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Gyermeknap Madocsán
{) 0ad. május 27-én 9.00 órai kezdettel a tnadocsai Fa\uház
,# tertiletén gyerrneknapot tartunk, ahová sok szeretettel vá-
runk mindetr érdekl d gyeríneket és családtagjait"
A fbglalkclzások ideie alatt a résávevoket szendviccsel és i.idí-
tove| vendégeljtik meg.

[l rerrdezvény fblyarnán tobbek kozótt az alábbi programokkal
igyeksztink színesíteni a gyerrrrekek napiát:

Raizver eny

A mozi eloterében a nap folyamán késztilt diszttárgyak' ék-
szerek kiállításra keriilnek, amelyeket rninden érdeklodo
rrregekinthet

Kézrn iives fogla lkozáso k
gipszkép készítés sza|véta technik áva.l
gipszfrgurák fbstése
trrigaml
so-liszt gyurn}a
ékszerkészités tésztábó l
csomózás

Sport

és gyongyokbol

sorversenyek
zsákbaugrálás
kotélhuzás
1abdapattogtatás
ping-pong bajnokság
kosárlabdával kosárba dobás

A jobb táréklozodá ért
Ül adocsa Kozségi Önk ormányzat Képviselo-testi.ilett.,

dl7 J92l2005.(Xl .23.) szám határozatábarl a telepi,ilésen utci:

és infbrmációs táblák kihelyezését határozta el,
Ezt legfoképpen a megváltozott orvosi i.igyeleti rendszerbr:ii

a konnyebb tájékozódás biaosítása indokolta.
Emellett célja a teleptilés kornyezetí kulturájának javítása^ ,i

teleptilésre érkezo emberek, turisták tájekozódásának t:l()ser'í-
tése.

Esáétikus megielenésével
javítja a telepi,ilés arculatát.

Az InJbmurk Bl már két
évvel ezelótt készített egy eíTe
vonatkoz.o ajánlatot pá|yázat
benyuj tásához, sa.inos ez id
a|att nem volt lehetoség eíTe
pályázni. A táblák elkészítését
az akkori áron 4l9. l00
rt+Ár'R áron vállalták, amit
az. onkorm ányzat 2006. évi
koltségvetését terhel i.

Az utca- és információs
táblák kihelye zése április hó-
napban megtortént.
A jobb információ elérése
érdekében - a koltségvetés
fiiggvényében a kovetk ezó terv az egyenkénti utcatteveket
tartalm az táblák elkészítése és kihelyezése a teleptiléserr.

Kiiszóntjiik a7 éde anyákat
Vijr sné Markó T'iinde,

l{i dz, ld szívedet iqazán szereti?

Ald hallotta beliilrol megdobbarrni,

germekeid hallhatták e csodát csupán,

Milgen az edesanqjuk szíve iqazán,

lsten áldásával sztilettink e Í:rjldre"

Apu ós Ánga által testet ltve.
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A nap zárásaként ingyenes mozi
keclveskedtink a gyermekeknek.
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Testiileti iilés
Elfogadott 200:. evi zárszamadás

j" oldai

GazdáI ko dó k Jigy elmé b e
T'órvényi el írasok

3. oldal

Az óvodai csoport
.Nyaru progrumtlh

(y oldal

-},v, íIh,tatfis ÍláIasgííís áOű ,, v ,fparí
zeneiskolasok sikerei

,4 kamaraegvtittes kalondíí as
i. oldal

0rszággyíílési képvisel választás
Továbbra is Tóth Ferenc a képvisel nk

4-5. oldal

sikeres tavasz
Csapatunk elkeriilt a kieso hely,riíl

8. oldal
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Üladclcsa Kozség Önkormányzatának képviselo-testtilete
QIf 1,2006. április l9-én tartotta ktivetkez(i íilését, amelyert
i i tó rrapirenden kívtil tobb egyéb napirendi pont is szerepelt.

r\ leján határidejti határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
moló elfogadását kovetoen a képviselok meghallgatták a Paksi
Városi Rendorkapitányság Parancsnokának eloterjesáését a
rend rség 2005. évi munkájának értékelésér l. A beszámo-
ióból kidertilt, hogy teleptiléstinkon az elmult évben sem tor-
tént kiernelkedo btincselekmény, illetve. hogy a rendorség *- a
iétsz.ámhiárr.v ellenére -- munkáját az e|várásoknak megfelelo-
*ri teliesítette.

Y.zt kovetoen a képviselo-testtilet rnódosította az ónkormány-
z.at. '2005, evi koltségvetésérol. végrehajtásának rendjérol szóló
2l2()05"(II.20.) szárnu onkormányzati rendeletét. E szerint az
i_inkorrnátly zat 2 0 0 5 . evi ko tts égveté sének m ódos ított

kiadási ícíiisszegét 326"980 e Ft-ban
cbből fblhalnr ozási célu hiteltorlesáés : '26.736.0a0 Ft

bevételi f sszegét
ebbol mtíkodési célu hitelfelvétel:
fblhalm azási célu hitelfelvétel:

326.980 e Ft-ban
30.946.000 Ft
6.229"000 Ft

ii.llapítofta rneg.
E,zután kertilt or az egyik legfbntosabb napirendre, az onkor-

rnányzat 2005" évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
{inkortnárryzati rendelet elfbgadására. Elmondható, hogy az
önkormányzat 2005.évi gazdá|kodása * az e|ózó évekhez ha-
sonlóatt - feszített volt. ennek ellenére kotelezó feladatait teljes
cgészében ellátta, nrrikodési célri hitelfelvételre nem kertilt sor.
A bevételek kozi,il jelentós volt a helyi ipartizési adó bevétel
i l50,75 % ), a gépjármtiadóból származo bevétel (l10, 17 oÁ,),

nagyjából teljesiiltek az onkormányzat egyéb bevételei ( sze-
rnétszállítási díj, bérleti díjak stb.) Az onkormányzatot megille-
to kozponti tárnclgatások és hozzájárulások, valamint a szemé-
iyi jclvedelemadóból s,zármazó - onkormányzatot megilleto -_

bevétel a várakozásokrrak rnegíbleloen alakult. A kiadások
köziil a legnagyobb tétel1 a mtikodési kiadások jelentették,
Ezek koziil a legelentosebb a személyi juttatás és annakjárulé-
ka, amely a kiadási fioosszeg 6a,7oÁ illetve 30,55 oÁ-át tette ki.
MLik dési dologi kiadásokra ( kozszolgá|tatási díjak, készletbe-
sz.erzés" szeméttelep rendezés, szunyogirtás stb.) az onkor-
márryzat 63.212 e Ft-ot koltott, míg továbbra is jelentos tételt
képeirtek a kiilonb ózó szociális .juttatások, amelyre a 2005.
évben l5.589 e Ft. keriilt kifizetésre. Ugyancsak jelentos ossze-
get * osszesen 19.735 e Ft-ot-- tordított az onkormányzat irr-
gatlarr fblujításokra ( fogorvosi rendelo, tfel jítás, kiilso iskola
ak adálym ente s ítése, kozvi lágítás korszertis íté se, fa|uház fe l uj í -

tása ). 2005. évben is 1.000 e - 1.000 e Ft-tal támogatta a nép-
tánc és sportegyesi,ileteket.
Összességében elmondható, hogy az onkorm ányzat gazdálko-
dására az elózó évekhez hasonlóan a teljes visszafogottság és
takarékosság volt jellemzo. Sajnálatos azonban, hogy az onkor-
rnányzat fel jítási és fblhalmozási kiadásokra keveset tudott
fnrdítanr,
A zárszámadás keretében tárgyalta a képviselo-testí.ilet az

onkornrányzat konyvvizsgálój a által készített fiiggetlen konyv-
vrzsgálói jelentést, amely egyrészt az onkormányzat 2005. évi
e gy szerris ített éve s ko ltségvetés i beszámo lój ának ko nyvv izs gá-
latáról. másrészt az onkormányzat 2005. évi koltségvetésének
végrehajtásaról szóló zárszámadási rendelet-tervezet vizsgála-
iáról késztilt. A k nyvvizsgáló megállapította, hogy az onkor-
mányzat 2005.évi koltségvetése végrehajtásáról szóló
izárszámadási) rendelet-tervezet a jogszabályi eloírásoknak

megfelel, rendeletalkotásra. illetve annak elí'ogadására alka|-
mas"

Kilvetkez napirendi pontban a képvisel -testi.ilet a bels
ellen rzésekkel kapcsolatos jelentéseket tárgyalta meg. Á
Paksi'Iobbcélri Kistérségi Társulás megalakulásakor felvette
f'eladatai kozé a bels ellen rzési fbladatokat. A 2005. évi éves
bels ellen rzésiterv szerint telepiilésiink n három belso ellen-
rzési vizsgálat ttirtént:

a Polgármesteri Hivatal pénnárának ellen rzése
a Madocsai Általános Iskolánál szabályossági vizsgálat.
valamint a 2005. évi normatív támogatások igényléséhez
elszámolásához sziikséges nyilvántartások meglétéroi.
adatainak helytállóságáról végzett vizsgálat.
a Madocsai ,,K lyökkuckó Óvodánál" szabályossági vizs-
gálat^ valamint a 2005. évi normatív támogatások igénylé-
séhez, elszámolásához szi,ikséges nyilvántartások megleté-
ról, adatainak helytállóságáról végzett vizsgálat.

A vizsgálatok mindhárorn esetben kisebb, inkább fbrmai hiá-
nyosságokat mutattak ki, tisszességében azonban az intézme-
nyek miik dését, valamint a Hivatal házi pénnárával kapcsola-
tos tevékenysé get rendben találták 

"

Ezt kovet en a képviseló-testtilet elíbgadta az Állami Szám-
vev szék jelentését, ame|y az nkormányzat ut-és szennyvíz-
beruházásokhoz 2002-2005. években igénybevett ktjzmrife,i-
lesaési támogatások igénylésének és felhasználásának vizsgá*
latáról szólt. Fontos kiemelni, hogy a vizsgálat nem állapitott
meg jogtalan ktizmíífejlesztési támogatás igénybevételt.
A továbbiakban a képvisel -testtilet módosította a feln tt

kor akra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályai-
ról szóló 8/2002.(IX.l.) számri, valamint a gyermekvédelem
helyi szabályozásár l sz l 4ll998.(IV.30.) szám iinkor-
mányzati rendeletét. A rendeletekben t rtént változásokrói
Fellinger Józsefné szociális iigyintézó, és Madocsa K zség
Jegyzóje kérésre táiéko^atást ad.

Ezt k vet napirendként tárgyalta a tcstiilet a Paksi Tcibbcéli]
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását. A
módositást az indokolta, hogy a társulás szociális és gyermek-
jóléti alapellátásba tartozó ktitelez feladatait ki kellet egészíte-
ni a jelz rendszeres házi segítségnyrijtás feladatával. A jelzo-
rendszeres házi segítségnyrijtást a madocsai tinkormányzat is
megvalósitotta B lcske, Dunafoldvár és Madocsa telepiilések e
célra létrehozott mikrotársulásával. Jelenleg t bb, mint 70.
els sorban beteg, illetve idtískoru madocsai lakos igényelhene
azokat a telefonokat, amelyekkel hivatásos gondozói segítsé-
get kérhet.

Dr. Kasza Irén kcizponti orvosi iigyelet-vezeto írásban tájé-
koztatta a képvisel -testiiletet a2006.január l-jét lmiik d
iigyeleti rendszerrel kapcsolatban. Madocsáról január és feb-
ruár hónapban a k zponti orvosi iigyeleten megjelentek száma
42f volt, és sszesen 26hivást regisztráltak. A k zponti orvo-
si íigyeleti ellátással kapcsolatban a lakosság részér l eddig
panasz nem érkezett, A doktomci beszámolóját a képvisel -
testiilet egyhangrilag elfogadta.

Ezt kiivet en d nt tt a képvisel -testiilet a Polgármesteri
Hivatalban t rtén 1 f létszám leépítésér l, amelyet a bérki-
adások cstikkentése, illetve a feladatok racíonalizálása tell
sztikségessé.

Az egyebek napirendi pontokban:
o Négy alapitvány támogatási kérelmét a testiilet elutasította a

forráshiányra tekintettel.
. A polgármester asszony tájékoztatta a képvisel ket az utca-

név táblák kihelyezésér l, amelyról a képvisel -testíilet
még az elmrilt év végén dtint tt. Ugyancsak tájékoztatta a
testiilet tagjait, hogy a:z egészségház teljes felr[jítására
( tet szerkezet kicserélése, felnótt házi_orvosi rendeló fbl-
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ujítása stb.;, a Polgármesteri Hivatal homlol<zat felrijítá-
sára" valarnint a sportiilttiz k felrii ítására benyujtott pá-
|yázati forrásokat az onkormányzat elnyerte, a kivitelez.ési
rrrunkák hamarclsan rnegkezdodhetnek. Sajnos az Ady E.
utca í'el iítására benyrijtott pályázatot a Regionális Ta-
ttács elutasította. Az nkormányzat más íbnáslehetóséget
keres 

"

Nagy vitát váltott ki Baloghné Benics lbolya képviselcl-
testtilethez irt levele, arnelyet rajta kívi,il még l4 madocsai
lakos is aláírt, és amely a kóbo r, gazdátlan, ttrbb esetben
tárnadó kutyák kozteri,ileteken, utcákon ttirtén elszapo-
rodásáról szólt. .A képviselo-testi,ilet a bejelent vel és tár-
saival egyetértett. és valós problémának ítélte meg a
madocsai kutyahely zetet. Ezért a kovetkezó intézkedéseket
határoáa el,

Felkéri a madocsai Polgáror Egyestiletet, hogy a fbltigyelet
né lkul kóborló kutyák gazdáinak kiderítésében legyen a
pgvzó segítségére, hogy a jogsértokkel szemben a sztiksé-
ges intézkedéseket megtehesse ( pl. szabálysértési feljelerr-
tés )
Elrendelte a teleptilésen a kutyák osszeírását, ennek elso
lepcsó.jeként az ez évi kotelezo eboltáson minden
kutyatulajdondosnak aláírás ával is igazo|nia kell a7.

ebnyilvántartásban, hogy a tulajdonában hány kutya
van. illetve a kutya í'aj táját, korát, színét.

Hortobágy iné dr, G era Judit jegyzií

FELHIVA !

fehívoín a lakosság fi-
gyelrnét, hogy az iin-

kormányzat k rnyezetvé-
ríelmi rendelete és a nii-
vénwédelnri tiirvény értel-
mében -_ minden lakos kote-
les a lakótráza e|ótti kozterti-
{etert, illetve lakóingatlanán
belti| a. kertben- udvarban a

gyomtalanítást. ftinyirást és

narlagfií mentesítést folya-
n}atosatl végeznl.

Kiiltiniisen ftlntos a par-
lagííi irtása, arnelyet A tel-
.le vegetációs id szakban
{ tehát nem nregvárva a
virágzást!) el kell végezni.
r\ gvomtalanítást és parlagfii
irtást íblyamatosan ellen-
tírizni fogom! Azzal szem-
ben, aki a rendeletben, illet-
ve torvenyben foglaltaknak
fblszólításra sem tesz eleget,
s a védekezést elmulasája,

pénzbírság szabható ki,
amelynek legalacsonyabb
osszege 20.000 Ft" lehet"

Ez ton kérern a lakosságot, hogy telepíilésiirrk tisztasága,
gondozottsága, és egészségiink védelme érdekében aktívan
miikiidjenek kózre a gyomtalanításban és a parlagfíi irtá-

íífttatás
rriáknap azískolában
M árcius 3 l -vel megindult a tavaszi pezsgés iskolánk élete:-

al7 }ben. :-3 l-én iskolánk diáknapclt tartott" Nerncsak április i -

je, hanem ez a nap is bohókás volt. Már a hétfói rrappal meg-
kezdodott a késztilodés erre a ktilorrleges napra. A diákigazgatcr
jeloltek és az oket támogató kicsiny csapatuk lelkes kampir-
nyolásba kezdtek. .Iobbnál .iobb beszédeket hallhattunk. és iL?

iskola falait a jeloltek nevei és programjainak pontjai, csábítr.,
ígéretei díszítették. Elérkezett a szavazás napja" A diákcrk sor,,

ban dobták be szavazataikat a kljelolt dobozokba. A szavaza|
eld lt. ".

A nagy nap reggelén, Pécsi Gerg (8. oszt.) igazgató rir 1"/í,:-

hette át az iskola kapujának kulcsát, dz aznapra diák szerepét_lt:

bujt igazgatónotol. Agócs Mihálynétól. l.ijdonsult igazgatc
urunkat helyettese, Kiss Noémi (7.osn.) erosítette dontéseiberi
Becsengettek. A tanítási órák megkezdodtek, bár ezek, sern ?i

rendhagyó módon . Az elso két órábatt nem a magszokott tanát,",

arcok léptek be a tantermek ajtaján és foglalták el a pedagógus,
széket, ugyanis a tanárok és néhány diák szerepet cseréltek. ,+.

diákok tanítottak, a pedagógusuk pedig lelkes rosszcsontként
próbálták ,,megnehezíteni ') rrkítójuk dolgát. A tanulókat setr}

kell felteni! A napot kihasználva borsot tortek tanáraik orra alá
A diáknap egy kozos rádiós vetélkedovel folytatódott. Al

iskolarádió kicsiny stábj a tesztkérdéseket állított rissze. melr,-
b l kidertilt, nrennyire ismerik a diákok tarráraikat,

A legtobb pontot osszegytijt csapatok értékelésére ós i;),1

eredményhirdetésre a délutáni sportrendezvényen kertilt sol:. A
pedagógusok is megmutathatták, hogy ok is jó korrdiban var}-

nak, hiszen szépen helytálltak atanár -diák mérkozés során.

Szavalóvef eny
fi nrilis l0-én és l l-én kertilt megrendezésre az iskolai sz.avit"

arllóverseny. l0-én az alsosok, 1 l -én pedig a fblsosok szava^
lataival lehetti.ink gazdagabbak.

Alsó éuJblyamon", 1-2" osztály:

I. helyezést ért el :Farkas Ramóna
tl. helyen végzett: Rtícz Burbura
III. helyezett: Szabó Domonkos"

3-4. osztály",

I. hely: K vesdi Dominika és Vincze lYikoleíí
II.hely:V r sGergely
III. hely: Szabó Vivien

I;els éufolyalr,on:
I. hely: Szén si Anitu
II .hely: Bak Petru
III. hely: Bokor Gy ngyi és Szabó Bettina

I(RE Z,vef eny
fi prilís 24-én Vörös Gergely 3., és Szatlo Jozsef 7. osnaly<ls

"ra 
tanulók képviselték iskolánkat az országos megrerrdezésu"

megyei KRESZ versenyen Szekszárdon" Gergő a ll " helverl
vegzett, míg József a VII. helyet szerezte meg.

Anyák rrapia
llTapjainkban nagy a készi.ilodés iskolánkban. htszen kozeleg

o/ t anyák napja. Május 8-án koszontik fel az os,ztályok tanu-
lói az édesanyákat versekkel és anyák napi dalokkal" Az. elii-
adásra mirrden kedves érdekl dot szeretettel várunk!

íIingl Mrirtesában! (HGJ)
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A zetteískotá ok síkereí
n artók Bela 125" sztiletésnapja alkalmából rendezett
l' raversenyen Bíró Alexanclra és Szabó Domonkos
reszt. Szabó Dom<lnkos harmadik düat kapott.

Zotlgo"
vettek ÍP okan mentek el választani, a

qI n, elso íbrdulóban a F'IDESZ

/t Paksr 'l,avaszr Kamara,zenei Fesztiválorr tíz madocsai fia-

"/atal 
szerepelt. Borzavdri Róza es Szabó Domonkos egy IIl.

százacli es XVIII. századi darabot adtak elo. Wolf Alexandra és
Simon Virdg Beck és Csajkovszkij egy-egy nrtivét játszcltták,
í|ak Peíra es S?dlttísi Anita eztist minosítést nyertek zongora
negykezes .játékukkal. Bíró Alexandra zongorán, Hollóssy
Diime ltegedrin játszotlak, elóadásuk arany minosítést nyert. A
N4acJocsai Kamaraegytittes ktilondíjat kapott. Szénási Arrita
eottgorán, Hollóssy Donre hegedtin, Borzavári Róza citerán,
Szabó l)omortkos furulyán játszott. Énekelt Wolf AlexandrA,
|}íro Alexarldra. I}okor Gy ngyi, Bdn Réka, Simon Virág, Bak
Petra. Bclt,zavári Róza, a Kalinko Egyi.ittes tagiaként szintén
ktilondí;at rryert HoIIóssy Olga tandrn

Á zeneiskolások a.i ótékonys ági míísoron

#aía,*aréaFL_
Gazdátkodók figyelmébe
Jelhívclnr a 'fiszt elt gazdálkodók figyelmét, hogy megielent a

49l20a l (IV"3.) sz. Kormányrendelet módos ítását tartalma-
zo 27 l2006(tl.7.) Korm, rendelet. amely a vizek mezógazdasá-
gi eredettí nitrátszennyezéssel szembeni védelmérol szól.

Mivel Madclcsa kozség is a nitrátérzékeny tertiletek kozott
vatl, ez.ért a rendeletben tbglaltak minden gazdá|kodóra kotele-
zó Jellegtick

Szlntén megielertt a 2012006(III. l7.)F'VM rendelet, arnelyben
r"észleteseíl megtalálható az agrár-kórnyezetgazdálkodásban
1e lenleg enged é|yezett, használható novényvédoszer-
hatóanyagok jegyzéke.

T'ovábbá felhívom a figyelmet, hogy a200512006. évi tertilet-
alapu tánrogatások igénylésének beadási határideje 2006. má-
|us 1.5 Az, elorenyomtatott igénylolapokat és a térképeket a
f'alrrgazdásztót kapják rneg. Akik uj agrár-
konryezeígazdálkcldási pá|yázatot akarnak beadni, azok a terv
:-izerint máius 1-3 l-ig tehetik eá rneg. A már nyertes páIyáz k
kétévente kotelezó továbbkepzése 2006. mdjus I I-én
Madocsán a Faluházban lesz megtartva"

A fblsorolt fbntr témákban részletes infbrm ácio és segítség-
nvujtás nálam kapható személyesen és teleíbnon 301258-555l.

Gombos Ltíszló
NVT' szaktandcsadó

1" forduló" - áprílís 9-
A madocsai választások eredményei:

jogosultak tobb mint '7()otn-lt

gyózótt Madocsán.

KTglna megygi 2. számu vála ztóha-
rtilaf osszesííeff eredménye;

jelolt neve szavazatok százal,ék

47,77o/aToth Ferenc FlDEsz-KDNp 14 519
M olná r Joz*f Mszp 1 1 757 38,680/o

Komáromi Lilla MDF 1 487 4,89oÁ
Sírasszer Tamás szDsz 1 257 4,14o/o

Dr Tóth Csaba nntÉp-.lobb.k 641 2,11%
volf Ern centrum 269 0,88%
ifj Csnka Joz*f McF 224 0,74o/o
Horváth Zoltá n Mvpp 165 0,54oÁ
Weig Ferenc KDp 77 0,25o/o

osszes szavazat. 30 396 100. Oao/o

Ezek alapján a második fbrdulóba az egyéni képviselo jeloltek
koztil TótIt Ferenc (FIDESZ - KDNP), Molndr .Ióuef (MSZPi
és Komdromi LiIIg (MDF) jelolt jutott be"

Részvétel

A névjegyzékbe felvettek száma Felvett
szaVa_

zó

Osszes

1. szavazókor 2. szavazókor 3. szavazókor SzaVaZO i

50l 665 457 , I624

megjelentek száma

364 463 3l9 1

százalékos megoszlás

73% 70% 70% I00% 7I%

Egyéni képvisel vdlaszttís:

jelolt

neve

szavazatok szárna osSzeS

szaV.

százalek
%1. szavk. 2. szavk. 3. szavk.

Tóth Ferenc FlDEsz-KDNp 228 290 159 677 59,6%
Molnár Józ*f Mszp 102 93 128 323 28,4o/o

Komáromi Lilla MDF 14 32 15 61 5,4oÁ

Dr Tóth Csaóa ulÉp 9 22 7 38 3,3oÁ

sírasszer Tamás szosz 3 15 3 21 1,8oÁ
volf Ernó centrunt 0 10 3 13 'l ,1oÁ

Horváth Zoltán Mvpp 1 0 2 3 0,3%
Weig Ferenc KDp 0 0 0 0 0,0%
ifj Csnka Joz*f McF 0 0 0 0 0,0uÁ

osszes szavazat,. 357 462 317 1 136 100%

Terii leti listtís választás

pártok neve
szavazatok száma osszes

szaV.
ól
/(|

1. szavk. 2. szavk. 3. szavk.
FlDESZ-KDNP 239 3a7 l63 709 62,2o/o

MszP 105 92 l29 326 28,6a^

MDF 10 30 l4 54 0,05oÁ
MtÉP-Jobbik J l6 6 25 0,02oÁ,
szDsz 5 |4 J 22 0,02oÁ
KDP 0 0 l l 0,aoÁ
MCF Roma O. 0 0 0 0 0,0o^

osszes szavazat: 362 462 316 l l40 10a%
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2. fordutó - áprílís 23.
A madocsai választások eredményei:
Részvétel

Madocsán a szayazásak érvényesek voltak!
Egyéni képviseI vdlaszttís:

K Tolna m gy i 2. számu válaszfóhe-
rtilef osszesífeff eredmény e:

jelolt neve s z av az atok száza !é k

5 3, 25o/oTóth Ferenc FlDEsz-KDNp 15 502
M olnár József Mszp 12 821 44,04%
Komáromi Lilla MDF 789 2,7 1o/o

osszes szavazat 29 112 1 00 .00o/o

Az eredmények alapjdn o 2006-2010 k zi)tt a parlamentben
Tóth Ferenc képviseli Paks és k rnyéke érdekeit.

Országo eredmények

A névieqvzékbe felvettek száma Felvett
szaVa-

zo1, szavazókor 2. szavazókor 3. szavazókor szavazo

száza|ékos megoszlás

Fárt
Pártsziivetség

Egyéni Teriileti
listán

Országos
listán Ossz L'/r,

MSZP 97 (63) 7l l8 186 48,1 L) u/u

FIDESZ_KDMP 69 (4l) 69 26 l64 42^49 a'',,l
}

MSZP_SZDS7, 6 (2) 6 l05 5 o,4l

SZDSZ 3 (3) 4 1l l8 4,66 ala

SOMOCYLRT 1 (l) l ü,26 on, 
|,

MDF 2 9 ll 2,85 % i

jelo|t neve
szavazatok száma összes

szavat.

száza-
lék

1.szavk. 2.szavk. 3.szavk o/o

Tóth Ferenc 246 -a 1JJ t l64 74l 65,69
Molnár József l03 I02 I4l 346 30,67
komáromi Lilla 7 ll l0 28 2,48

{.
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A zárójelben lév mandátumok száma még 1-2-vel változhat.|
Az MSZP-SZDSZ mandátumból 4 MSZP-s és 2 SZDSZ-es.

Az orszdggyÍÍIés i)sszetétele (táj ékoztató adatok) :

MSZP: l90 mandtítum SZDSZ: 20 mandátunr.

FIDESZ: 164 manddtum MDF: II muncldtunt

SOMOGYÉRT Egyesiilet: I manddtunt

ffiffi

Osszes

50l 667 46a 0 |628
megjelentek száma

36l 447 320 0 1 l28

72% 67% 69% 0 69%
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Bemutatkozrrnk
ökumenikus bibliaór k

árciusban a baptista, római katolikus és református test-
vérek egy lréten keresátil minden este istentisáeletre

gytíltek ossze. Az okurnenikus imahét ugyan lezárult a szomba-
ti szeretetvendégséggel, szívesen emlékeztink vissza az igehir-
detésekt,e, a kedves énekekre, a fuvolaszora, versekre, bizony-
ságtételekre. Az okumenikus imahét ,,folytatódik" szerda es-
ténkent a baptista imaházban! Szeretettel várunk rnindenkit,
tiatalokat, idosebbeket minden felekezetbol este hat órakor,
atrol Vusadi Teodor baptista és Szabó S. Péter református lel-
kipásztor hird eti az lgét"

.,Koszonjtik, lJrurrk, lrogy nincsenek sztirke hétkoznapjaink.
Csak ajándék idonk van. amely ujabb és irjabb lehetoséget kí-
rráI arra, hogy megosszuk oromi.inket testvéreinkkel,"

Óvodtís hittunoso k csoportj ai

T|adocsán 2000-t l folyik óvodai hitoktatás a Madocsai
*l V tr Ovoda épiiletében. A hittanórákon sok gyermekéneket
tanulunk. Éneklés után a bibliai torténetet hallgatják meg a
gyermekek, majd feladatlaporr is gyakorolj uk az aranymondást
és a torténetet. Legutóbbi kedves aranymclndásunk a kovetkezo
,rolt: ,,Kcizel van azŰr minclerr t hívohoz!" (Zsolt. l45),
Ezekberr a kis csoportokban is számon tartják egymást a gyer-
nrekek" Odafigyelnek arra, hogy ki nem érkezett még ffieg,
elmondják, hogy ki beteg, és nagyorr ori.ilnek az uj csoportta-
goknak.

A kere ztség
il templomfeliliítás (a ternplorn szi,iletésnapjaI) évéberr

o/l. gyakran elhang zlk: ,,h máskor nem, keresztelés, konfir-
rnáció. házasságkotés ás ternetés alkalm ával mindenképpen
fontossá válik minderr család számára a templom éptilete, szép-
sége" Jó volna az él gytilekezetbe bekapcsolódni az év ,iin-

nep-és koznapjain is. hiszen így válik igazán jelentossé és értel-
rnessé a kereszteléskor és a konfbrmációkor kimondott szó.

Szeretnénk rnost soíTa venni azokat az iinnepeket, amelyek
népegyházi szokássa váltak. legelószor a keresztelést"

Mégolv ,.felvilágosult" korunkban az ujsztilott továbbra is
rnennyei ajándék. De az ujszi.ilott magatehetetlen, életben ma-
radása attól ftigg' hogy családja megfelelo módon fudja-e ellát-
ni. Eá a feladat nerncsak oronrmel, hanem félelemmel is jár. S
vajon sorsa minderr tekintetberr a mi keztinkben van? A mi
tulajdonunkká válik a drága a.iándék, azért nrert il&p, nap után
nagy erofeszítésekkel. szeretetettel gond ját viseljtik? Amikor
nagy orornmel és titkolt feltéssel elhozzuk a gyermeket a temp-
lomba. kinyilvánítjuk, hogy o u.i hozzátaríozonk, de nem tulaj-

donunk. Ó az Úr tulajdona, aki még a mi szeretettinknél is na-

gyobb szeretettel szerette már az id k kezdete óta. Felnoveked-
ve a gyennek azzá válhat, amivé Isten rendelte. s a mi felada-
tunk ugy nevelni, hogy valóban azzá váljon, amire Isten teretn-
tette.

A keresfieléshez t bb szimbólum is kapcsolódik: egyrés,í{ i}
viz, másrés zt a szereztetési igék, az áldásmondás"

A keresztvíz. a teremtett élet keletkezésének-
fbnnmaradásának a jelképe. Minden élet a vízból származik, íi
sztiletendo embert magzatviz óvja. A víz táplál. A víz tud ter-
lret is hclrdozni. ". csendes vizekhez terelget minket az {.jr,

(Zsolt. 23.).
Az áldás azt fejezi ki., hogy Isten kotelezettséget vállalt 3

gyermek iránt. A kereszteléshez kapcsolódik fbgadalomtétel is,
Ennek egyik eleme a református keresztyén kozosség iránti
elkotelezettség onkéntes vál|alása. Ezzel a család, a nagycsaláci
és legfóképp a gyi,ilekezet vállalja, hogy az egyház uj tagiárói
fblelosen gondoskodik. A gyermek nem rnagányosan indui
élete udán: k todik az [jrhoz, a családhoz, a láthatatlan és n
látható gyti lek ezethez.

Ne csupán a keresaelési istentiszteleten imádkozzunk gyer-
mekeinkért! Segítség{,il álljon itt egy imádság a gyermekekért:

,,Urunk, áldd meg ert a gyermeket és minket, akik segíteni
akarunk neki, hogy flrlével meghallja: nevének csengését, v.

szeretet és gyongédség szavait, a kenyér megtorését és lstennek
tidvozíto Igéjét. Urunk, áldd meg ezt a gyermeket és minket"
hogy keze megtanulja barátai kezét megfogni. életét a kezébe
venni, az urvacsorát megragadni !"

A kereszteléssel nem ér véget a gyermek keresztény nevelei-
se. Sot, a hangosan kimondott íbgadalorn szerint,, most kezdo-
dik igazán| Azt hiszem. sok sztilo úrgy érzi, hugy a keresztelés
és esetleg a hitoktatás lehetoségét meg kell adni a gyeríneknek.
nehogy lelkiismereti,iket mulasztással terheljék, noha ok maguk
nem vallásosak. ,,Ez hozzátartozik a neveléshez"" ,"Valatnilrerr
csak hinni kell!",,Ha nem is használ, ártani neín fog!" Maguk a

gyermekek néha kóvetkezetesebbek. Egyszer rnegkérdezik.
anya, irnádkozol te egyáltalán? Amikor látják, hogy gondot
okoz a konfirmációi ebédre való felkésztilés. megkérdezik: a
keresztelom is ilyerr volt? A gyermek nrajd fblno, sok terhet.
kételyt és megrázkódtatást kell majd elviselnie. Képes lesz-t:
eíTe, ha a sztilei nem adtak eros alapot?

A keresztyén nevelés feltételezi, lrogy mi magunk tanítvá-
nyok legy{ink és bízzunk abban, hogy Isten a gyermektinket
ínaga vezeti az orok élet titkai felé. Azza|, hogy nagyon szeret-
jtik, elfogadjuk olyannak, amilyen, hibáival, btineivel egytitt"
azza|. hogy védettséget rryujtunk neki a családi kozosségben
hogy biaonságos rendet tartunk koriilotte, már Isten felé vezel.-
jtik. A keresáyén nevelés része, hugy csendet terernttink korij-
lotte, meséket olvasunk neki, elvezedi,ik a gytilekezetbe és ei-
mclndjuk neki, hogy nagyoíl szeretjtik. A gyermekek a család:
légkorbol élnek! _ .

Nyárí progfamok
IYyári tdborok 2006. évben a Madocsai

Reform tus Egyhtí?. szerve?,ésében :

Jtilius 2-t l 7-ig hittanos tábor Leng1,,elben.

Jtilius I7-til 2l-ig angol tábor
napkózis tábor Madocsán.

Jtilius 3I-t I augusztus 3-ig sátortábor
Madocsán alsósclknak.

Augusztus 7.,8.,9., sátortábor fiataloknak
6. 7. 8. osztályos ok, koz épis kol ás ok,

Auguszíus I2-t l I 8-íg i sági tábor
B alatonszemes,e,,l,
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kl,ss zsuzsanna és vórós Ferenc
gvermeke

Rolancl

.29_8_Q, t! luá*
zilletes;

C,serepes Tíntea és ,Sági Csabu
gyerrn eke:

Csaha
200ó. rnáJ irls.:.

,Szd.eJé;_;

sdrkózi zsuzsanna és Horváth András
gyermeke

Tamara
'I'ibu Éva és Bak István

gyerrneke

Viktor
,ír" r Horváth Piroska és Faragó János
! ) gyernreke-'-*- 

R oland

fiffit

trffi&ffit

lztael too egy nrás vítáE!
I, rllytatásos elmenybeszarrtolo szántó sándor tollából

A lraa^térés
ok kaland és sok munka u[án"

aI eljcltt az. ideje a hazautnak!
Nem hittern" amikor rnesélték a
már tapasztalt fbketemunkások,
hogy aki egyszer elkezdi a kalan-
dcrzást, az élete végéig "vtazó"
lese Fura voh. visszagondolni az
clrnult hárclrn hónapra. Az elején
mindert olyan iclegerr voh és
rjesáó Most mindenki kedves és
barátságos. Tudom, hclgy ez csa-
loka kicsit, de mégis faj a szívern
egy parányit. antikor aíTa gondo-
[clk. hantarc)satl vége lesz életenr
legrragyobb és talárr legfbntasáikusatlb kalandjának" Ugyanak_
kor boldogsággal telik meg a szivem, amikor tudatosul bett_
íteln. lrogy találkozarn rég nem látott családotnmal. Barátaim-
l,nal és azokkal" akiknek egy picit hiányo ztam.

F,lterve ztem, hogy egJ fantasáikus kirándulással zárom a
nyarat. Egy nap a. Holt-tenger mellett, majd Jeruzsálem és Bet-
lehern- utána f{aifaból hajóval át a Foldkozi-tengeren, Gorog_
országba" ahol pár napot toltok el. és busszal megyek haza"
Már megvolt minden szállás egyezíetés és utiterv, amikor f'el-
robbanttrttak egy tnenetrencl szerinti busá Jeruzsálemben. Na
ez, gyorsan rneggyózótt a mielobbi hazatérésrol" Igaz, hogy a
szemem teljesenhozzászokott a katonák jelenlétéhez, hisz min_
deni.itt ott voltak betárazott géppis ztollyal. De azérL ez a rob-
barrtgatás mégis csak durva volt "kicsit".

Ugyhogy gondoltatn. csirrálok inkább egy szép emléket ma-
gamnak. Például egy "leszereló zászlót" a világtérképpel. ahoi
rninden ismerosom oda írja a nevét és címét. ahol lakik. Vagr,
mondjuk, elterveztem egy csoportkép elkészítését is" Nent sok
kellett volna hozzá. Összecsodített em az osszes munkatársatnat
és megállítottam egy vendéget a szállodábatt, hogy ugyan ie-
gyen szíves már egy íényképet csinálni rrilunk.
A vendég nagyon kedves volt és készséges. Nyomkodta a fén,,.
képezógép exponáló gombját' de hiába. Pont akkc; fb$zott kl :
film! Mindenki rajtarn nevetett"
Viszont nem ez, volt a legrragyobb bakl vésem. Gondoltan,i_
felveszek egy repi.ilót, amint száll fbl, és az jelképezi nraid i,.

hazatérést. Átrnásztam a reptilotér melletti sovényen, és lelii"
tneáem egy éppen Jeruzsálembe induló szep nagy reptilői.
Persze a mostani eszemmel tnár tudom, h.lgy nem kellen, 1.10t_

na, pláne nem kellett vrrlna rogton visszan ézni" De eíl per ze
,nagyon kíváncsi voltam, és mikozb en néztent a filmet, megkct-
cogtatták a hátamat. A reptér biaonsági szolgálata és a Bevárr-
dorlási Hivatal munkatársa"
Morcosan kérdezték, hogy mit csinálok, Ért persze hebegteffi-
habogtam. Kérték az utlevelern. Na ekkor persze rnegijedtenl,
hisz ott volt az egy hetes
vízum. I{át llem észre
vették! !!
Kérdik tudom-e hogy két
és ftl hónapja illegálisan
élek lzraelben?
Én? Dehogy!
De kozben mutattam a
másnap ra szo|o reptilój e-
gyemet,, bizva abban.
hogy nem visznek el"

Szerencsém volt. Jó kedvtikben találtam a biáorrságiakar- t)íi

látták. hogy mennyire megijedtem. Elengedtek.
Másnap eljott a bricsu ideje. A munkatársainr mentek dolgoz.-

ni, érr pedig a pá|yaudvarra. Öt óra buszozás után értent 'j'el-

Avivba. Ott egy ora alatt értern ki a repiilotérre.
Épp sétálni késztilteffi, amikor egy kedves noi hang szólalt meg
a hangszóróban: "MegkériUt< kedves utasainkat, ne hagy.iák el z
váró helyiséget, amíg a terrorista veszély el nem hárít!ák! Na
ekkor szerettem volna oregebb lenni négy órával.
Fokozottbiztonsági intézkedések nrellett jutottam el a géphez.
Felszálltunk!
Amint emelkedttink, a szép emlékek jutottak eszemtre és eg),
kis versike, amit a "|eszerelo zászlomra" írtanl.

" H angos emberek,
Csoszogó lányok,

Az utcán nagl tómeg
A végére sem látok.
Pálmaíak, tenger.

^Szél és a nag meleg:,

Eilaí ennyi vagl Te!
B csuzom", ÉC VELED!"

Tel-Aviv fényei lassan elttintek. Épp aludni késztiltelll, alnikcrr
egy utaskíséro megkérdezte: mit kérek vacsorára. F'urán nézetl
rám, amikor mondtam neki, hogy mindegy. csak ne csirkét!

Pár óra m lva már magyar légtérben volfunk, és megláttanr
Budapest fenyeit! Összeszorult a szivem, hisz nernsokára talál^
kozom családommal. És eljott a viszontlátás. Nagyon jó volt
úrjra találkozni szi,ileimmel. Annyi mesélni valórn let volna,
mégse jutott eszembe semmi. Csak tilti.ink az autoban és hall-
gattunk. Mindannyian ori.ilttink annak, hogy bazatértern. t,Iajnal
volt, mikor megláttam a Madocsa táblát!
Ittltott vagyok!
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íkere tava z
/t vaszi fbrdulokban egyre-rnásra arattuk gyózelmeirrket"

r/ligy e lkertiltiink a kiesó helyrol. Jó a csapategység és a
sikerekrrek koszonhetoen a a csapatszellem. Ha így folytatjuk a
lrajrrokság végéig, akkor nem kell izgulni a végjátékban.

Minderr szurkolót várunk, lrtlgy segítse a csapatot a buzdítá-
,;ával

F'ontos hazai ,siker

Maclocsa kakasd 2:l (C '|órjék, Hargitai)
iMtiller--IJaka, Sz.ili,,Sttdár 7'iirlék--Ilargitat Mascher) Aradi, (Araczki I.)

4racz.kt A, Áraczh t|, (Sltdar).-Bóde l,, IJesenczt I.)

Aprilis első hétvégéjén a harmadik helyen álló Kakasdot fo-
,qadtuk. akiket 19 íbrduló alatt csak a Tolna és Dunafoldvár
tudott legyózrri.'Iot,iék t'ejesével vezetést szerezttink, rnajd
kiegyenlített mezonyjáték után. a félid végén a vendégek
egyerrlítetlek" A második félid betl nagyiram .iáték fblyt. né-
lrány lrravuros Mtiller védéssel és a gyózelmet jelento l-Iargitai
góllal. Az ifisták veszítettek, csakúgy, mint az U-l3-sok, a ser-
diilok vlszont Komlodon nyertek,

Iíi: Madoesa - Kukasd -]:4

Balszerencsés vereség

8átaszék Madocsa 3:2 (G. ", Bóde, I3esenczi)
rMtiller--í]aka, T-órjék Sánta Araczki A-Hargitat, Araczki A, Aradi, Araczkt
i --Bode l. I}esencn l.)

Kilencedikerr lJátaszéken lépttink pályára., sajnos sok lriány-
zóva!, Alnrosan kezdttink, gyorsan hátrányba keri.ilti,ink, és csak
Miiller parádés védései révérr tudtuk tartani az eredményt, Az-
tán egy-egy F} de, Resertczi villanás, és átvetttik a vezetést. ,,\
iól hairázo hazaiak elóbb egyenlitettek, majd balszerencsénkre
az utolsó percben a gyózelrnet is ínegszerezték. Az ifi dontet-
ient érx el. a serdtilok és kicsik kikaptak"

Iíi: Btítuszék - Madoe u 0:0

Legértékesebb gy zelem
Maelcrcsa Btilcsktl 1:0 íG. ", [largitai).le(f (V." -1 I|9{I |ülra/

t]v(íiller--Baka, Szili L. 'fórlék ,Sudár---Hargitat, (Tancsa) Áradi, (Araczki L)
,1l",lczkt A,, (Araczkt A,1, Besenczi Z ---Böde L, Besenczt I.

Flusvét vasánrapján rekord nézószám elott felavattuk a
MADAGRO Kft-tol kapott márkás nlezt és a vadonatuj kispa-
cJokat A mérkozés magas színvonalu volt, remek.iátékkal ver-
tiik a l}olcskét Hargitai Gerg(i gól"iával. Az iíi és serdiilo szin-
t.én gyóziitt" a picik kikaptak

{íí: llladocsa lJiilcske J",íl

F'ontcls idegenbeli siker
Kétv - Madocsa lil (G.", Besenczi I., I3óde I.,t

ití ller---Sttdrjr Áraczkt l, Sánía. Tórlék- 'I'ancsa (Araczki Á, ) ,4radi,
.4raczh A, lJesenca l--Hargitat, Bórle l., .)

Az uiallh pontokért Kétyre utaztunk, ahol vegig uraltuk a

látékot. akár gólarányt is Javíthatlunk volna, végtil Besenczi
Zcrltárr es Bode Istvárt góliaival gyozttink. Az ifl és serdtiló
tl ntetlent érl, el., a pieik kikaptak,

IJi: Ké$ - Madocsa J.".l

pan Besenczi István jó csere volt

Madocsa ozora 4:l (G.: Bóde 3. Resenczi 1.1

(Maller-Baka, (T'óth) Szili, Sudar Tóryék (I'ancsa)-Ilargitat ,,Lradi, (Sánttt,

Araczkt Á, (Araczki I.) Araczh A,(13esenczi Z.) --Bóde l.. [Jesenczi !

Az els íélidó nem hozott sikert így cserére szánta ei magai
I]latt edzó" Besenczi I. beállítása meghoaa a sikert. A széleri
való elfutásai sikeresek voltak, és beadásaiból gólok szíilenek,.

A bajnokság á|lása:
l" Dunafiildvár 20 t5 3 2

2" T'olna t9 t3 5

3, Biilcske 2a n 6 2
4. Kakasd 21l tl 4 5

5. Ócsény 19 10 5 4
6. Bátaszék 2a 9 2 9
7. Decs 19 6 7 ó
8. Ozora 19 7 2 9
9. Tevel 19 5 9 5

l0. Dunak ml d 20 7 2 11

1 1. Kajdacs 20 6 2 12

12. Majos 19 5 4 l0
13. Madocsa 2íJ 6 14
|4. Kétv 20 5 2 13

15. Simontornya 2(l 3 li

ó5 : 25 ,{l{

50 : [3 r14,

ó3:23 42
48:21 3T

4l: 19 J5
3l : 37 2}}

30:33 25
3I:45 24
33 : 21 24"

38;48 23

23:38 2{}

42 ; 3íl tq
25 : 67 18

33:64 T

12:.67 q

Az ()zora elleru találkozo eredn rtye még nincs u tabellílrl

Lén rd (i.yulu

(iregfiuk focí
fi nrilis elején elindult az, oregfi k bajnokság nyoic csapat

enrészvételevel.
Elso mérkózéstinket hazai pályán .játszomuk Kolesci elleri.

Konnytinek indult, mivel rnár 3-0-ra is vezetttink. azután kien"
gedti.ink és egyenlítettek. Az, utolsó lt) percben sikertilt kicsi-
karni a gyózelmet.

Madocsa-K lesd 5-3 (G.: Szabó (4), Araczki l-.}

A második íbrdulót is itthorr láthatták a nézóink. Ez a meccs
lrasonlított az elsohoz. Vezetttink, egyenlitettek, majd I l -esr

hibáztunk. Az utolsó negyedóra azonban ismét a miénk volt.

Madocsa-Kisapostag 3-1 (G.: Araczki L., Szintai L., Szabó}

A harmadik mérkózés Sárbogárdon volt. Az, ellenfelünk két
mérkozésen még gólt sem kapott. Y áltozatos. ktizdelmes csatá-
ban sikertilt ismét nyerni.ink.

,Sdrbogárd-Madocsa 3-4 (G.: Szabó (3), Szili J,.}

A bajnokság állása a 3. forduló után, ÉI
,,!í:iij!-i.i#ii;i*-',,,,,,,

l.,Nagykarácsony 9 porrt ,,.l;'!Íffiriri
2- Madocsa 9 pont -"" *-";",,,l,

3. Bolcske 6 pont #ffi ::,;:,

4. Sárbogárd 4 pont ffi:lii'
5. Kolesd 3 porrt 

:

6 ^ PakS 3 pont i;:;i"*, ,:i:' 
Á

7.Kisapostag 0pont 6. L #
8" Eloszállás {) pont '?' &

A kovetkezó mérkózés május 6-án bazai pályán t] lcske ellerl
l7 órakor lesz.
Minden szurkolót és sportbarátot sok szeretettel vár az óregfirik
csapata. ,Se iníui l-aszló

Kiadja: Madocsa k aég Önkormrínyzata,
T'órdel -szerkeszt : Mtíté Dénes tanár
l,,Iadocsat honlap http ://madocsa.fpn.hu
,4z jság belegyzési száma: 2.9" l ./ l 268- l /2005
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