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A Madocsai Önkormányzat lapja

Helyi Választási Iroda Tájékoztatója

A tartalomból

Az alábbiakban tájékoztatjuk a település választópolgárait a 2010. április
11. és 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás néhány
tudnivalójáról.

Önkormányzati hírek:
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Közlekedési támogatás,
Polgármesteri Hivatal Madocsa, Fő u. 24.
Zöldhulladék szállítás
Telefon: 75/330-101
2. oldal
Helyi Választási Iroda Vezetője:
Hortobágyiné dr. Gera Judit jegyző

Szemét szállítás
3. oldal
Orvosi ügyelet
3-5. oldal
Testületi ülés
6. oldal

A szavazóhelyiségek címei:
1. számú szavazókör: Fő u. 19. Művelődési ház
2. számú szavazókör: Paksi u. 19. Óvoda
3. számú szavazókör: Paksi u. 61. Sportcsarnok
(Figyelem! Az alsótagozatos általános iskola átépítése miatt
ezen az új helyen fog működni a 3. szavazókör.)

Aki a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő helyen fog tartózkodni,
Gépjárművek átíratása
igazolást
– a választás első és második fordulójára egyaránt – személyesen
6-7. oldal

Betyárnapi meghívó
7.oldal
Iskolai hírek
8-9. oldal
Néptánc
9. oldal
Egyházi hírek
10. oldal
Sport: Kézilabda
11. oldal
Sport: Labdarúgás

vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. április 6án megérkezzen a helyi választási irodához.

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet. A
választópolgár csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát
megfelelően igazolja, amely a következő okmányokkal történhet:
-

régi típusú személyi igazolvány, vagy
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél,
vagy
- 2001.január 1-jét követően kiállított (kártyaformátumú) vezetői
engedély,
ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Javasoljuk, hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése
érdekében az Értesítőt vigye magával.

A mozgásában gátolt személy – a szavazás napját megelőzően a helyi
választás
iroda vezetőjétől, a szavazás napján a szavazatszámláló
12. oldal
bizottságnál – írásban kérheti a mozgóurnával történő szavazást.
Helyi Választási Iroda Madocsa
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Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
A közlekedési támogatás a súlyos Jogosultság feltétele
mozgáskorlátozott személyek
közlekedési többletköltségeinek Közlekedési támogatásra az a súlyos
enyhítésére szolgáló támogatás.
mozgáskorlátozott személy jogosult, akinek családjában a tárgyévet
E támogatás tárgyév április 30-ig megelőző évben az egy főre jutó
nyújtható be.
havi nettó jövedelme nem haladja
meg a tárgyévben érvényes öregségi
(ha a mozgáskorlátozottság ténye nyugdíj legkisebb összegének kettő
év közben következik be, akkor a és félszeresét. (2010-ben: 71.250,határidőt követően is benyújtható)
Ft)
Ki veheti igénybe?

A támogatás összege

A közlekedési támogatást súlyos
mozgáskorlátozott személy igényelheti, aki fogyatékossági támogatásban nem részesül, és életvitelszerűen nem ágyhoz kötött,
valamint mozgáskorlátozottságáról
orvosi szakvéleménnyel rendelkezik.

A közlekedési támogatás alapösszege 7.000 Ft/év. Összege függ a
súlyos mozgáskorlátozott személylyel közös háztartásban élő eltartottak számától, munka- illetve
tanulói jogviszonyától.
Milyen igazolásokat kell csatolni?

Személyigazolványt, lakcímkártyát.
A kérelmező és vele közös
háztartásban élő hozzátartozóinak a
kérelem benyújtását megelőző év
nettó havi átlag jövedelméről szóló
igazolást.
Nyilatkozatot arról, hogy a
támogatást igénylő súlyos mozgáskorlátozott személy fogyatékossági
támogatásban nem részesül.
A 164/1995. (XII. 27.)
Kormány rendelet szerinti I. fokú
orvosi szakvéleményt a súlyos mozgáskorlátozottság igazolásáról
- Kiskorú eltartott esetén születési
anyakönyvi kivonat, vagy személyi
lap.
- Munkaviszony, illetve tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolását.

Közlekedési Támogatás
személyek, akik közlekedési támogatást szeretnének igényelni, kérelmüket a fenti határidőig nyújthatják
be. Madocsa Község Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintézőjénél,
Fellinger Józsefnénál.
Azok a súlyos mozgáskorlátozott E határidőt követően közlekedési

Felhívom a súlyos mozgáskorlátozottak figyelmét, hogy a
közlekedési támogatás iránti
kérelem benyújtásának
határideje: 2010. április 30.

támogatás iránti kérelem csak akkor
nyújtható be, ha a súlyos mozgáskorlátozottság a tárgy évben következett be.
Hortobágyiné Dr.Gera Judit
jegyző

Tájékoztató a zöldhulladék szállítás 2010. évi időpontjairól
Az alábbiakban tájékoztatjuk a
község lakosságát a háztartásokban
keletkező zöldhulladék szállítás
2010. évi időpontjairól:
Április 6.
Április 26.
Május 11.
Május 25.
Június 28.
Augusztus 23.
Szeptember 20.
Október 14.
Október 25.
November 8.

A háztartásokban keletkező zöldhulladéknak minősülő kaszálékot,
falombot ép és zárt fóliazsákban, a
faágakat, fanyesedékeket összekötve, kis kötegekben ingatlanonként és alkalmanként max. 1 m3
mennyiségig az ingatlanok elé, az út
szélére kérjük kihelyezni.
A kihelyezett zöldhulladékok
elszállításáról a fent jelzett napokon
reggel 6 órától gondoskodik a KVG
Rt.
Polgármesteri Hivatal
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Új kihívások a szemétszállításban
Hét település – közte Madocsa –
egy új hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítésén munkálkodik.
Hogy mit is takar ez és miért van
erre szükség – ennek jártunk
utána.
Nagyanyáink idején még nem
okozott problémát a megannyi
műanyag palack és nejlonszatyor, a
fém italos dobozokról (amelyek
néhány évtizede még különlegességként a hobbigyűjtők szekrénysorának tetején sorjáztak!) és a
megannyi felesleges csomagolásról
nem is beszélve. A ruhák sem mentek
ki ilyen gyorsan a divatból, bútorok
sem kerültek az utcára, az ócskavasat
begyűjtötték, a háztartási hulladék
pedig vagy a jószágoknál, vagy a
sparheltben végezte.
Az idő előrehaladtával, s az új dolgok
megjelenésével egyre nehezebben
vált fenntarthatóvá a természetes
körforgás, s már kellett egy hely,
amely befogadja a feleslegessé váló
lim-lomot: a települések határában
megjelentek a szeméttelepek. Ám
ezek is csak ideig-óráig „oldották
meg” a problémát, hiszen az egyre
speciálisabbá váló hulladékok létrejöttével (gondoljunk csak a veszélyesnek számító elemekre, festékekre, elektromos szemétre stb.) már
ez sem volt megfelelő, s nem csak az
oly sokszor hallott uniós előírások
miatt. A környezetet sem lehet
büntetlenül szennyezni, ha komolyan vesszük a mondást, mely szerint
a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön.
Az életünk komfortosabbá válásával
megjelenő szemetet bizony kezelni
kell, mégpedig a lehető legkörnyezetkímélőbb módon. Ezen dol-

gozik most Paks és a környező hat település: Madocsa, Bölcske, Gerjen,
Nagydorog, Györköny és Pusztahencse. Egy új, az Európai Unió
előírásainak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a
feladat. Önállóan egyetlen település
sem képes megfelelni a törvényi
előírásoknak, hiszen mindez gépeket, infrastrukturális hátteret igényel: a szemetet el kell szállítani,
szakszerűen kezelni és tárolni – a cél,
hogy a szétválogatás után minél
többet újrahasznosítsanak, és minél
kevesebb kerüljön a biztonságosan
kialakított végleges lerakóba.
Madocsa jelenleg a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel áll szerződésben – ők szállítják el a településről a szemetet. Többéves távlatban
gondolkodva azonban felmerül,
hogy a szolgáltatás árában a szállítás
távolsága sem elhanyagolható, hívja
fel a figyelmet Gelencsérné Tolnai
Klára polgármester. Éppen ezért
csatlakozott Madocsa is a paksi
kezdeményezéshez, remélve, hogy a
szűkebb régióban gazdaságosabban,
eredményesebben tudják működtetni
a rendszert, hiszen mégiscsak más
Paksra szállítani és ott feldolgozni a
szemetet, mint megyehatáron túl.
Az új hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítése több mint másfél milliárd
forintból valósulhat meg, amit csak
több település összefogásával lehet
gazdaságosan üzemeltetni: legalább
30 ezer lakos szemetét kell együtt
kezelni ehhez. Többéves előkészítő
munka után Paks a hat településsel
társulva pályázatot nyújtott be, hogy
uniós támogatáshoz jusson. A
pályázat első fordulójában sikerrel
szerepeltek, nettó 61 millió forintot

nyertek a beruházás előkészítésére:
keresik a tervezőt, különböző tanulmányok készülnek és elkezdődött a
környezetvédelmi engedélyek beszerzése. Az engedélyezési eljárást
követően lehetőség nyílik arra, hogy
második fordulóra benyújtsák a
pályázatot. Ha sikerrel járnak, 85
százalék uniós támogatással megvalósulhat a hét települést érintő hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése.
Kötelezően megvalósítandó feladatról lévén szó, bíznak a kedvező
folytatásban.
Egy új szemlélet kezd tehát
meghonosodni a hulladékkezelésben, mivel sokan tudják, hogy a
rendezett porta nem csak a kerítésükig tart. Hiszen nem elszigetelten
élünk, s bizonyára jó néhányan
vannak, akiknek az út menti fák
közül kikandikáló szeméthalom
legalább annyira zavaró, mintha az
udvarukon lenne…
Dávid Ildikó

Tájékoztató az orvosi ügyeletről
Az Emergency Service Kft., a Központi Háziorvosi Ügyelet üzemeltetőjének vezetősége tájékoztatása
szerint évről évre fokozódó, komoly
problémát és leterheltséget jelent az
orvosügyeleti szolgálat számára a

rendkívül sok, indokolatlan hívás
kezelése és ellátása. Levélben kérték
az Önkormányzatot a lakosság számára kidolgozott tájékoztató anyag
közzétételére annak érdekében, hogy
az ügyelet az igazán sürgősen ellátást

igénylő betegek gyógyítását végezhesse. A tájékoztató anyagot – annak
terjedelmessége miatt – részletekben
tesszük közzé a Madocsai Hírmondó
hasábjain.
Polgármesteri Hivatal
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EMERGENCY SERVICE Kft.
1138.Budapest, Árva u.22.
1555 Bp., Pf.:16
Telefon/ Fax: 06-1-201-1237
E-mail: info@emergencyservice.hu
Web: www.emergencyservice.hu

Rendezvénybiz tosí tás- Orvosi ügyeletek - Sürgösségi centrumok - Betegszállítás
S z o c i á l i s - e ü. i n t é z m é n y e k ü z e m e l t e t é s e - J e l z ő r e n d s z e r e k

Amennyiben a mentésirányító a
feladatot az ügyeletnek átadja, a
A rendelési időn kívüli betegellá- bejelentőnek már nem kell külön az
tás módjai:
ügyeletet is értesíteni, ezt ebben az
esetben az Országos Mentőszolgálat
megteszi.
ź Ellátás a rendelőben
ź Helyszíni ellátás
Jelentkezés az ügyeleten:
ź Mentés
Az ügyeleti ellátás rendje

Az ügyeleti időben történő betegellátás alapvetően az ügyeleti rendelőben történik, melynek helye: Paks,
Rákóczi u. 1. Központi orvosi
ügyelet. Az ügyeletre érkező telefonhívásokat az ügyeletes asszisztens fogadja. Helyszíni ellátás csak
valóban szükséges esetekben, súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén történhet. Az ügyelet
házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető
gyakorlat, az ilyen kéréseket az
ügyeletes orvosnak kötelessége
elutasítani! Ez nem az orvosi ellátás megtagadását jelenti, a beteg
ellátása a rendelőben természetesen
ilyen esetben is megtörténik. Az
ellátandó terület nagyságát figyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,
5 órát is igénybe vehet. Az indokolatlan házhoz hívások tehát súlyosan veszélyeztethetik a valóban
rászoruló betegek ellátását!
Amennyiben egyértelműen hirtelen
kialakuló súlyos tünetek, sérülés,
baleset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti az Országos
Mentőszolgálat segélyhívó számán
keresztül is a 104 hívószámon.
Ekkor az Országos Mentőszolgálat
mentésvezetője dönt az azonnali
mentő gépkocsi indításáról vagy a
feladat ügyeletnek történő átadááról. Erről a bejelntőt tájékoztatja.

Az ügyeletet ügyeleti időben a
75/410-222-as telefonszámon
érhetik el. A telefont az ügyeletes
ápoló veszi fel. Telefonon keresztül
történik a helyszíni betegellátás
igényének bejelentése, de készséggel adunk telefonon keresztül
egészséggel kapcsolatos kérdések és
problémák esetén tanácsot is.
Teendők helyszíni betegellátás telefonos bejelentése esetén:
Az ügyeletet csak felnőtt hívja, gyerekeket ne bízzunk meg ezzel. A
bejelentés során őrizze meg nyugalmát, próbáljon lényegre törő, pontos
információkat adni, hogy ezzel is
segítse a beteg időben történő ellátását!
A bejelentő lehetőleg tartózkodjon a
beteg mellett, hogy pontos információkat tudjon az ügyeletes orvosnak
adni.
Pontosan adják meg a bejelentő
nevét, a beteg nevét, a beteg tartózkodási helyét (nem mindig azonos a
lakcímmel!), a beteg panaszait,
valamint azt a telefonszámot, ahol
az ügyelet szükség esetén a beteget
elérheti.
Az ügyelet megérkezéséig a
bejelentő tartózkodjon a helyszínen,
biztosítsa az ügyeletes orvos beteghez történő bejutását, a beteg állapotának változása esetén haladéktalanul jelezze ezt az ügyeletnek, illetve
fogadja a telefonhívást, amennyiben
az ügyeletes orvos a megadott
számon, szükség esetén a bejelentőt
visszahívja.

Ügyeleti időben, az ügyeleti rendelőben előzetes bejelentkezés nélkül
fogadjuk a sürgős szükség körébe
(52/2006.(XII. 28)EüM.
rendeletben meghatározott, betegségben szenvedő betegeket. Háznál
történő betegellátás igénye esetén
kérjük, hívják az ügyeleti telefonszámot, az ügyeletes asszisztens
fogadja a hívásokat. A rendelkezésre
álló adatok alapján az ügyeletes
orvos dönt a helyszíni betegellátás
indokoltságáról. Amennyiben a
rendelkezésre álló adatok alapján a
helyszíni betegellátás nem indokolt,
az ügyeletes orvosnak azt lehetősége
felülvizsgálni, és megkérni a beteget, hogy jelentkezzen a rendelőben,
ahol az ellátása meg fog történni.
Amennyiben a helyszíni ellátás a
beteg állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt indokolt, tájékoztatja
a beteget arról, hogy ellátása várhatóan mikor fog megtörténni. Törekszünk a lehető leggyorsabb betegellátásra, de nagyszámú beteg egyidejű jelentkezése esetén ez akár órákat
is igénybe vehaet. Amennyiben a
várakozás ideje alatt a beteg állapota
romlik, azt kérjük, azonnal jelezzék
ismételten telefonon az ügyelet
irányába, hogy az ügyeletes orvos A telefonos bejelentés során a hívást
ennek megfelelően intézkedni fogadó orvos a bejelentőnek több
tudjon!
kérdést is feltehet a beteg feltalálási
Hogyan hívjuk az ügyeletet?

(folytatás az 5. oldalon)

5

Önkormányzati hírek
(folytatás a 4. oldalról)
helyével, a betegség kialakulásával
és a beteg állapotával kapcsolatban.
Kérjük, ne vegyék ezt felesleges
időpocsékolásnak, ezek az információk alapvetően szükségesek az
ügyeletes orvos számára ahhoz,
hogy minden beteg az állapotának
megfelelően, lehetőleg a leghamarabb ellátásra kerüljön!
A rendelkezésre álló információk
birtokában az ügyeletes orvos dönt
az ellátás helyéről és időpontjáról.
Az indokolatlan, kényelmi szempontok alapján történő hívást az
ügyeletes orvosnak kötelessége
visszautasítani, mert ezzel az
ügyeleti betegellátást veszélyezteti!
Ebben az esetben a beteg ellátását az
ügyeleti rendelőben biztosítjuk.
Amennyiben a beteg háznál történő
ellátása indokolt, az orvos közli az
ellátás várható időpontját, és
tanácsot ad hogy addig mi a teendő.
A beteg állapotának változása esetén (pl állapotromlás, vagy a panaszok megszűnte stb.) azonnal jelezzenek vissza az ügyeletnek, hogy
ennek megfelelően tudjanak az
ellátási sorrenden módosítani.
Súlyos állapotú beteg esetében a
várakozási időt lerövidítendő az
ügyeletes orvos dönthet arról is,
hogy egyből mentőt küld a beteghez.

hosszabb várakozási idő. Ügyeletes
orvosaink törekszenek az ügyeletet
igénybe vevő betegek lehető leggyorsabb és szakszerű ellátására, de
várakozás még így is előfordul.
Fontos, hogy az ügyeletet csak valóban indokolt esetekben vegyék
igénybe, akár a rendelőben, akár
házhoz hívás esetén, illetve telefonos bejelentéskor lényegre törő,
de részletes és pontos információkat
adjanak az ügyeletes orvosnak. Az
indokolatlan megjelenések és pontatlan információk a valóban súlyos
állapotú, azonnali beavatkozást
igénylő betegek ellátását veszélyeztetik!

Mi történik az ügyeleten?
Akár a rendelőben ellátott betegek,
akár házhoz hívás esetén az ügyeletes orvos kikérdezi a beteget az aktuális panaszokról, az ellátást igénylő betegségével kapcsolatos információkról és az esetleges korábbi
megbetegedéseiről. Fontos hogy
esetleges gyógyszerallergia tényét
még kérdés nélkül is jelezzék! Az
ügyeletes orvos megvizsgálja a
beteget, elvégzi a szükséges műszeres vizsgálatokat (vérnyomásmérés,
EKG, vércukormérés, véroxigén
mérés stb.), és a betegség természete
és a vizsgálat eredménye alapján
dönt a beteg további sorsáról. Ez
jelentheti, azt hogy tanácsot ad a
további teendőkről, írhat fel gyógyA betegellátás sorrendje:
szert, vagy kórházba utalhatja a beÜgyeleti időben a betegellátás nem teget. A kórházba utalás a körülméérkezési, hanem úgynevezett sür- nyeket és a beteg állapotát figyelemgősségi sorrendben történik! A be véve saját járművel vagy mentősürgősségi sorrend felállítása az vel történhet. Mentő igénybevétele
ügyeletes orvos feladata. Ez azt je- esetén értesíti az Országos Mentőlenti, hogy az ellátásra váró betegek szolgálatot, és a megfelelő felszeközül mindig a legsúlyosabb álla- reltségű mentő gépkocsi megfelelő
potú beteg kerül következőként ellá- időjelzésű segítségét kéri. Amennyitásra, akár a rendelőben, akár ottho- ben házhoz hívás esetén felmerül,
nában tartózkodik. Így előfordulhat, hogy a beteg olyan súlyos állapotban
hogy bár a rendelőben még több be- van, ami azonnali kórházba szállíteg is várakozik ellátásra, az ügye- tást igényel, azonnal küldhet mentőt
letes orvos mégis ki kell menjen egy a helyszínre. A beteg ellátását ekkor
súlyos állapotú beteghez, ami hosz- az Országos Mentőszolgálat végzi.
szabb idejű várakozást is eredmé- A beteg ellátásával kapcsolatos tényezhet a rendelőben. A rendelőben nyeket az ügyeletes orvos ún. Ammegjelenő nagyszámú beteg esetén buláns naplóban rögzíti. Az ellátás
pedig házhoz hívásnál fordulhat elő végén a beteg az ambulánslapot át-

veszi, melyet aláírásával igazol.
Központi ügyelet: Az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben
történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó
mentőszolgálattal együttműködve
.(47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet)
Tehát alapfeladatunk az adott
területen jelentkező súlyos, sürgős
egészségügyi esetek, megbetegedések ellátása, magas szakmai
színvonalon.
Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem a
háziorvosi rendelési időn kívüli,
alapvetően sürgősségi ellátásra és
hatósági közreműködésre szervezett, többfajta tevékenységi kört is
magában foglaló ellátás. A betegeknek mindenképpen azt javasoljuk, hogy panaszaik jelentkezésekor
minél hamarabb, lehetőleg rendelési
időben forduljanak a háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai
szakaszában meg lehessen kezdeni a
részletes kivizsgálást és gyógykezelést. Ügyeleti időben az ügyeletes
orvosnak lényegesen kevesebb
lehetőség áll rendelkezésre a
betegség részletes kivizsgálására!
Ha ügyeleti időben jelentkezik a betegség, akkor szintén minél hamarabb jelentkezzenek az ügyeleten, ne
várják meg a betegség súlyosabbra
fordulását! A felírt gyógyszereket
időben váltsák ki, mert a térségben
nincs lehetőség a gyógyszerek helyben történő folyamatos kiváltására!
Figyeljenek oda rendszeresen
szedett gyógyszereik időben történő
felíratására és kiváltására, mert az
ügyelet főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a
rendszeresen szedett gyógyszerek
elfogyása esetén nem minden esetben tudunk segíteni!
Az ügyelet NEM érkezési sorrendben látja el feladatait, hanem a szigorúan meghatározott sürgősségi
ellátási sorrendben. A sürgősségi
sorrend felállítása az ügyeletes
orvos feladata.
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Önkormányzati hírek
vett részt a képviselő-testület ülésén.

Testületi ülés
Madocsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete március 2–án
tartotta soron következő ülését. Fő
napirend a település 2010. évi
költségvetésének elfogadása volt.
A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása után került sor a település
2010. évi költségvetésének II.
fordulós tárgyalására. A képviselőtestület 2010. évi költségvetés
főösszegét 213.634 e Ft bevétellel és
kiadással fogadta el. Az idei év
fedezetlen kiadási összege 19.719 e
Ft, ami 6.844 e Ft működési, 12.875
e Ft fejlesztési forráshiányból tevődik össze, aminek a fedezetéről az
év folyamán kell gondoskodni. A
költségvetésből 180.226 e Ft biztosítja az intézményeink működését,
szociális feladataink ellátását,
közvilágítás-, köztemető fenntartását, civil szervezetek támogatását.
Fejlesztési feladataink ellátására
33.408 e Ft-ot tudunk fordítani az
idei évben. Fejlesztési feladatok
között első sorban az iskola
építésének, illetve a Templom téri és
a Bölcskei utcai parkok építéséhez
kapcsolódó önerő biztosítása
szerepel, a beruházások önerőn túli
részét pályázati források biztosítják.
A költségvetés minden évben biztosít támogatást a településen működő civil szervezetek számára. Az
idei évben módosult a sporttal kapcsolatos egyesületek támogatása. Az
elmúlt évben a Női Kézilabda csapat
és a Mazsorett Egyesület ingyenesen
használhatták edzéseikhez a Sportcsarnok épületét. Az oktatási társulás megalakítása után a Sportcsar-

nok az oktatási intézmény fenntartásába került, így az önkormányzat
nem jogosult az épület ingyenes
átengedésére. Az egyesületek az
ingyenes bérlés helyett nagyobb
összegű támogatást kapnak, melyből fedezniük kell a csarnok bérleti
díját. A sportöltöző rezsi költsége is
továbbszámlázásra kerül, ösztönözve ezzel az egyesületet a takarékosabb működtetésre. A képviselő-testület döntése alapján a többlettámogatás csak az adott célra fordítható.
Ezek szerint a Madocsa SE
Labdarúgó Szakosztály működését
1.450.000.-Ft-tal, a Női Kézilabda
Szakosztály működését 850.000.Ft-tal, a Madocsai Mazsorett és
Twirling Sport Egyesület működését
550.000.-Ft-tal támogatja 2010.
évben a képviselő-testület. A
Madocsai Hagyományőrző Néptánc
Egyesület 1 millió Ft támogatást kap
ebben az évben is. A Madocsai
Polgárőr Egyesület kérelmét
450.000.-Ft-tal, a Madocsai
Nyugdíjasklub tervezett céljainak
megvalósítását 100.000.-Ft-tal
támogatta a testület.
Az Egyebek napirendi pont keretében elsőként Csapó Lajosné képviselő képviselői megbízatásának
megszűnését vette tudomásul a
testület. Csapó Lajosné külföldre
távozott, a képviselő-testület ülésén
2009. február 11-én vett részt utoljára. A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi
XCVI. Tv értelmében képviselői
megbízatása 2010. február 11-én
megszűnt, mivel egy éven át nem

Az ülés folytatásaként a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos
2010. évi szolgáltatási díj megállapítása következett. Decemberben már tárgyalta a képviselőtestület a hulladékszállítás díját,
azonban akkor döntés nem született,
mivel a közszolgáltató által javasolt
összeget nem fogadta el a képviselőtestület. A polgármester asszony az
érintett települések polgármestereivel közösen tárgyalásokat
folytatott a közszolgáltatást végző
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
Képviselőivel, aminek köszönhetően sikerült a korábban javasolt
292.-Ft + ÁFA szolgáltatási díjat
220.-Ft + ÁFA összegre alkudni. A
közszolgáltatási díj a heti egy
alkalommal történő hulladékgyűjtés
mellett 10 alkalommal történő
zöldhulladék gyűjtést, évi egy
alkalommal történő lomtalanítást, , a
szelektív hulladékgyűjtő szigete
szigete havi egy alkalommal történő
ürítését, valamint a temetőben
keletkezett hulladék heti egy
alkalommal történő elszállítását
tartalmazza. A 220.-Ft+ 25 % ÁFA
14.300.-Ft-ot jelent az önkormányzatnak ingatlanonként, melyből a
lakosság a képviselő-testület
döntése alapján 11.000.-Ft-ot fizet
az idei évben.
Ezt követően elfogadták a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását,
döntöttek a MEDICOPTER Alapítvány támogatási kéréséről, majd a
polgármester asszonyt tájékoztatást
adott az alsó tagozatos iskola
építésén folyó munkák állásáról.

Tájékoztató a gépjárművek „átiratásának“ változásairól
a közúti közlekedési nyilvántartásba
bejegyzett jármű tulajdonjogának,
illetve üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító
erejű magánokiratnak a közlekedési
igazgatási eljárásban történő fel2010. január 1-jén lépett hatályba a használhatóságához szükséges köte304/2009.(XII.22.) Korm. rendelet lező tartalmi elemekről.
( a továbbiakban: Kormányrendelet)

Tájékoztató a közlekedési igazgatási eljárásban a gépjármű tulajdonjog változásának bejelentéséről rendelkező szabályok módosulásáról

A közlekedési igazgatási eljárásban
felmerült régi problémát orvosol a
jogalkotó a bevezetésre került új
szabályozással, melynek alapvető
célja a járműnyilvántartás adatainak
pontosítása a nyilvántartásba vétel
szabályainak egységesítése, szigorí(folytatás a 7. oldalon)

Önkormányzati hírek, Meghívó
(folytatás a 6. oldalról)
tása, a szerződés hamisítások visszaszorítása.
Az új szabályozás szerint a jármű
tulajdonjogában bekövetkezett
változás bejelentését - a változástól
számított 5 munkanapon belül – az
eladónak a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű
magánokirat benyújtásával vagy
megküldésével kell teljesítenie,
amelynek kötelező tartalmi elemei
az alábbiak:
- a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása,
- a jogügylet tárgyát képező jármű
azonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai,
- a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési
családi és utóneve) a személyazonosságát igazoló okmány sorszám
adata, valamint lakcím adata, jogi
személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cég-

jegyzék-, ill. nyilvántartási száma,
- a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja,
- a jogügylet hatálybalépésének
napja,
- a felek nyilatkozata, mely szerint
mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási
hatóságnál a tulajdonjog változás
hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,
- a felek nyilatkozata arról, hogy
ismerik a bejelentés nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez fűződő
joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési
kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
A jogszabály a fentiekhez hasonló
módon rendelkezik a jármű üzembentartó személyében történő változás során benyújtandó okirat tartalmi elemeiről is.
A Kormányrendelet – 2010. július
1-jén – hatályba lépő 5. §.-a szerint,
ha a magánokirat nem felel meg a
fentiekben meghatározott tartalmi
követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő fel-

használás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni.
Ez esetben a változás bejelentésére
irányuló közlekedési igazgatási
eljárásban az eljáró hatóság a
nyilvántartásba történő bejegyzést
elutasítja, egyben felszólítja az
ügyfelet a Kormányrendelet szerint
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító
erejű magánokirat benyújtására,
valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.
A fentiek alapján, ha az ügyfél által
benyújtott szerződés nem rendelkezik a Kormányrendeletben meghatározott tartalmi elemekkel, úgy
az 2010. július 1-ig még felhasználható a közlekedési igazgatási eljárásban, de azt követően már nem.
A jármű új tulajdonosa (vevő) pedig
továbbra is a jármű megvásárlásától számított 15 napon belül
köteles bejelenteni a gépjármű
tulajdonjogának a változását
(átíratási kötelezettség teljesítése). A
kötelezettség vevő általi késedelmes
teljesítését a jogszabály szankcionálja.
Polgármesteri Hivatal

Meghívó a IV. Madocsai Betyárnapra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2010. május 8-án (szombat) megrendezésre
kerülő IV. Madocsai Betyárnapon.
Helyszín: Legelő
Program:
08.00 óra
09.00 óra
10.00 óra
11.00 óra
13.00 óra
15.00 óra
17.00 óra

Nevezés
Fogathajtó verseny egyes és kettes
fogatok részére (spediter)
két kategóriában: normál és póni fogat
„Betyár túra” – terep távlovaglás, kb. 8.5 km
Csikós verseny
(A versenyt követően eredményhirdetés)
Madocsai Néptánc Egyesület műsora
Ebéd
Borkóstoló zenés megnyitója
Népies fogathajtó verseny
Utolsó futam: „Vak vezet világtalant” -

A nap folyamán kiegészítő programok is lesznek, ezekről a
későbbiekben plakátokon tájékozódhatnak.
Szervezők
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Versenyeredményeink
A Matematikában Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány február
19-én 21.alkalommal rendezte meg
a Zrínyi Ilona matematikaversenyt.
Iskolánkat 27 tanuló képviselte a
megyei fordulóban, melyet Dunaföldváron rendeztek meg.

Iskolai hírek
Tavaszi szünet
A tavaszi szünet 2010. április 2-től április 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap ápr.1. /csütörtök/
A szünet utáni első tanítási nap ápr. 7. /szerda/
4. osztály
5. osztály

6. osztály
Az egyéni verseny két legeredményesebb tanulója:
8. osztály

297 pont
8. helyezés
247 pont
11. helyezés
232 pont
10. helyezés
240 pont
11. helyezés

- Szili Péter

111 pont
megyei 7. helyezés Tanulóink nagy igyekezettel
- Vörös Jennifer
107 pont készültek a versenyre Sebestyénné
megyei 13. helyezés Venczel Andrea, Laposáné Sashalmi
Ilona és Zemkóné Horváth Zsuzsa
Gratulálunk nekik!
segítségével.
Az iskolák közötti évfolyamonkénti A versenyen résztvevő tanulók
csapatverseny eredményei:
névsora:

3.osztály: Bak Éva, Hefkó
Henrietta.
4. osztály: Bán Tanita, Benedek
Katalin, Bertók Kincső, Farkas
Gabriella, Sebestyén Bence, Szili
Péter, Vörös Jennifer.
5. osztály: Braun Zoltán, Farkas
Ramóna, Törjék Dóra, Varga
Mihály.
6. osztály: Erb Ferenc, Frits Fanni,
Kovács Gergő, Millei Melinda,
Pongrácz Pál, Puch Adrienn, Rácz
Barbara, Szintai Kristóf, Törjék
Enikő.
8. osztály: Bán Réka, Borzavári
Róza, Englert Rebeka, Pozsgai
Fruzsina, Szabó Vivien.

Farsangi bált tartottak az iskolában
A farsangi időszak a hagyomány
szerint vízkereszt napjától hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig
tartott. A böjt kezdete előtti utolsó
napon tartották a karnevá-lokat, a
nagy maskarás felvonulásokat.
Az iskola ebben az évben is
megrendezte farsangi bálját, melyre
február 26-án került sor. Izgatott
gyerekek sorakoztak a sportcsarnok
küzdőterén, hogy felvonulva,
bemutathassák ötletes jelmezeiket.
Az egyéni, a páros és a csoportos
jelmezek közül kellett kiválasztania
a zsűrinek a legjobbakat, ami nem
tűnt egyszerű feladatnak, látva a
szebbnél szebb maskarákat. Végül a
zsűri döntött és kategóriánként a
következő jelmezeket értékelte
helyezéssel.
Egyéni helyezettek:
1. Cápa-Szigeti Imre 5.o.
2. Delfin-Szigeti Alíz 6.o.
3. Pókbarát-Molnár Attila 2.o.
Páros helyezettek:
1. Sivatag hercegei-Sebestyén
Bence-Bíró Kristóf 4.o.
2. Cápa-Balogh Erik 1.o.-Balogh
Alex 3.o.

3. Muskétáslányok -Vörös
Jennyfer-Fater Fanni

inak a szendvicsek készítése során
nyújtott segítségét.

Csoportos helyezettek (alsó tag.):
1. Sulicirkusz 2.o.
2. Indiánok 4.o.
3. M&M 1.o.

Szponzoraink voltak:
1. MadAgró Kft.
2. Bíróné Araczki Andrea
3. Tenki Józsefné
4. Szabó Ádámné
5. Kiss László
6. Törjék Zsigmondné
7. Araczki Lászlóné
8. Szabó Edvin
9. Varga Mihályné
10. Az 5. osztályos szülők
11. A 7. osztályos szülők
12. Farkasné Bujdos Edit
13. Pozsgainé Simon Rozália
14. A madocsai Nyugdíjasklub
tagjai
15. Petrovics Józsefné
16. Bíróné Araczki Andrea
17. Madárné Bor Edit

Csoportos helyezettek (felső tag.):
1. Szüretelők-7. osztály
2. Naprendszer-6. osztály
3. Mátyás király 5.o.
A farsangi bál bevétele 345.000 Ft
lett, amiért köszönettel tartozik az
iskola Diákönkormányzata és tantestülete valamennyi szülőnek,
szponzorunknak és a bálon megjelent vendégeknek. Ezúton köszönjük az önkormányzatnak, hogy
évről évre biztosítja számunkra a
helyszínt, illetve a konyha dolgozó-

Iskolai hírek, Néptánc
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Szabadságharc hőseire emlékeztek az iskolások
Iskolánk színjátszósai idén is nagy
lelkesedéssel és buzgalommal
készültek az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharc emlékünnepére.
A Művelődési ház nagytermében
megrendezett előadáson elhangzottak alkalomhoz illő versek Petőfi
Sándor, Juhász Gyula, Kosztolányi
Dezső tollából, illetve dalok és
megzenésített versek: pl.: Petőfi –
Tolcsvay: Nemzeti dal.
A zenei feldolgozásokat gitárosaink
tették még szívhez szólóbbá:

Borzavári Róza, Englert Rebeka,
Szabó Vivien, Zajacs Evelin és
szakkörvezető tanáruk Lovász
Magdolna.
További fellépőink: Frits Fanni,
Ferencz Adrienn, Molnár Gyula,
Vida Alexandra, Bán Réka és ügyes
hangmérnökünk Gábor Mihály.
E kiemelkedően jeles ünnepünk
mottójaként Petőfi szavai csengenek
fülünkben és lelkünkben:

„ Láng van szívemben,
égbül eredt láng.
Fölforraló minden csepp
vért.
Minden szív – ütésem
egy imádság
A világ boldogságáért.”
Lovász Magdolna
tanár

Hajnalig mulattunk!
A Madocsai Hagyományőrző
Néptánc Egyesület 2010. február
20-án tartotta az éves Jótékonysági
bálját. Nagy örömünkre 189 fővel a
Falu Háza az idén is megtelt.
A vacsorát megelőzően nagyon
színvonalas műsorral kedveskedtünk vendégeinknek, Borzavári
Róza citerajátékával valamint Árki
Zsuzsanna és a Szaggató zenekar
műsorával. Köszönjük a közreműködésüket!
A vacsora alatti nótázást és a fergeteges báli muzsikát a Bogyiszlói
népi zenekar biztosította Siklósi
Krisztián prímás vezetésével.
Az elmúlt évhez hasonlóan Botos
Tibor és Dr.Volman László pártolóinknak köszönhetően nem mindennapi vacsora került az asztalra!
Sokat köszönhetünk nekik az
alapanyagok beszerzéséért és a
vacsora elkészítéséért.
Támogatásukat ezúton is szertettel
köszönjük!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
továbbá mindazoknak, akik
valamilyen formában hozzájárultak
bálunk sikeréhez, illetve annak
céljához!
Támogattak bennünket belépőjegy
illetve tombolajegy vásárlásával.
Köszönjük a támogató táncjegyek
vásárlását, mellyel nagyon sokan
kisebb-nagyobb összeggel támogatták együttesünk 2010. évi elképzeléseit, feladatait.

Köszönettel tartozunk továbbá
mindazoknak, akik tombola tárgyak
felajánlásával gazdagították nyereménytárgyainkat.
/ Balogh Béla, Szintai Ferenc,
Tomolik János, Vörös Istvánné,
Rácz István, Araczki Lászlóné,
Törjék Zsigmondné, Borostyán
Gyógyszertár, Asszonykör, Dr.
Skrenyó Margit, Fabók Jánosné,
Baksa Eszter, Sereg Julianna,
Tarczal Zoltán /
Vacsora alapanyagokhoz való
hozzájárulását köszönjük Botos
Tibornak, Dr. Volman Lászlónak,
Balogh Bélának, Molnár Istvánnak,
Gelencsér Sándornak, Szabó Jánosnak, Vincze Sándornak, Kánnai
Istvánnak, Szintainé Kovács Eszternek, Fabók Jánosnénak. Végül de
nem utolsó sorban tisztelettel
köszönjük a Polgármesteri Hivatal

támogatását, mellyel nagyban
hozzájárultak bálunk sikeréhez.
A 2010. évi jótékonysági bálunk
bevétele 699.300,- Ft.
A kiadások után a rendelkezésünkre álló összeg: 404.930,-Ft.
Ezt az összeget korszerű, jó,
minőségi színpad hangosítási
technikai berendezésre fordítjuk,
mellyel szeretnénk hozzájárulni a
falu rendezvényeink sikeréhez.
Köszönjük megtisztelő részvételüket, reméljük jól szórakoztak!
Várunk szeretettel minden kedves
érdeklődőt rendezvényeinkre!
Madocsai Hagyományőrző Néptánc
Egyesület nevében:
Dr. Volmanné Reich Márta
Egyesület elnöke
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Egyházi hírek

Húsvétra készülve…
Torrey D. evangélista egy húsvétvasárnap London egyik utcáján
óriási néptömeg előtt prédikált.
Lelkes beszédét a hallgatóság közül
valaki egy kérdéssel félbeszakította:
-

Honnan tudja Ön, hogy
Krisztus valóban feltámadt?

Az evangélista válaszolni akart a
felvetett kérdésre, de egy ismeretlen
férfi megelőzte. A hallgatóság felé
fordulva harsány hangon szólt:
-

Foglalkozásom gépész, és
mint ilyen, a gőzgépben
keletkező nyomás erejét kell
megfigyelnem. Hogyan
állapíthatom meg a gőznyomás feszerejét? A gőzt magát
nem láthatom, de nyomása
erejét a feszültségmérő
kicsiny mutatójának a
kilengése jelzi. Nos, én
valamikor iszákos ember
voltam, az alkoholnak
reménytelen rabja. Krisztus
hatalma azonban elég
erősnek bizonyult, hogy
átkos szenvedélyem fertőjéből kiemeljen, s egész életemet megváltoztassa. Ily
módon, személyes tapasztalatból tudom, hogy Krisztus
minden bizonnyal feltámadt
a halálból.

HÚSVÉTI HIT
Bármit beszéltek, hitetlen
Tamások,
a húsvéti hit győzelmes
marad.
– Az Úr feltámadt – vallja
millió szív,
s nem roskad össze semmi
súly alatt.

S bár győzött a bűn, mikor a
Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus
diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert
bennem él!

Én sem hajlok a hitető
beszédre,
nagyképű bölcseknek nem
hódolok,
de, – tördelvén a titkok néma
zárát, –
csak azt hiszem, mit
megtapasztalok,

Ő áll mellettem könnyben és
mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
s nyugodtan küzdök, mert
tudom, hogy vár majd
egy új élet, s benn mennyei
öröm.

De mit nem érzek vak, süket
kezemmel,
s hová nem ér el káprázó
szemem,
Lelkemmel látom azt,
melynek ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló
értelem.

E hit vigasztal minden
megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé
menőt,
gyermeket vesztett zokogó
anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.

Én hallom, mit súg virág a
virágnak,
bár hangjának fülemben nincs
nyoma,
értem a tavasz illatos
beszédét,
s
érzem
Istent,
bár nem láttam
A felszólaló gépésznek ez a
soha.
bizonyságtétele nagyobb hatást
váltott ki, mint az emberi észnek
számtalan éles elméjű érvelése. A
feltámadt Megváltó személyesen
megnyilatkozik mindazoknak, akik
Benne hisznek. Aki Nála keres
megoldást, módjában áll ezt, mint
személyes élményt, önmagán
megtapasztalni.
„Emlékezz arra, hogy Jézus
Krisztus, aki Dávid utóda,
feltámadt a halottak közül. Erről
szól az én evangéliumom” (2Tim
2,8)

– Az Úr feltámadt! – vallja
millió szív
s nem roskad össze semmi
súly alatt…
– Bármit beszéltek, hitetlen
Tamások,
a húsvéti hit győzelmes
marad!
Bódás János
Nagy János
Református lelkész

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi
istentiszteleteinkre:
o péntek 18.00 – Nagypénteki istentisztelet (templom)
o vasárnap 11.00 – Húsvét I. ünnepi úrvacsorás istentisztelet
(templom)
o hétfő 11.00 - Húsvét II. ünnepi úrvacsorás istentisztelet
(templom)

SPORT: Kézilabda
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Kézilabda hírek
Március 21-én kezdődött el kézilabda csapatunk számára a tavaszi
forduló. Az őszi bajnokságot 5.
helyen zártuk, amin szeretnénk
javítani. Csapatunk új játékossal
bővül, hozzánk igazolt Baranya
Betti aki már az első meccsen is
bizonyított.

készültünk erre az összecsapásra,
hiszen ősszel az utolsó percben
vesztettük el a meccset. A mérkőzés
13. percéig fej-fej mellett teljesített a
2 csapat,de a 14. perctől átvettük a
vezetést és mi irányítottuk a
mérkőzést. A második félidő elején
már 13 gól volt a különbség. Ezután
a fiatal játékosainkat is pályára küldZomba csapatát fogadtuk itthoni tük, hogy mindenki játéklehetőségpályán az első mérkőzésen. Nagyon hez jusson. A meccset 33-25-re

nyertük, melyhez kapusunk Kis
Noémi teljesítménye is hozzájárult.
Góllövőink: Bacs Ági 1 gól, Klippel
Gyöngyi – Fazekas Móni 2-2 gól,
Baranya Lilla – Sereg Niki 3-3 gól,
Vajcs Anna 4 gól, Baranya Betti 5
gól és Kis Klaudia 13 góllal a
mezőny legeredményesebb játékosa
volt.
Kisné Szili Mária
szakosztályvezető

A TAVASZI SORSOLÁS:
2010. Március 21.(vasárnap)
2010. Március 28.(vasárnap)
2010. Április 02.(péntek)
2010. Április 09.(péntek)
2010. Április 18.(vasárnap)
2010. Április 25.(vasárnap)
2010. Május 02.(vasárnap)
2010. Május 09.(vasárnap)
2010. Május 22.(szombat)
2010. Június 06.(vasárnap)

11:00 MADOCSA-ZOMBA
15:00 MADOCSA-NAGYDOROG
18:00 MADOCSA- TENGELIC
18:00 DECS-MADOCSA
15:00 SIMONTORNYA-MADOCSA
14:00 HŐGYÉSZ SC-MADOCSA
11:00 GYÖNK-MADOCSA
14:00 KOCSOLA-MADOCSA
16:00 MADOCSA-BÖLCSKE
14:00 TAMÁSI-MADOCSA
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SPORT: Labdarúgás

Márciusi bajnoki labdarúgó mérkőzések
14.forduló, 2010.03.21
ifi Sióagárd-Madocsa 2:2 (1:1)
Vez: Antal István, Sörös Julianna
Gólszerző: Zengrűber Áron,
Madár Krisztián
Seregi István-Szívós Dávid, Blatt
Péter, P.Kovács Dániel, Fazekas
Zoltán- Szabó József, (Gábor
Mihály) Magyar Tamás, Vörös
Gábor, Madár Krisztián (Váradi
András)-Zengrűber Áron, Szintai
Ferenc
A szezon első meccsén mostoha
körülmények fogadták csapatainkat,
a pálya beton kemény volt és
göröngyös, ráadásul orkánerejű szél
fújt. A sióagárdi ifisták rendkívül
keményen védekeztek, a játékvezető
pedig tovább nehezítette fiataljaink
dolgát botrányosan rossz ítéleteivel.
Ennek ellenére fölényben játszotttunk, sikerült helyzeteket kialakítani, de a helyzetkihasználásunk
gyenge volt. A második félidő
derekán a jól játszó Madár Krisztián
súlyos sérülést szenvedett, a
hátralévő időben pedig nem tudtuk
bepréselni a győztes gólt.
felnőtt Sióagárd-Madocsa 2:1
(1:0)
Vez: Farkas Ferenc, Antal István,
Sörös Julianna
Gólszerző: Boris Balázs
Gergely László- Baka László,
(Pápista József) Agócs Gábor,
Boris Kornél, ifj Erdélyi PéterLacza Tamás, (Hornyák László)
Lacza József, Wenhardt Ákos,
Araczki Attila (Vidinszki Norbert)Nyulasi Norbert, Boris Balázs

A második
félidőben
a nagy hátszelet kihasználva mi támadtunk,
de az agárdiak is szervezetten védekeztek és
kapusuk is parádézott. Az
utolsó tíz percben kockáztattunk, öt csatárral támadtunk, de mi
kaptunk gólt kontratámadásból. Gergely László- ifj Erdélyi Péter,
Utána gyorsan szépítettünk, de Boris Kornél, Házer Péter, Agócs
újabb gólra már nem volt idő.
Gábor-Lacza Tamás, (Vidinszki
Norbert) Lacza József, (Tarczal
15.forduló, 2010.03.28
Róbert) Wenhardt Ákos, Araczki
István) Araczki Attila- Nyulasi
ifi Madocsa-Pálfa 4:2 (1:1)
Norbert, (Hornyák László) Boris
Vez: Horváth Tamás, Antal
Balázs (Pápista József)
István
Gólszerző: Gábor Mihály, Szintai Kiegyensúlyozott első félidő után
Ferenc, P.Kovács Dániel,
egy pontrúgás után vezettünk, de
Zengrűber Áron
érezni lehetett, hogy a vendégek nagyon elszántan küzdenek. A másoElek Tibor-Szívós Dávid, Blatt
dik félidőben többet birtokolták a
Péter, P.Kovács Dániel, (Váradi
labdát, helyzeteket alakítottak ki és
András) Fazekas Zoltán- Szabó
sajnos a maguk javára fordították az
József, (Szabó Edvin) Magyar
eredményt.
Tamás, Zengrűber Áron, Wolf
János- Szintai Ferenc, Gábor
Lénárt Gyula
Mihály (Laposa Bence)

Kiadja:
Nagyon jó meccset játszottak az
ifisták, egy nehéz ellenfél ellen. Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
Bebizonyosodott, hogy mindenki az
éllovas ellen akar bizonyítani. A
Szerkeszti:
vendégek kétszer is vezettek, de
Kiss Ferenc
szerencsére mindkétszer gyorsan
20/223-4874
egyenlítettünk. A végén pedig a jobb
fecoshy@freemail.hu
erőnlét és nagyobb akarat miatt
Az újság bejegyzési száma:
A bajnoki címre törő hazaiak sikerült kiharcolnunk a győzelmet.
2.9.1./1268-1/2005
nagyiramot diktálva támadtak, de a
Felelős kiadó:
mieink rendkívül fegyelmezetten
Gelencsérné Tolnai Klára
védekeztek és kapusunk is remekelt. felnőtt Madocsa-Pálfa 1:3 (1:0)
polgármester
A félidő utolsó percében vétlen Vez: Farkas Ferenc, Horváth
Nyomda:
kezezésért kaptunk 11-est, mellyel a Tamás, Antal István
Gólszerző: Boris Kornél
hazaiak vezetést szereztek.
Kerényi Nyomda, Szekszárd

