
Madocsa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Idősek 

Világnapja alkalmából szeretettel 
köszönti a település időseit.

Hideg szél borzolja hajunkat,
Az őszi nap sugara fáradtan pislog csak.
Elmúlt a nyár, itt van az ősz,
Elmúlt sok év, itt egy új köszöntő. 

Köszöntünk most minden időset, ki élhet
Ebben a helységben, csendes békességben.
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort,
Hozzá jó egészséget, mert ez csak úgy jó. 

Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,
Drága gyermekükért mennyit fáradoztak.
De mondani sem kell, mert dolgos két kezük
Elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül. 

Legyenek boldogok s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.
Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket. 

Ha minden jókívánság beteljesülne,
De boldog is lenne minden idős ember.
Szívemből kívánom, hogy ez így legyen,
Szomorú arcokat ne lásson két szemem.
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

2014. május 28.
Madocsa Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete ezen 
ülésén meglehetősen sok napirendi 
pontot tárgyalt. Elsőként elfogadta a 
le jár t  határ idejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, majd 
több,  társulásokkal kapcsolatos 
döntést hozott. A Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde tekintetében a 
madocsai Kölyökkuckó Óvoda Tag-
intézmény tagintézmény-vezetői 
állására beérkezett 1 pályázatot 
tárgyalta a testület, véleményezési 
jogával élve támogatta Szalai 
Andrásné, jelenlegi intézmény-
vezető kinevezését. Ugyanígy támo-
gatta Agócs Mihályné kinevezését a 
Dunaföldvári-Bölcskei Madocsai 
Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  A l a p f o k ú 
Művészeti Intézmény, Gimnázium 
és Szakiskola Madocsai Általános 
Iskola tagintézményének vezetőjé-
vé. Ezt követően meghatározták az 
óvodai és bölcsődei csoportok 
számát, amely a madocsai óvoda 
tekintetében a következő nevelési 
évben is 3 marad. Az alacsony gyer-
meklétszám ugyan nem indokolná a 
3. csoport fenntartását, de a képvi-
selők egyöntetűen állást foglaltak 
abban, hogy ugyan jelentős önkor-
mányzati anyagi támogatást kell 
nyújtani a működéshez, azonban 
fontos, hogy a nevelés ezután is 
megfelelő szakmai szinten foly-
tatódjon. A testület módosította a 
társulás alapító okiratát, amelyet 
különböző névváltozások újabb 
telephelyek felvétele, illetve a 
kormányzati funkciók megjelölése 
tett szükségessé. A jogszabályi 
módosulások miatt  döntött  a 
képviselő-testület a Dunaföldvár- 
Bölcske-Madocsa települések – 
m a d o c s a i  a g g l o m e r á c i ó  – 
s z e n n y v í z e l v e z e t é s é n e k  é s 
Szennyvízkezelésének Fejlesztő 
Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodása, illetve  a Duna-
földvár és Környéke Gyermekjóléti 
Társulás Társulási Megállapodása 
módosításáról is. 

A következő napirendben a kép-
viselők tájékoztatást kaptak arra 
vonatkozóan, hogy a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás 
fenntartása az állami normatíva 
csökkenése miatt nem gazdaságos 
az önkormányzatok számára, ezért 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
kezdeményezte a Társulás megszün-
tetését. Amennyiben a gyermek-
jóléti feladatok ellátása tekintetében 
a gazdaságos működés feltételei 
Madocsa és Bölcske településeken 
is biztosíthatóak lesznek, akkor  
2014. december 31. napjával 
elfogadja a Testület a Társulás 
megszüntetését.
A társulásokat  érintő napirendek 
után a 2013. évben végzett gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló értékelést tárgyal-
ták meg a képviselők. Megállapítást 
nyert, hogy a településen nincsenek 
nagy problémák a gyermekvédelem 
területén. A jelzőrendszer jól 
működik, általában sikerül időben 
felismerni és kezelni a problémákat. 
Több gyámügyi hatáskör a járási 
hivatalhoz került, azonban a jelző-
rendszer tagjai együttműködése 
révén folyamatos a kapcsolattartás a 
hivatallal.
Ezt követően a  hulladékkal kap-
csolatos tevékenységről, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet tárgyalták meg a 
képviselők. A hulladékgazdálkodás-
ra vonatkozó törvény és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási rendeletek 
lényegesen megváltoztatták a 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás jogi kereteit az elmúlt másfél 
évben. A törvény részletesen meg-
határozza, hogy a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás új rend-
szerében a települési önkormány-
zatok milyen körben rendelkeznek 
jogalkotási hatáskörrel.
E hatáskör tartalmi elemeinek 
lényeges módosulása, valamint a 
jelenleg a hatályban volt rendeletet 
befolyásoló magasabb szintű 
jogszabályi előírások változásai új

rendelet megalkotását tették szüksé-
gessé. E rendelet szabályoz minden 
olyan esetkört, amely a hulladékkal 
kapcsolatos önkormányzati rende-
letben szükséges és lehetséges. Így 
például a közszolgáltatás tartalmát, 
a közszolgáltató kötelezettségeit, a 
közszolgáltatás igénybevételének 
módját.  A rendelet-tervezetet a 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
munkaszervezete készítette elő, és 
folytatta le a szükséges egyezteté-
seket. 
A képviselő-testület képviselői 
indítványra tárgyalta a mezőőri 
szolgálat bevezetésének lehetősé-
gét. 2014. január 1. után a központi 
költségvetés a mezei őrszolgálat 
megalapítási költségeinek 50 %-át, 
legfeljebb 500 ezer Ft egyszeri, a 
működési költségekhez legfeljebb 
90.000 Ft/fő/hó támogatást nyújt. A 
mezei őrszolgálat megalakítási, 
fenntartási és működési költségeit, 
amelyet a támogatás nem fedez – 
mezőőri járulékból kellene fedezni. 
Emiatt a mezőőr alkalmazása előtt 
célszerű lenne a gazdálkodók köré-
ben az alkalmazás iránt igényről, a 
mezőőri járulék fizetési hajlandó-
ságról előzetes felmérést készíteni.  
Az ülés végén egyedi szociális 
ügyben hozott döntést a képviselő-
testület. 

A 2014. június 23-án tartott 
Képviselő-testületi ülésen a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentés után a telepü-
lésen működő közalapítványok – a 
Madocsai Óvodásokért Közalapít-
vány, a Madocsai tehetséggondozó 
Közalapítvány, és a Madocsai 
Árpádkori Templom Műemléki 
Védelmében Közalapítvány – be-
számolója következett. A Madocsai 
Óvodásokért Közalapítvány 
beszámolója során elhangzott, hogy 
az alapítvány kuratóriuma a 2012. 
évben teljesen lemondott, új tagsá-
got kellett választani. 

(folytatás a 3. olalon)
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(folytatás a 2. oldalról)

Az alapítvány képviselője Kissné 
Gelencsér Klára, a tagok: Mach 
Mónika óvónő és Baloghné Benics 
Ibolya lettek. A Közalapítvány a 
személyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásaiból gazdálkodik, 2012. 
évben 800.000.-Ft-ot fordítottak 
udvari mozgásfejlesztő játékokra. Az 
alapítvány számláján fennmaradt, és 
idő közben felajánlott közel 400.000.-
Ft-ból az idei év folyamán fejlesztő 
játékokat, valamint az óvodások ré-
szére „Kölyökkuckó Óvoda Madocsa” 
feliratos egyen pólókat szeretnének 
vásárolni .  Cél juk a  takarékos 
működés annak érdekében, hogy a 
felajánlásokból minél több pénzt 
tudjanak az óvodai játékállomány 
bővítésére, a gyerekek fejlesztésére 
fordítani. 
A Madocsai Tehetséggondozó 
Közalapítvány a bevételeit az iskolá-
sok részére szervezett tanulmányi 
versenyek nevezési díjaira, utazási 
költségekre, belépők vásárlására, 
valamint a banki költségek biztosí-
tására fordítja. Sajnálatos, hogy az 
elmúlt évben a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnak vissza kellett utalniuk 
179.610.-Ft-ot. Ez az összeg az előző 
öt évben fel nem használt SZJA 1 %-a. 
A kuratórium képviselője szerint ez 
azért következett be, mert nehezen 
tudtak együtt működni az iskolával, 
későn született meg a döntés az összeg 
felhasználásáról. A Képviselők fel-
hívták az alapítvány képviselőjének a 
figyelmét, hogy a jövőben próbálja-
nak erre nagyobb figyelmet fordítani.

A Madocsai Árpádkori Templom 
Műemléki Védelmében Közala-
pítvány beszámolóját tanulmá-
nyozva megállapítást nyert, hogy az 
alapítvány pénzügyileg nagyon jó 
helyzetben van, a 2013-as évet 
844.585.-Ft-tal zárták. Az alapítvány 
k é p v i s e l ő j e ,  Va j e r  F e r e n c n é 
elmondta, hogy az alapítvány létre-
hozása óta nagyon sokat tettek a 
templom felújításáért, először a belső 
festést, majd az orgona felújítását 
végezték el a rendelkezésre álló 
összegből.  A jövőben a templomtető

felújítását szeretnék megvalósítani 
az alapítvány segítségével.
Az ülés folytatásaként a Duna-
földvár-Bölcske-Madocsa Közne-
velési Intézményfenntartó Társulás 
Társu lás i  Megál lapodásának 
m ó d o s í t á s á t  h a g y t a  j ó v á  a 
Képviselő-testület, amelyre a többi 
társuláshoz hasonlóan, jogszabály-
változások miatt került sor.
Nagyon sok bejelentés érkezett a 
lakosság részéről arra vonatkozóan, 
hogy a mozgóboltok hangjelzése 
zavarja a lakók nyugalmát. Felme-
rült az igény ennek a szabályozá-
sá ra ,  ami t  az  önkormányza t 
közterület-használatára vonatkozó 
rendeletében lehet megtenni. Jóvá-
hagyták  a Képviselők az önkor-
mányzat közterület használatáról és 
a közterület-használati díj megálla-
pításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását azzal, hogy a 
településen mozgóbolt útján történő 
értékesítés kizárólag munkanapo-
kon 8 és 18 óra között, valamint 
szombaton 8 és 12 óra között 
végezhető. Hangjelzéssel járó 
mozgóbolti tevékenység a település 
területén az oktatási, nevelési 
intézmények, valamint a temető 150 
méteres  körzetében ,  i l le tve 
hivatalos állami, valamint vallási 
ünnepeken nem végezhető. Ezen 
felül munkanapokon 12 és 15 óra 
között hangjelzést nem használhat-
nak a mozgóbolti árusok.  

Ezen az ülésén döntött a testület 
arról is, hogy pályázatot nyújt be az 
önkormányzat a Dél-Dunántúli 
Regionális Operatív Program kere-
tében az Egészségház felújítására, 
ezen belül a nyílászárók cseréjére, az 
épület hőszigetelésére, fűtésének 
korszerűsítésére. 
Az ülés befejezéseként döntöttek a 
Képviselők az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, Akácfa utca 32. 
szám alatti ingatlan (volt orvosi 
szolgálati lakás) értékesítéséről.

2014. augusztus 5-én tartott rend-
kívüli ülésen a 2014. október 12. 
napjára kitűzött helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 

v á l a s z t á s á r a  a  m á r  m ű k ö d ő 
szavazatszámláló bizottságok mellé 
megválasztotta a Képviselő-testület 
a Helyi Választási Bizottságot. A 
bizottság három tagból és két 
póttagból áll. 
A bizottság tagjainak Szabóné 
Komáromi Ágotát, Lukács Istvánt 
és Kisné Szili Máriát, póttagoknak 
Baksa Istvánnét és Biczó Bálintnét 
választották meg a Képviselők.
Az ülés következő napirendjének 
tárgyalása során döntés született 
elektronikus temető nyilvántartó 
program vásárlásáról, valamint a 
Paksi úti járda felújításáról. 
Az  ü lés  végén  e l fogad ták  a 
Képviselők a Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását.

Soron következő rendes ülését 2014. 
szeptember 15-én  tar tot ta  a 
Képviselő-testület, melynek leg-
fontosabb napirendje a   2014. évi I. 
félévi gazdálkodásról készített 
beszámoló tárgyalása volt. A beszá-
molóból  megállapítást nyert, hogy 
az idei év  bevételei és kiadásai idő-
arányosan jól teljesültek, az első 
félévet 95.071 ezer forint bevétellel 
és 94.120 ezer forint kiadással zárta 
az önkormányzat. 
2014. május 28-i ülésén hozzájárult 
a Képviselő-testület a Dunaföldvár 
és Környéke Gyermekjóléti Társu-
lás 2014.december 31-i időponttal 
történő megszüntetéséhez azzal a 
feltétellel, ha Madocsán és Bölcskén 
is biztosíthatóak lesznek a gazda-
ságos működtetés feltételei 2015. 
január 1-től. Az eltelt idő alatt meg-
állapítást nyert, hogy  Madocsa és 
Bölcske települések családgondozói 
feladatainak ellátására alkalmazott 
személy nem rendelkezik a szüksé-
ges képesítéssel, ezért a két település 
önállóan nem képes a feladat ellá-
tására. A három település polgár-
mesterei megegyeztek abban, hogy 
a feladatot továbbra is a társulás 
kereti között látják el a települések,   

(folytatás a 4. oldalon)



(folytatás a 3. oldalról)

azonban időközben keresni kell a 
megoldást a különválás lehetőségére 
is. Ezt követte a Paks és Környéke 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának módo-
sítása, majd a közterületek elneve-
zéséről ,  valamint  elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdemé-
nyezés, és a házszám-megállapítás 
szabályiról szóló rendelet-tervezetet 
tárgyalták a Képviselők. A közterü-
letek elnevezésénél a magyarországi

hivatalos földrajzi nevek megálla-
pításáról és nyilvántartásáról szóló 
kormányrendelet iránymutatását 
kell figyelembe venni. A település 
közterületeinek elnevezése megfelel 
a kormányrendelet előírásainak, 
n incs  szükség  az  u tcanevek 
módosítására, azonban a Képviselő-
testületnek törvényi kötelezettség 
alapján kötele-ző feladata a rendelet 
megalkotása.
Az ülés az Önkormányzat tulaj-
donában lévő, haszonbérlet útján 
hasznosított   földterületek   bérleti 

díjának felülvizsgálatával folyta-
tódott. A Képviselő-testület  a 2015. 
gazdasági évre  nem módosította a 
bérleti díj összegét, a gazdálkodók 
jövőre is 60.000.-Ft földbérleti díjat 
fizetnek hektáronként az általuk 
használt földterületek után.
Az ülés végén döntés született arról, 
hogy az Önkormányzat belép a 
Duna  Te lepü lésszöve t ségbe , 
valamint együttműködik a „Mária 
Út Egyesülettel” az Észak-déli 
Mária Zarándok Út kiépítésében és 
működtetésében.

Választási tájékoztató 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásához

2014. október 12.

A Madocsai Hírmondó utolsó számában már tájékoztatást kapott a lakosság az önkormányzati választásokkal 
kapcsolatos fontosabb határidőkről, azonban nem árt néhány fontosabb dolgot megismételni, illetve újabb 
információt szeretnék adni a választással kapcsolatosan.

Választási szervek:

Helyi Választási Iroda (HVI): 

Vezető: � � Nagyné dr. Szőke Klára 

Helyettes: � � Tubáné Benák Ibolya

HVI tag: � � Tibai Istvánné

�  � � Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető

� � � Bokorné Vörös Éva jegyzőkönyvvezető

� � � Araczki Antalné jegyzőkönyvvezető

Helyi választási Bizottság (HVB): Madocsa, Fő u. 24.

Szabóné Komáromi Ágota elnök

Lukács István elnök‐helyettes

Kisné Szili Mária tag

Biczó Bálintné póttag

Baksa Istvánné póttag

Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB):

1. szavazókör: Madocsa, Fő u. 19., elnök: Laposáné Sashalmi Ilona

2. szavazókör: Madocsa, Paksi u. 19., elnök: Csekőné Molnár Zsuzsanna

3. szavazókör: Madocsa, Kossuth u. 2.  elnök: Törjék Ferencné
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Néhány kérelemmel kapcsolatos információ:

a) Mozgóurna igénylése: Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi 
állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, 
mozgóurnát kérhet. Egy indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs 
lehetőség mozgóurna igénylésére. A kérelmet személyesen vagy levélben az Önkormányzati Hivatalhoz 
(Madocsa, Fő u. 24.) kell eljuttatni, illetőleg lehetőség van ügyfélkapun vagy a  www.valasztas.hu

honlapon megküldeni október 10‐én 16 óráig. A mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján is 
benyújtható a szavazatszámláló bizottságnál 15 óráig.

b) Átjelentkezés iránti kérelem: Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár személyesen, levélben, az 
ügyfélkapun vagy a választás hivatalos honlapján ( ) nyújthatja be 2014. október 10‐én www.valasztas.hu

16 óráig. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett 
magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy tartózkodási helyét 2014. június 24‐ét 
megelőzően létesítette és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12‐ig tart.

c) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: központi névjegyzékbe felvett, magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgár  kérheti a HVI‐től az alábbiakat: fogyatékosságára tekintettel 
segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát, vagy a központi 
névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja. Az erre vonatkozó kérelmet 
formanyomtatványon kell benyújtani a fentiekben leírt módon.

Választási kampánnyal kapcsolatos néhány fontosabb dolog:

A választási kampányidőszak 2014. október 12‐én 19.00 óráig tart. Választási kampányeszközök: plakát, jelölő 
szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám, politikai hirdetés és választási gyűlés. 
Választási gyűlést augusztus 23. és október 11. között lehet tartani. Állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésre szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos. A 
szavazás napján, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteren belül közterületen kampánytevékenységet folytatni tilos. 

Szavazás

Mind a képviselő, mind a polgármester jelöltek bejelentése a törvényi határidőre 2014. szeptember 8‐án 
megtörtént. Madocsán a Helyi Választási Bizottság 11 képviselő‐jelöltet és 4 polgármester jelöltet vett 
nyilvántartásba. 

Polgármester jelöltek:
Gelencsérné Tolnai Klára�  független
Baranya József� �  független
Szabó József�� �  független
Madár Imre�� �  független

Képviselő jelöltek:
Blatt György    FIDESZ‐KDNP
Bán Géza    FIDESZ‐KDNP
Soós Ferencné   független
Puch József    FIDESZ‐KDNP
Szántó Zoltán   FIDESZ‐KDNP
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Kocsisné Nagy Ilona  DK
Böde Istvánné   FIDESZ‐KDNP
Vörös Bálint    független
Törjék István    FIDESZ‐KDNP
Rostás György   független
Fazekas György   független

A jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét a HVB nyilvános ülésén, szeptember 8‐án du. 16.30‐kor sorsolással 

állapította meg.

A polgármester esetében érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet, polgármester az lesz, aki a legtöbb érvényes 

szavazatot kapja. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
A települési önkormányzati képviselők tekintetében az un. egyéni listán a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre 

szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. Madocsa esetében ez 6 főt jelent. Az egyéni listán 

képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatok 

kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek 

közül melyik szerez mandátumot.

A polgármester és helyi képviselő választáson túl a megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei 

listán választják, a megyei listára külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon 

szereplő listák közül egyet választ. A megyei listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

Madocsán tehát a következő szavazólapokon lehet választani:

‐ polgármesteri
‐ egyéni listás (helyi önkormányzati képviselő)
‐ megyei közgyűlési

A szavazóhelyiségben a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet szavazni. Az a választópolgár szavazhat, aki a 

szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgárt a szavazást megelőzően az SZSZB‐nek azonosítania kell.  A 

választópolgárnak személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolnia kell. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára a jelölt neve melletti, illetve lista 

feletti körbe tollal két, egymást metsző vonallal lehet. 

A fentieken túl információt a Helyi Választási Irodában, illetve a  honlapon kaphat.www.valasztas.hu

Helyi Választási Iroda
Tubáné Benák ibolya HVI helyettes

Világ gyalogló nap

Iskolánk 2014. október 11-én (szombaton) 9.00 órai kezdettel részt vesz a 
Magyar Szabadidősport Szövetség által  meghirdetett Világ Gyalogló Nap 
rendezvénysorozatában. Kérjük gyalogoljon velünk a községünkben kijelölt 
útvonalon.
Részvételével támogatja iskolánk nyerési esélyét a meghirdetett pályázaton.
Szeretettel várjuk ezen a napon 8.30-kor az iskolánk udvarán, ahonnan indulunk.

    tanárok, diákok
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Becsengettek
Mindannyian tapasztaljuk, hogy min-
den év augusztusában - szeptemberé-
ben az oktatás a figyelem központ-
jába kerül. Minden tanévkezdéskor 
kíváncsian várjuk, milyen változások 
várnak ránk.

Legjelentősebbek ebben a tanévben 
a következők:

1. 16 óráig tartó foglalkozások
2013. szeptemberben lépett életbe az 
általános iskolában 16 óráig szerve-
zendő foglalkozásokra vonatkozó 
szabályozás. A törvény szerint az 
általános iskolában 16 óráig foglal-
kozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet 
kell biztosítani.  Ezek a szabályok 
minden évfolyamra vonatkoznak. A 
szülők írásbeli kérésére az iskola 
igazgatója  fe lmentést  adhat  a 
foglalkozások alól.

2. Országosan is egységes tantervi 
szabályozás
2013. szeptembertől az iskolák kezdő 
évfolyamain (1. 5. évfolyam) az új 
Nemzeti alaptanterv nyomán elké-
szült kerettantervek szerint tanultak a 
diákok. Az idei tanévben az 1. 2. és az 
5. 6. osztályosok tanulnak az új keret-
tanterv szerint.

3. Az idei tanévben is az erkölcstan 
vagy a hit-és erkölcstan tanulása 
közül választhattak az 1. 2. és 5. 6. 
osztályos tanulók. 

4. Mindennapos testnevelés
Az 1.2. és 5.6. évfolyamra járó tanuló-
kon kívül már a 3. és 7. osztályos 
diákok életének is részévé válik a 
mindennapos mozgás.

5.  Megújult tankönyvellátás
Ebben a tanévben az első és 2. év-
folyamosoknak és a rászorulóknak jár 
az ingyen tankönyv.  Ez a követ-kező 
években fe lmenő rendszerben 
továbbra is megvalósul. 

6. A 2014/2015. tanévben országos 
kompetenciamérés, értékelés kere-
tében a szövegértési és a matematikai

eszköztudás mellett hatodik és nyol-
cadik évfolyamon angol vagy német 
nyelvből is le kell folytatni a mérést.

7. A tantestület átvizsgálta a Házi-
rend pontjait.
 Legfontosabb változtatás benne a 
következő:
� Mobiltelefont a tanuló csak a 
szülő, tájékoztatóba beírt kérelme 
esetén hozhat az iskolába. 

8. Lehetőség van iskolánkban az idei 
tanévben is úszásoktatásra. Az idén 
is az 1. félévben az úszásoktatás-
ban a 3. osztály vesz részt.  2. 
félévben az 5. osztály jár úszni.

9. Az idei tanévtől újra szervezzük a 
gyógytestnevelést azok számára, 
akik számára az iskolaorvos java-
solta. Vörösné Szabó Szilvia tanító-
nő vezetésével heti 3 alkalommal 
lesz lehetőség a foglalkozásokon 
részt venni

10. A teljes szakos ellátottság 
biztosítása érdekében az idén is sok 
áttanító tanár tanít iskolánkban.

 fizika: 
  Pámer Mátyás
 informatika: 
  Koczó Ibolya
  8. oszt angol: 
  Bartal Orsolya
 ének felső tagozaton:
  Petrovicsné Árki Zsuzsanna
 technika felső tagozaton:
  Gálosi János
 rajz és média felső tagozat:
  Rausch István
 1. osztályban és napköziben tanít:
  Cziger Mónika
 gyógypedagógiai feladatokat lát el:
  Nagyné Kovács Zita

Osztályfőnökök :
1. osztály: 

Zemkóné Horváth Zsuzsanna 
5. osztály:

Szabóné Komáromi Ágota

Többi osztályban nincs változás

Napközi vezetők: 
1. osztály: Cziger Mónika
2. 3.oszt.: Laposáné Sashalmi Ilona
 4. osztály: Biczóné Pethő Veronika

11. Új szolgáltatás a konyha részéről 
az idei tanévben, hogy a napközisek 
és a tanulószobások uzsonnát is 
igényelhetnek. Mindenki, aki igény-
li, 70 Ft fizet érte. Ez az ingyenesen 
étkezők számára is, ha igénylik, 70 
Ft-ba kerül.

Az iskolában nyáron sem állt meg az 
élet. Hogy megfelelő körülmények 
között kezdődhet szeptember 1-én. a 
tanítás, köszönet illeti az takarító-
nőket, és a karbantartókat. A karban-
tartók lefestették az alsós folyosó 
lábazatát, a vizes blokkokat kime-
szelték, és elvégezték a szükséges 
javításokat. 

Sikeres és eredményes tanévet kívá-
nok minden tanulónak!

Agócs Mihályné
igazgató

1. osztály névsora

1. Baka Zoltán
2. Bak Patrik
3. Baksa János
4. Benedek Olívia
5. Benedek Zoltán
6. Katona Nikolett
7. Kiss Klára
8. Kiss Martin
9. Manyik Eleonóra
10. Nagy Lara Dorina
11. Nyulasi Bence
12. Rabi Nóra
13. Sudár Róbert
14. Szabó József
15. Vincze Kitti
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Szakkörre jelentkezés

A 2014/15-ös tanévben a következő 
délutáni elfoglaltságokon vehetnek 
részt a tanulók:

Matematika szakkör  (5-8.o.) 
Színjátszó szakkör:( 5-8.o.)
Sportkör : lány kézilabda (5-8.o.) 
Természetismeret szakkör (5-8.o.)

fiú foci ( 5-8.o.)
Rajz szakkör (5-8)
Német szakkör: (4-5)
Tanulószoba                            
Gyógytestnevelés

Alsó tagozat:
Számítástechnikai szakkör:( 3- 4.o. ) 

Dalos kör
Sportkör ( 1-2.o.) ; ( 3-4.o.) 
Matematika szakkör: (3-4.o.)
Foci ( 1-4.o.)                             
Napközi
Angol szakkör: ( 2-3.o.) 
Gyógytestnevelés
Német szakkör: ( 4. o.)

Könyvtári hírek

Könyvajánló
  
   A madocsai születésű Földesi 
János (1911. december 31. – 1997. 
február 10.) „Örök lángok” című 
verseskötete a szerző születésének 
100. évfordulójára jelent meg.
   Jani bácsit a madocsaiaknak nem 
kell külön bemutatni, itt élt köztünk, 
itt tevékenykedett. A Madocsai 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes 
alapítója, zenésze volt. A helybeli 
hagyományokat, történeteket évti-
zedeken keresztül fáradhatatlanul 
gyűjtötte, ápolta, továbbadta. Verse-
ire rácsodálkoztunk a vaskos kötet 
olvasásakor 2011-ben, legtöbben 
akkor szereztünk tudomást róla, 
hogy mennyi nagyszerű verset írt a 
falu életéről, az emberekről, saját 
érzéseiről. A könyv CD mellékletén 
63 kiválasztott verset hallgathatunk 
meg előadóművészek közreműkö-
désével. 

  A verseskönyv a Polgármesteri 
Hivatalban 3500,- Ft-ért megvásá-
rolható. 

    Földesi János

Falum harangszava

A harang szava:
a lét, a szülőföld,
s mindenkor a haza.

A mindég virágzó
gyermekkor édes üzenete:
élőgyökér, bokor, virág,
létünk isteni küldetése.

Mindennap örök,
egy akol, egy pásztor:
fáradhatatlan, a bölcsőtől
a sírig játszik százszor.

A könny, szenvedés, önzés
hiába vesz rajtunk erőt:
a szeretet és jóság
életet ad: s nem temetőt.

Virág a mezőé,
illat az erdőé,
madárdal azé,
aki hallja.

Szívből közben kicsap
a szemét, az alja,
mint áradáskor az érből
a fölösleg és az iszap.

Maradandó az alkotó, 
örökforrás és mit
átenged az ősi csap.

Falum harangszava,
Anyám hangja,
a ház szava:
létem gyökere, értelme a lélek,
Te emeltél a csúcsra,
s hozzád imádkozom, míg élek.

(1996. június 6.) 

Meghívó
  

  Októbertől folytatódik a „Szorgos kezek” kézműves klub. Az első 
összejövetel okt. 11-én (szombaton) 14 órakor lesz a könyvtárban.

Szívesen várunk régi és új tagokat!

Könyv készül Kegyes József festőről

Kegyes József életéről és munkásságáról készülő kötetéhez kéri a Bölcskei Önkormányzat, hogy amennyiben 
birtokában van bármilyen – a festő által készített,  vagy  restaurált  –  festmény,  grafika,  akkor  jelentkezzen  a 
06-20/2611-597-es telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban. A képek, relikviák természetesen továbbra 
is az Ön tulajdonában maradnak, a róluk készült fotók kerülnek be a kötet műveket tartalmazó mellékletébe.
Méltatlanul elfeledett festőnk életművének összegyűjtése szép és nagy feladat, ezért számítunk olvasóink 
közreműködésére, segítségére is. 

Benda Katalin
könyvtáros



A XVII. FALUNAP AZ ALÁBBI TÁMOGATÓK SEGÍTSÉGÉVEL 

VALÓSULT MEG:

 
PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

MADAGRO KFT.

BA-TU ÉPÍTŐIPARI KFT. 

PUCH SÖRPATIKA

ROBINETTA BT.

EMI-DUNA KFT.

TARR KFT.

PAKO-HOLZ KFT.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET

VARGA MIHÁLYNÉ

SZABÓ EDVIN

MOLNÁR ISTVÁN

ROSTÁS GYÖRGY

TURI NORBERT

MADOCSAI AGROKER BT.

MEZŐFÖLDVÍZ KFT.

MADOCSAI POSTA DOLGOZÓI

MADOCSAI NYUGDÍJAS KLUB

HAJDU ÉS KISS KFT.

FARKAS TAMÁS

BALOGHNÉ BENICS IBOLYA

SZILI JÁNOSNÉ

GELENCSÉR SÁNDOR

TÖRJÉK ZSIGMONDNÉ

PÁLINKÁS MÁRIA

VÖRÖS FERENCNÉ

KÁNNAI SZIKVÍZ

REFORMÁTUS FIATAL

FELNŐTT KLUB

23. sz. ÁFÉSZ BOLT

MADÁRNÉ BOR EDIT
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A VIII. Betyárnap támogatói voltak:

Madocsa Község 
Önkormányzata

Madocsai Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület

Madocsai Nyugdíjas Klub
Madocsai borosgazdák
Dr. Skrenyó Margit
Molnár István
Kiss Ferenc (Paks)
Törjék Zsigmondné
Hajdú Béla (Bölcske)
Horváth János
Tomolik János (Bölcske)
Puch József
Szintai Ferenc 
Szalai András
Sarki kocsma
Zemkó István (Bölcske)
Madagro Kft.
Sygnus Kft.
Kánnai István
Vincze Sándor
Csapó József
Farkasné Bujdos Edit

Köszönetünket fejezzük azoknak is, akik  
munkájukkal járultak hozzá a rendezvény 
sikeréhez.
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12 Mustgáz veszély!!!

  Tolna Megyei
  Katasztrófavédelmi Igazgatóság

  H-7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22. : 7102 Szekszárd, Pf.: 501 

  Tel: (36-74) 504-700  Fax:  (36-74) 504-712  e-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

KÖZLEMÉNY

A szüret időszakában gyakran előfordul mustgáz-mérgezés, amely egy kis odafigyeléssel és körültekintéssel 

megelőzhető.

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz. Gyakori a 

természetben, a levegő állandó alkotóeleme. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése során keletkezik, 

például akkor, amikor forr a must. A cukor elbomlik, amiből etil-alkohol és szén-dioxid, vagy más néven mustgáz 

keletkezik.

A mustgáz a pincékben összegyűlik, a levegőt kiszorítja és ezáltal oxigén-hiányos állapotot teremt. Ha valaki ilyen 

helyen tartózkodik, akár életét is vesztheti. A mustgáz magas koncentrációban fontos életfolyamatokat is 

befolyásol. Hat a központi idegrendszerre, amelynek jelei a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Vagyis 

hiába is tudna az ember fizikailag menekülni, a szellemi funkciók zavara miatt nem képes elhagyni a pincét. Nem 

érzékeli, mi történik vele. Ezért tapasztalható, hogy az újbor forrásának időszakában gyakran lesznek rosszul 

emberek a pincékben.

Magyarországon évente országosan 40-50 alkalommal riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. Tolna megyében az 

elmúlt években nem történt mustgáz-mérgezés.

Megelőzés

Megfelelő szellőzés kialakításával elkerülhető, hogy felhalmozódjon az erjedés közben keletkező szén-dioxid. A 

baj egyszerűen megelőzhető, egy meggyújtott gyertyát térdmagasságban tartva (vagy pálcára szerelve) kell 

lemenni a pincébe és leérve térdmagasságban elhelyezni. Ha a gyertya lángja menet közben vagy a pincében 

elhelyezve kialszik, akkor nagy valószínűséggel mustgáz van a helyiségben. Ilyenkor haladéktalanul vissza kell 

fordulni, illetve el kell hagyni a helyiséget.

Célszerű a must forrásának idejére "Figyelem mustgáz veszély” feliratot is elhelyezni a pince bejáratára mások 

tájékoztatása céljából.

Ha baj van

Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak a segítségére sietni az összeesett, elájult 

embereknek. Bemennek a pincébe, fölé hajolnak, próbálják élesztgetni, és közben ők is belélegzik a veszélyes gázt. 

Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert 

nagyon könnyen maga is rosszul lehet. Minél hamarabb riassza a tűzoltókat a 105-ös segélyhívó telefonszámon, 

mivel a mustgáz-mérgezést szenvedő embereket csak a tűzoltók tudják biztonsággal, légzőkészülék használata 

mellett kimenteni!



Visszatekintés a 2013/14 évi Megyei 
Bajnokságra!

Az elmúlt Bajnokságot csapatunk a   
2. helyen ezüstérmesként zárta, 1 
ponttal lemaradva Tamási csapata 
után. A Megyei Góllövőlistán csapa-
tunkból többen is az élmezőnyben 
végeztek: 

· 2. helyezett Baranya Lilla 
115 góllal

· 3. helyezett Kis Klaudia
102 góllal

· 6. helyezett Vincze Ágnes
96 góllal

A mérkőzések nagy részét meg-
nyertük és a 16 mérkőzésből 2 vereség 
és 1 döntetlen rontotta el a pontszá-
mainkat. A tavaszi mérkőzések ered-
ményei:

- márc. 16. 
MADOCSA-NAGYDOROG 39:22
Góllövőink: Vincze Ági 10 gól, Kis 
Klaudia 9 gól, Baranya Lilla 7 gól, 
Sereg Niki - Klippel Gyöngyi 3-3 gól, 
Kis Noémi – Vajcs Anna 2-2 gól, Bacs 
Ági – Fazekas Móni – Szabados Laura 
1-1 gól.

- márc. 23.
ZOMBA – MADOCSA 21:36
Góllövőink: Vincze Ági 13 gól, 
Baranya Lilla 9 gól, Klippel Gyöngyi 
5 gól, Kis Klaudia 4 gól, Fazekas 
Móni – Vajcs Anna 2-2 gól, Szabados 
Laura 1 gól.

- márc. 30.
MADOCSA – TOLNA 34:22
Góllövőink: Kis Klaudia 10 gól, 
Baranya Lilla – Vincze Ági 9-9 gól, 
Fazekas Móni  3 gól ,  Kippel 
Gyöngyi 2 gól, Sereg Niki 1 gól.
Ezen a mérkőzésen játszott először a 
Tolnából átigazolt, kapus poszton 
játszó Pásztor Krisztina! 

-május 11.
KOCSOLA – MADOCSA 30:28
Góllövőink: Vincze Ágnes 8 gól, 
Baranya Lilla – Kis Klaudia 7-7 gól, 
Klippel Gyöngyi 3 gól, Bacs Ágnes 
2 gól, Fazekas Móni 1 gól.

- május 18.
TAMÁSI – MADOCSA 29:31
Góllövőink: Kis Klaudia 16 gól, 
Baranya Lilla 6 gól, Vincze Ágnes 4 
gól, Höss Tamara 3 gól.
Szintén új játékost igazoltunk, 
hiszen Bölcske csapata visszalépett 
ezért, Höss Tamara nálunk folytatta 
a Megye bajnokságot. Elsőre 3 
góllal debütált! 

- június 7. 
MADOCSA – HŐGYÉSZ 32:15
Góllövőink: Baranya Lilla 9 gól, 
Vincze Ágnes 7 gól, Kis Klaudia 6 
gól, Klippel Gyöngyi 5 gól, Kis 
Noémi – Szabados Laura 2-2 gól, 
Fazekas Móni 1 gól.

- június 8. 
MADOCSA – DECS 35:17
Góllövőink: Kis Klaudia 9 gól, 
Baranya Lilla 7 gól, Höss Tamara 5 
gól, Fazekas Móni – Kis Noémi – 
Klippel Gyöngyi 4-4 gól, Szabados 
Laura 2 gól.

- június 12.
TENGELIC – MADOCSA 24:27
Góllövőink: Kis Klaudia 9 gól, 
Baranya Lilla 7 gól, Kis Noémi 6 
gól, Höss Tamara 3 gól, Bacs Ágnes 
– Klippel Gyöngyi 1-1 gól.

Az éremosztó vacsorát a nyáron 
rendeztük meg ahol, Oldal Ottó a 
TMKSZ elnökségi tagja adta át az 
ezüst érmeket lányainknak.
A 2014/15 évi Bajnokság számunkra 
októberben fog megkezdődni. 
Változások történtek, hiszen 3 
csapat nem nevezett a régiek közül 
(Nagydorog, Decs, Zomba), viszont 
3 új csapat indul helyettük (Paks, 
Dunaföldvár, Simontornya).

Reméljük továbbra is számítha-
tunk Támogatóinkra és Szurkoló-
inkra!!! 

Az idei csapat tagjai:

KIS KLAUDIA  (edző)
BACS ÁGNES
BARANYA LILLA
FAZEKAS MÓNI
FELLINGER JÚLIANNA
HÖSSNÉ SOÓS GABRIELLA
(aki a Bölcske csapatából igazolt 
át hozzánk)
HÖSS TAMARA
KIS NOÉMI
KLIPPEL GYÖNGYI
PÁSZTOR KRISZTINA
SEREG NIKOLETT
SZABADOS LAURA
VAJCS ANNA
VINCZE ÁGNES
SZALAI ANDRÉSNÉ VALI
(jelezte, hogy csak tartalékos 
szinten szeretné a csapatot 
támogatni. KÖSZÖNJÜK neki és 
reméljük, hogy ezután is részese 
lesz a csapat életének!)

2014/15 ÉVI ŐSZI BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEI

Okt. 19. (vasárnap)  11:00 MADOCSA – PAKS

Okt. 24. (Péntek) 19:00 SIMONTORNYA –MADOCSA

Okt. 31. (Péntek) 19:00 MADOCSA – D.FÖLDVÁR

Nov. 9. (Vasárnap) 10:00 MADOCSA – TOLNA

Nov. 22. (Szombat) 17:00 MADOCSA – KOCSOLA

Nov.29. (Szombat) 17:00 MADOCSA – TAMÁSI

Dec. 7. (Vasárnap) 11:00 HŐGYÉSZ – MADOCSA

Dec. 13. (Szombat) 18:00 TENGELIC – MADOCSA

Sport: Kézilabda 13



A 2014-2015-s szezon előtt a felnőtt 
csapatba három játékos érkezett, 
Hosnyánszki Tibor és Hahn János 
valamint az ifiből Feil Tamás, az 
ifistákhoz pedig Zemkó Máté. 
A felkészülés keretében Előszállással 
játszottunk, majd részt vettünk a 
Géderlaki Duna kupán.
Augusztus 10-én Magyar Kupa 
meccset játszottunk Cikón és jó 
játékkal tovább jutottunk.
Ismét a megyei II osztályú bajnokság 
keleti csoportjába kerültünk, mely-
ben 13 csapat szerepel, visszakerült 
hozzánk Fadd, Kajdacs és Duna-
szentgyögy, Decs pedig elment a 
megyei III-ba.

MAGYAR KUPA, 2014.08.10
Cikó-Madocsa 0:7 (0:2)
Vez: Illés T, Slarb R, Pesti K
Góllövő: Böde 5, Pápista, Gergely

Müller – Baka, Szili, (Hosnyánszki) 
Magyar I, Madár – Schulteisz, Vörös, 
Hahn, Gábor – Böde, (Gergely) 
Pápista

Az első félidőben kínlódtunk a lelkes 
hazaiak ellen, aztán egyre nagyobb 
fölénybe kerültünk a parádésan játszó 
Böde vezérletével.

1. forduló, 2014.08.24
ifi: Madocsa-Bátaapáti 6:1 (1:1)
Vez: Varga G, Peti Zs
Góllövő: Kiss 4, Szintai, Gábor

Gerst (Varga)  – Szabados, Kovács 
Gergő, Gábor, Závodi – Novák, 
Farkas, Szintai, Kiss – Vörös, Szabó 
R

Ifistáink jó játékkal magabiztosan 
győztek.

felnőtt: Madocsa-Bátaapáti 4:1 
(1:1)
Vez: Éreth A, Varga G, Peti Zs
Góllövő: Kern 2, Hahn, Böde 

Müller – Araczki, (Baka) Kern, Gál, 
Magyar I – Szakács, Rein, Vörös, 
(Boris) Hahn, (Madár) Schulteisz, 
(Pápista) – Böde

Álmos első félidő után fokoztuk a 
tempót és szép gólokkal megnyertük 
a meccset.

2. forduló 2014. aug 31
i f i :  Sióagárd-Madocsa 10:0 
(félbeszakadt)
Vez: Balipap Cs, Brücher V

Erb – Szabados, Újhelyi, Farkas, 
Gábor – Szabó R, Varga, Gerst, Kiss 

Ifistáink létszámhiányosan álltak ki, 
sérülések miatt félbeszakadt a 
meccs.

felnőtt: Sióagárd-Madocsa 2:5 
(1:1)
Vez: Szappanyos Sz, Balipap Cs, 
Brücher V
Góllövő: öngól, Szakács 2, Böde 2

Müller – Baka, Kern, (Boris), Rein, 
Magyar I (Madár) – Szakács, Vörös, 
H a h n ,  We n h a r d t ,  ( P á p i s t a ) 
S c h u l t e i s z  ( E l e k )  –  B ö d e 
(Hosnyánszki)

Kiegyenlített első félidő után, remek 
játékkal, szép gólokkal, megérde-
melten nyertünk

3. forduló, 2014.09.07
ifi: Madocsa-Kajdacs 1:5 (1:3)
Vez: Hulej Á, Szász R
Góllövő: Farkas

Erb – Szabados, Gábor, Kovács 
Gergő, Ujhelyi– Kovács Gábor, 
Novák, Farkas, Závodi – Szabó R, 
Szintai

Ifistáink 40 percig egyenlő ellen-
felek voltak, aztán két perc alatt két 
gólt kaptak és nem tudtak fordítani.

felnőtt: Madocsa-Kajdacs 2:0 
(1:0)
Vez: Rácz B, Hulej Á, Szász R
Góllövő: Hahn, Böde 

Müller – Baka, Rein, Gál, Magyar I 
(Boris) – Szakács, (Zengrűber) 
Wenhardt, (Araczki) Vörös, 
(Hosnyánszki) Hahn, Schulteisz, 
(Pápista) – Böde

Szervezetten védekező csapatot 
sikerült legyőznünk.

4. forduló, 2014.09.14
ifi: Pálfa-Madocsa 3:5 (2:3)
Vez: Béda Á, Kis Z
Góllövő: Gábor 3, Varga, Zemkó

Erb – Zemkó, Gábor, Ujhelyi– 
Gerst, Szabó R, Szintai, Závodi – 
Varga

Közvetlenül a mérkőzés előtt volt 
egy 40 perces felhőszakadás, ezért 
víztócsákkal tarkított pályán ját-
szottunk. Ifistáink jól alkalmazkod-
tak a körülményekhez és megérde-
melten nyertek.

felnőtt: Pálfa-Madocsa 1:2 (1:0)
Vez: Kiss G, Béda Á, Kis Z
Góllövő: Böde 2

Gergely – Baka, (Madár) Gál, 
Magyar I,  Araczki – Pápista, 
(Tarczal), Rein, Boris (Szakács) 
Hahn, Schulteisz, – Böde 

A rendkívül sáros pályán hiába 
támadtuk végig az első félidőt, a 
hazaiak vezettek. A második félidő
végig a hazai 
térfélen folyt, 
a végén már 
öt csatárral 
támadtunk és 
sikerült fordí-
tani.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

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

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

14 Sport: Labdarúgás


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14

