarugás: K<irzeti I. hely

továbbjutás városi d<int be. /Dr.Volmanné Reich Mártal

A t<ibbi verseny folyamatban van, az eredményekr l kés bb adunk táj ékoztatást.

Minden tanulónak eredményes munkát kívánunk a második félévben.

Madocsa, 2009.március 13.

Agócs Mihályné
igazgat
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Bál volt a javából

A Madocsai Hagyom ányórzó
Néptánc Egyesiilet 2009. február
28-án tartotta ezévi jótékonysági
báLját. Ű gy gondolj uk, ho gy az e\ózó
évek nép tánco s báIjainak j ó
hangulata vonzotta az idei nagy
számban vendégeinket. Itt
szeretnénk e ln ézést kérni
mindazoktó1) akik a
Iétszámkorl átozás miatt kimaradtak
a mulatságból, és viszonzásul
ajánlani szeretnénk május 30-án,
szombaton este tartandó
batyusbálunkat, melyre minden
érdekl d t szeretettel várunk!
Jótékonysági rendezvényiink nem
titkolt céIja volt a jóhangulatu,
onfeledt sz rako záson kívtil,
támogatások gffitése.
Ez alkalommal 828.700,- Ft gyult
ossze. Jog gal kérdezhetlk: Hogy
sikertilhetett? Jelent s oss zeg
tev dott ossze a belép jegyekb l, a
bálban vásárolható
támogatójegyekb 1)
tombolajegyekb 1. A báI koltségei
pedig az idén minimáIisra
csokkentek. Miért is? Engedjék
ffieg, hogy koszonetet mondjunk a
továbbiakban!
Koszonet a Kózségi Önt<ormány zat
Képvisel -testtiletének a helyszín
bíztosításááért, és az éves
1 e lki i smerete s tám o gatásukért.

Nagy koszonettel tartozunk Botos
Tibornak és Dr. Volmann Lászlónak,
akik támogatásként beszerezték és
elkészítették 2I2 fore a vacsorát. A
vacsora elkészítésében segédk ezett
Szintai Ferenc és Vajcs József is,
nekik szintén koszonj tik.

Koszonjtik Molnár István, Kánnai
István, Vincze S ándor támog atását.

Az asztalokra kertilt finom borokén
hálával tartozunk a boro sgaz-
dáknak:

Gelencsér Sándornak
szabó Jánosnak

Borzavárí Lászlónak

Jótékonysági bát

vidók kálmánnak
Horváth Róbertnek

íffi:#j:f;:[
Szili Lászlónak
Papp Lászlónak
puch Józsefnek
Voros Jánosnak.

Koszonji,ik továbbá a felajánlott
tombolatárgyakat:

szintai Ferencnek
Balogh Bélának
Baksa Eszternek

Torj ékZsigmondnénak
Sereg Juliannának
Boldog Istvánnak
voros Istvánnénak

Araczki LászI nénak
Dr. Skrenyó Margitnak
BorzaváriLászlónak

Bán Rékának
Tomolik Jánosnak

B oro s ty án Gyó g y szertárnak
Madár Imrének

Fabók Jánosnénak
Siiveges Józsefnek

Népdalkor tagiainak.

Szeretette1 kos zónjtik továbbá
mindazokn&k, akik belép jegy,
tombolaj egy, támog at jegy
vás árlásáva1 járultak ho zzá
egytittestink fej 1 déséhez.
Az idei évben ezt a támogatást a
zeneí anyagunk fel j itására, jbóli
fe lvéte lére fordítj uk.
A báI valóban jó hangulatban telt,
reggel 5.30-kor &t véget a ferfiak
n tázásával a Bogyiszlói Népi
Zenekat prímása, Mihalovics Zsolt
írányításával.
Hozzájárult a jó hangulathoz a
Népdalkor koszont je,
bálmegnyitój a és el kés zl .leti
se gítsége, melyé rt háIával tartozunk
nekik.

Koszonjtik mindannyiuknak, hogy
veltink mulattak!

A Madocsai Hagyomány órzó
Néptánc Egyestilet nevében:

Dr. Volmanné Reich lly{árta
azEgyestilet elnoke



kézilabda hírek

Február l8-án és 14-én sor kerult az
elmaradt meccsek lejátszás ára
Zomba és Tamási ellen. Zombát
itthon fogadfuk, Tamásival pedig
idegenbenjátszotfunk.
Zomba ellen hiányosan lépttink
pályára, mérk zés elején a tavalyi
bajnok ellen szinte a biztos vereség
tudatával játszotfuk az elsó félid t. A
mérkcí zés 13. percéig ebbe a tud atba
kiizdotttink, eladfuk, elszórtuk a
Iabdát, nagyon rosszul kezdttik a
meccset. Nem hitttink el, hogy van
keresnivalónk a pályán. A 23.
perct l Zomba blokkolt le, mi pedig
belendtiltiink és a 27. percben
kiegyenlíteffiink, a felidó végére 13-
9-re vezetttink. A második félid
szintén rosszul indult és a 17 .

percben Zomba kiegyenlített. Fej-
fej mellett haladtunk, nehéz,
ktizdelmes, de iga zihajtós szív-lélek
mérk zést játszotfunk. A meccset
23-22-re nyerttik. Az izgalmas,
lendtiletes mérk ózésen 1elkes
szurkolóink sokat segítettek a
lányoknak.
Koszonjtik!!

A m é rk ózé s h azai
legeredményesebb játékosa
Cserepes Dóra 6 góllal , ót kovették
Fenyvesi Anita és Kis Klaudia 5
góllal. Háló riink Valinéni nagyon
j ó telj e sítményt nyrlrj tott.
Grafulálunk!

Tamási mérk zésné1 már
számolgatni kezdtrink, mivel a
Zombai gyózelem után 3 csapatnak
16-16 pontja volt, igy nektink is.
Etezfuk, hogy tétje van a meccsnek.
Teljes tudatlanság jellemezte labda
játékunkat. S zinte az volt az
érzésink, hogy elfelejtettek a lányok
kézllabdázni és hajtani. Sajnos ezt
az els felid eredménye is mutatta,
hiszen osszesen 2 g It l tttink abbót
az egyik 7-es gó1. A második félid
18. percét 1 kezdtiink egy kicsit
felébredni, de sajnos ez már kevés
volt.

SPORT: Kézilabda

A végeredmény 26-13 lett. Jobb lesz
elfelejteni ezt a meccset. Szokásos
jó játékunkkal, ezzel a tamási
csapattal szoros mérk zést
játszhattunk volna. A csapatunk
legeredményesebb játékosa
Fenyvesi Anita és Baranya Lilla
voltak 3-3 góllal ket kovette Sereg
Nikolett.

Március 1-én elkezd dott a tavaszi
forduló. A szek szárdi Fekete
Gólyákat fogadtuk hazai
mórk zésen Cserepes Robi eíTe
meccsre ktilon plakátokat
kés zittetett és ezen inv itáIta
szurkolóinkat a vis szavág ra.
ŐsszeI nagyon kikaptunk etiO1 a
csapattól a visszavág ra. Ősszel
nagyon kikapfunk ett 1 a csapattól
48- I6-ta, de a ktizdeni akatásunk,
akkor is fantasztikus volt. A
lányokat most arra kérttik, ne
tjedjenek meg az ellenfelt 1 és
keményen védek ezzink, prób álj unk
gyors inditásokkal gólt 1 ni. A
meccs elégedettséggel toltotte el a
szurkolókat, hiszen a sziv játékmost
is érvényestilt. A felid ben 1 1- I6-ra
vezettek a szeksz árdiak. A
végeredmény egy kicsit nagyobb
gólktilonbséget mutatott, hiszen 2I-
34-re kikapfunk, de ezzel a játékkal
emelt fovel nézhettek a lányok a
szurkolók szemébe. A hangulat
fergeteges volt, ezt a csap at tagtrai a
mérk zés végén meg is koszónték a
szurkolóknak. Azt hiszem ilyen
játékkal nem szégyen kikapni egy
jobb csapattól. A hazai csapat
legeredményesebb játékosa Kis
Klaudia volt 9 góllal , ót kovette
Sereg T{ikolett 5 góllal. Jó
teljesítményt nffitottak Vajcs Anna
és Cserepes Dóra.

15

Tavaszi Sorsolás:

Márc. 8. (Vasárnap) 11:00
Decs - Madocsa

Márc . 22. (Vasárnap) 11:00
Madocsa - UKSE

Márc . 28. (Szombat) 1 7:00
Madocsa - Tengelic

Ápr. 5. (Vasárnap) 11:00
H gyész - Madocsa

Ápr. 19 . ( Vasárnap) l 1 :00
Simontornya - Madocsa

Ápr. 26. ( Vasárnap) 1l:00
Nagydorog - Madocsa

Máj. 3. (Vasárnap) 11:00
Madocsa - Gyonk

Máj. 10. (Vasá,rnap) 11:00
Kocsola - Madocsa

Máj . 17. (Vas árnap) 1 1 :00
Madocsa - Bolcske

Máj . 24. (Vasárrnap) 11:00
Zomba- Madocsa

Máj. 30 (Szombat) 17:00
Madocsa - Tamási

Dicséretérte!!!
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Februári labdarúgó események

Az őszi szezont nagyon szíik j átékos
kerettel fejezte be mindazifi, mind a
felnőtt csapat. A nyáron,
Dunaszentgyörgyről igazolt
kapusunk Barati továbbra sem kap
sportorvosi engedélyt, másik két
szentgyörgyi játékosunkra Szabőra
ós Haagra sem számíthatunk
tavasszal, csalnigy mint Magyar
Istvánra, aki térdműtétje után
lábadozik. A téli átígazolási
időszakban Dunakömlődre távozott
AraczkiAttila, Borbély János pedig
Németkéne igazolt.

Az ifrsták közül szabó Ferenc és
Szintai Ferenc jelezte, hogy
tavasszal nem kíván fo ciznl
A legfontosabb feladatunk egy
kapus igazolása volt, Böde Dániel
közbenjárásával hozzánk került a
Paksi FC-ből június 30-ig Gergely
Lászlő, aki egy jó felépítésű 20 éves
fiatalember, bízunk benne, hogy sok
örömet fog szerezniszurkolóinknak.
Rajta kívül két rutinos játékos is
hozzátlk került, Jenei Ferenc és
Hornyák LászIő, ők a Paksi FC-nél
edzősködnek, jó kondícióban
vannat<, bizonyáraők is tudnak maj d
j átékukkal segíteni a tav aszi bajnoki
meccseken.

Még egy játékossal bővült a
keretiink, Vidinszki Norbert újra
elkezdi a focit.
Az ífinéI is bővülhet a létszám két
paksi fiatallal.

Első előkészületi meccsünket
február 8 - án j átszo ttlsk, hazai p ály án
aGéderlakellen

Madocsa-Géderlak 1 :3 (0:1)
Vez: Petrovics István
Góllövő: WenhardtÁkos

Gergely László-Besenczí István,
Boris Kornél, Szlli Zoltán, Baka
Lászlő-Araczkí István, Pápista
Jőzsef, Wenhardt Ákos, Zengruber
Áron-Boris B aláns,Madár Krisáián

SPORT: Labdarrigás

A télies id j ánás ellenére jó talqu
pá1 yán játszottunk a régi
vetélytársunk ellen. Mindkét csapat
lelkesen hajtott, nem volt magas
színvonal, de az akarásra nem
lehete tt panasz. Az osszeszokottabb
vendégcsapat tobbet birtokolta a
lab dát) a vezetést is sikertilt
megszeíeznitik. A második felid is
vendég mezónyfolényt hozott és
irjabb vendég gólokat. A mieink
becsi,iletesen hajtottak és a hajrában
sikertilt megszerezni a szépíto gólt.

Második el készuletí meccstinket
február 15-én játszottuk, hazai
páIyána Paksi FC U- 17 ellen.

Madocsa-Paksi FC U-17 2:3 (1 z2)
Yez: Haszeg Lajos
Gólliiv : Boris Kornél,Zengrííber
Áron

Araczki László-Besenczi István,
Boris Kornél, Wenhardt Ákos,
Tarczal-Szintai Ferenc, Araczki
Istv án, Voros Gábof, Madár
Krisztián-B aka LászI , (Vidinszki
Norbe rt) Zengníber Áron

Nagyon hideg id ben és viharos
szélben játszottunk a jól képzett
paksi fíatalokkal. Egyenr angil
ellenfelek voltunk, de a
helyzetkihas ználással voltak
problémáink.

Harmadik el késztileti meccstinket
február 22-én játszottuk, hazai
páIyánGyapa ellen. 

_

Madocsa-Gyapa 5 :0 (2 :0)
Yez: Petrovics lstván
Gólliiv : Baka 2, Boris K,
Zengrííber, Araczki

Gergely László-Bes enczi István,
Boris Korné1, Szili Zoltán,
Tarczal Róbert- Vidinszki Norbert,
Lacza József, (Zengníber Áron)
Wenh ardt Ákos, Araczki István-
Pápista József, (Voros Gábor)
BakaLászI

Fokozatosan rolttik fel ellenfeltink
ellenállását. A második félid ben
már nyomaszt volt a folényiink,
nagyobb koncentrációval még tobb
gólt érhetttink volna el.

Március l-én kiváló tavaszias
id ben egymás ellen játszott az ift
és feln tt csap at, ahol nem az
eredmény volt fontos, hanem a
mozgás.

Március 8-án Aparhanton kezdjtik
a bajnoki szereplésiinket, majd két
hazai me c c s kovetk ezík B átaapátt
és Kéty ellen.

Kiadia,
Madocsa kozség Önkormányzata

http:l lmadocsa.hu
szerkeszti:
Kiss Ferenc
zolzz3-4874

fecoshy@freemail.hu
Az rijság bei egyzési száma:

2.9lf tz68llzoo5
Felel s kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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