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Testületi ülés

Madocsa Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete soron 
következő ülését 2013. szeptember 
11-én tartotta. A lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentés elfoga-
dása után az önkormányzat 2013. I 
félévi költségvetési beszámolóját 
tárgyalta a testület. 

A képviselő-testület az önkor-
mányzat költségvetését 2013. évre 
151.245 e Ft bevételi és kiadási 
előirányzattal hagyta jóvá. Az I. 
félév során a bevételi és a kiadási 
előirányzat 154.475 e Ft-ra módo-
sult. Az önkormányzat  bevétele  a 
félév során 70.639 e Ft-ra (46 %)  
teljesült. A feladatok ellátására az I. 
félévben 61.398 e Ft, (40 %) kiadás 
merült fel. Az I. félévi teljesítésről 
elmondható, hogy a költségvetés be-
vételi és kiadási oldala egyensúly-
ban volt, az önkormányzat műkö-
dése biztosított. A polgármester 
asszony tájékoztatta a képviselő-
testület tagjait, hogy az idei évre 
betervezett fejlesztési feladatok 
(Faluház felújítása, Mozi nézőteré-
nek felújítása)  a II. félévben fognak 
megtörténni. A költségvetés tervezé-
sekor a költségvetési hiány fedeze-
tére hitel felvételét nem lehetett 
tervezni,  helyette ingatlanok 
értékesítéséből ( Akácfa utcai orvosi 
szolgálati lakás, Templom tér 13. 
szám alatti épület, gátőr ház melletti 
vízmű területe) származó bevétel 
került a költségvetésbe a költség-
vetési egyensúly megteremtéséhez. 
Az ülésen elhangzott, hogy az 
ingatlanok értékesítéséből  egy sem 
történt meg az I. félév során. Az 
Akácfa utcai ház felől többen érdek-
lődtek, de sajnos egy sem bizonyult 
vevőnek. Ahhoz, hogy év végén 
hiány nélkül lehessen zárni az évet 

nagy szükség lenne legalább az 
Akácfa utcai szolgálati lakás eladá-
sából származó bevételre.

Harmadik napirendként a közterület 
használatról és a közterület haszná-
lati díj megállapításáról szóló 
3/2009.(III.30.) önkormányzati ren-
delet módosítása következet, mely-
nek sürgős módosítását a mozgó-
képről szóló 2004. évi II. törvény 
módosítása tette szükségessé. A 
módosítás értelmében a települési 
önkormányzat képviselő-testülete 
az önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú hasz-
nálatával kapcsolatos egyes feltéte-
leket rendeletben szabályozza. Bár a 
településen egyáltalán nem jellemző 
a filmforgatás, a törvény előírásai-
nak eleget kell tenni és erre vonat-
kozóan rendeletet kell alkotni. A 
képviselő-testület ennek a kötele-
zettségének nem önálló rendelet 
megalkotásával, hanem a közterü-
let használattal kapcsolatos rendelet 
módosításával tett eleget.

Ami még szükségessé tette a 
rendelet módosítását az, hogy a 
vidékről érkező árusok az ÁFÉSZ 
bolt, illetve a vele szemben lévő 
lakóház előtti közterületre teleped-
nek ki. Az utóbbi időben több prob-
lémát okozott, hogy az árusok 
autóval a járdára álltak, az árukat 
úgy helyezték el, hogy az Akácfa 
utcából kihajtók számára aka-
dályozták a rálátást a főútra.

 Befejeződött az ÁFÉSZ bolt előtti 
parképítés, ahol szintén autóval 
ráállnak a nem erre a célra kialakított 
térkövezésre, és a több méter 
hosszan kipakolt áruk rontják a 
településképet. A leírtak alapján 
arról döntött a Képviselő-testület, 
hogy a központi részen, csak a bolt 

előtt felállított asztalokon a saját 
terméket árusító helyi lakosok 
értékesíthessék termékeiket. A 
vidékről érkező árusok számára a 
Faluház terasza alatt biztosítanak 
lehetőséget.

Az ülés folytatásaként a Helyi 
Esélyegyenlőségi  Programot 
tárgyalták a képviselő-testület 
tagjai. Az Esélyegyenlőségi Prog-
ram elkészítését törvényi előírás 
alapján öt évre szólóan kellett elké-
szíteni, melyet kétévente felül kell 
vizsgálni. A program megalkotását a 
jogszabályi kötelezettségen túl 
szükségessé tette az is, hogy 2013. 
július 1-jét követően a települési 
önkormányzat az államháztartás 
alrendszeréből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi 
megállapodás alapján nyújtott, 
pályázati úton odaítélt támogatás-
ban csak akkor részesülhet, ha 
hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik.

Az ötödik napirendi pontban tájé-
koztatást kaptak a képviselők a tele-
pülési értéktár, illetve a települési 
értéktár bizottság létrehozásának 
lehetőségéről. A magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról 
szóló törvény alapján a települési 
önkormányzat Települési Értéktár 
Bizottságot hozhat létre. A bizottság 
feladata a településen fellelhető 
nemzeti értékek felkutatása, nyil-
vántartása és annak a megyei érték-
tárba történő megküldése. A napi-
rendhez kapcsolódóan úgy döntött a 
Képviselő-testület, hogy létrehozza 
a Települési Értéktárat, valamint fel-
hatalmazta a polgármester asszonyt 
a Települési Értéktár Bizottság létre-
hozására.
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Befejezéshez közeledik a Paksi utca felújítása!

Tisztelt újságolvasók, 
kedves madocsai lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, 
hogy a Paksi utca felújítási munká-
latai lassan a végéhez közelednek. 
Már csak a virágágyások rendezése, 
illetve a fák ültetése, pihenő padok 
kihelyezése van hátra. Ezzel a felújí-
tással sikerült egy szép térköves 
teret, némi piacozási lehetőséget, és 
egy szép parkot létesíteni a települé-
sünk központjában.
A kivitelező paksi BA-TU Építő-
ipari Kft dolgozóinak odafigyelését, 
pontos, szakszerű munkáját dicséri a 
szépen kivitelezett tér, és a szaksze-
rű vízelvezetési rendszer kialakí-
tása.  A felújítás teljes bekerülési 
költsége több mint10 millió forint, 
aminek 30%-át az ÁFÉSZ vállalta
 

magára, így 3,2 millió forinttal 
támogatták a felújításunkat.
Ezt a támogatást nagyon köszönjük 
az ÁFÉSZ vezetésének. Úgy hi-
szem, hogy ez a felújítás közös 
érdekünk volt, hiszen ezzel a 
munkálattal egyszerre lett szebb, és 
kulturáltabb a faluközpontunk, és az 
ÁFÉSZ bolt környezete. Nagyon 
örülünk annak, hogy a parkosítással 
egy időben elindult az ÁFÉSZ bolt 
homlokzatának felújítása is, amely 
szintén  hozzájárul majd a még 
szebb látvány kialakításához
A rózsatövek ültetését Ráczné Sulák 
Tünde támogatta úgy, hogy fele 
rózsatövet Ö vásárolta számunkra. 
Az Ö támogatását is nagyon köszön-
jük.
Jó lenne, ha mindenki érezné, hogy 
milyen nagy szükség van arra, hogy 

egy-egy munka során összefogjanak 
az érintettek, mert akkor szebbet, 
jobbat, maradandóbbat lehet alkotni.
Szeretnénk, ha a lakosság és az ide 
látogató vendégek  tudnák, hogy 
ezzel a felújítással nem a parkolási 
gondokon igyekeztünk enyhíteni, 
/tehát a térkövezett területek nem 
parkolók/, hanem a gyalogosok 
biztonságos, kulturált közlekedését 
szerettük volna ezzel biztosítani.
Bízom abban, hogy a munka befe-
jezésével minden madocsai lakos 
elégedett lesz ezzel a felújítással, és 
szeretném, ha mindenki vigyázna rá 
és a rendeltetésszerűen használná 
azért, hogy még sokáig ilyen szép, és 
tiszta maradhasson.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Változások az alkalmi árusításban

Tisztelt lakosok!

Madocsa Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2013. 
szeptember 11-i ülésén több pontban  
módosította a közterület-haszná-
latról és a közterület-használati díj 
megállapításáról szóló 3/2009. 
(III.30.) önkormányzati rendeletét. 
A lakosságot érintő rendelet-
módosítást az alábbiak tették 
szükségessé:

Több éves hagyománya volt annak, 
hogy az alkalmi árusok az ÁFÉSZ 
bolt, illetve a szemben lévő lakóház 
előtti közterületre telepedtek ki. Az 
utóbbi időben több problémát 
okozott,  hogy a kereskedők 
autóikkal a járdára álltak, továbbá az 
árukat oly módon helyezték el, hogy 
az Akácfa utcából kihajtók számára 
akadályozták a rálátást a főútra. 
Több esetben a vásárlók az út szélén 
az árukat  válogatva balesetveszély-
nek voltak kitéve a településen
 

áthaladó főúti  nagy forgalomban.
A probléma rendezését indokolta 
továbbá az is, hogy befejeződött  az 
ÁFÉSZ bolt előtti  parképítés, 
amelyet az önkormányzat szeretné,  
ha rendeltetésének megfelelően 
parkként használhatnának az itt 
lakók, és szép színfoltja maradna a 
település központi részének.
A fenti problémák orvoslására a 
képviselő-testület döntése értel-
mében 2013. október 15. után 
alkalmi árusításra a település 
központi részén (Paksi utca - Fő 
utca) közterület-használati engedély 
nem adható ki, az ő számukra  
ezután a Faluház udvarán, illetve 
terasza alatt lesz  lehetőség az 
árusításra, ahol kulturáltabb körül-
mények között  (fedett tetőrész, wc) 
folytathatják tevékenységüket. A 
saját termékét árusító helyi lakosok 
természetesen továbbra is az ÁFÉSZ 
bolt előtt,  erre a célra kialakított 
asztalokon értékesíthetik áruikat 
közterület-használati engedély és 

közterület-használati díj megfize-
tése nélkül. 
Az alkalmi árusok várhatóan a 
megszokott napokon fognak érkez-
ni, kérjük a lakosságot, hogy a 
Faluháznál keressék őket.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző



FELHÍVÁS!
Tisztelt Olvasó!

Madocsa Önkormányzat Polgármestereként, kéréssel 
fordulok Önhöz, szeretném, ha a település segítségére 
tudna lenni egy egész település lakosságát érintő feladat 
megoldásában. 

  Ahogy már korábban a Madocsai Hírmondó hasábjain 
is közzétettük, sajnálatos módon ismeretlen tettesek 
meggyalázták a II. világháborús emlékparkot, ahol 56 
madocsai hős katonának állítottunk emléket a lakosság 
segítségével. A rongálók eltulajdonították a neveket 
tartalmazó réztáblákat. Az Önkormányzat megtette a 
károkozással kapcsolatos rendőrségi feljelentést.  
Azonban a rongálás óta eltelt fél év, a rendőrség az 
elkövetőket nem találta meg, s az eset összes 
körülményeiből sajnos azt a következtetést tudjuk 
levonni, hogy most már felelősségre vonásukra nincs 
esély, arra pedig, hogy a kárunkat megtérítsék sajnos 
egyáltalán nincs remény sem. 

  Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, 
hogy, saját forrásból fedezni tudja a helyreállítás 
költségeit, ezért szükség lenne a lakosság és a

vállalkozások segítségére, az 56 névtábla pótlásához.

  Egy márványtábla, amely az elesett helyi lakos nevét, s 
adatait tartalmazza felszereléssel együtt  13.000,- Ft-
ban kerül. 

 Madocsa Község Önkormányzata nevébe, azzal a 
kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a teherbíró képessége 
arányában legyen segítségünkre a közös cél 
megvalósítása érdekében.

  Egy hónap múlva halottak napja lesz, szeretnénk ha 
erre a napra a II. világháborús emlékparkot helyre 
tudnánk állítani, ezért bízunk az Ön nagylelkűségében, 
humanitásában, hazaszeretetében. 

  Adományát önkormányzatunk 11746012-15414856 
számlájára utalhatja át, „emlékpark helyreállítás” 
közlemény feltüntetése mellett, vagy  személyesen a 
Hivatal házipénztárába fizetheti be.

Segítségében bízva, köszönettel:

Gelencsérné Tolnai Klára

polgármester

  

Madocsa Község Önkormányzata 2013. augusztus 16-17. napján  rendezte meg a XVI. Madocsai 
Falunapokat. A rendezvény nem valósulhatott volna meg az alábbi személyek, szervezetek munkája, 

hozzájárulása nélkül.

PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
MADAGRO KFT.

BA-TU ÉPÍTŐIPARI KFT. 
PUCH SÖRPATIKA

MADOCSAI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET
MADOCSAI NYUGDÍJAS KLUB

MADOCSAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
BORZAVÁRI RÓZA ÉS ZENÉSZ BARÁTAI

ROSTÁS GYÖRGY 
DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MADOCSAI POSTA DOLGOZÓI
HAJDU ÉS KISS KFT.

SZILI JÁNOSNÉ
VÖRÖS FERENCNÉ

GELENCSÉR SÁNDOR
TÖRJÉK ZSIGMONDNÉ

PAKO-HOLZ KFT.
MADOCSAI AGROKER BT.

Köszönjük mindenkinek!

OTP BANK NYRT.
MEZŐFÖLDVÍZ KFT.
PÁLINKÁS MÁRIA
KÁNNAI SZIKVÍZ

REFORMÁTUS FIATAL FELNŐTT KLUB
23. sz. ÁFÉSZ BOLT

MADÁRNÉ BOR EDIT
BALOGHNÉ BENICS IBOLYA

Madocsa Község Önkormányzata
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is 
kitöltendő mindkét rovat. 
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem 
határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett 
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a 
kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. 

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 
ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell 
megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és 
nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. 

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, 
az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ebtartó!

Madocsa közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a 
alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 
alkalommal). 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:
- levélben postai úton: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége 7026 Madocsa, Fő 

u. 24. szám
- a Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába dobva

 Az ebösszeíró adatlap további példányai 
beszerezhetők a Hivatalban,, illetve letölthetők a www.madocsa.hu honlapról, illetve nyomtatással, 
fénymásolással sokszorosíthatók.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még 
nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában 
foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját. 

 (A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §, 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. §)

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. december 31.

6 Önkormányzati hírek



Kezdődik az új tanév

Mindannyian tapasztaljuk, 
hogy minden év augusztusában az 
oktatás a figyelem központjába 
kerül.
Az utóbbi hetekben nap, mint nap 
látjuk, halljuk a különböző médiák-
ban, hogy az  oktatás változáson 
megy át. Számos változás történt a 
köznevelési törvényben, de számo-
tokra az idei tanév legjelentősebb 
változásai a következők:

1.  16 óráig tartó foglalkozások

Szeptemberben lépett életbe az álta-
lános iskolában 16 óráig szervezen-
dő foglalkozásokra vonatkozó 
szabályozás. A törvény szerint az 
általános iskolában 16 óráig foglal-
kozásokat, 17 óráig pedig felü-
gyeletet kell biztosítani. A tanu-
lóknak kötelességük a 16 óráig 
szervezett egyéb foglalkozásokon 
részt venni. Ezek a szabályok 
minden évfolyamra vonatkoznak. A 
szülők kérésére az iskola igazgatója 
felmentést adhat a foglalkozások 
alól.

2.  Országosan is egységes tantervi 
szabályozás
Szeptembertől az iskolák kezdő 
évfolyamain (1. 5.évfolyam) az új 
Nemzeti alaptanterv nyomán elké-
szült kerettantervek szerint tanulnak 
a diákok. Új tantárgyként az 
erkölcstan vagy a hit-és erkölcstan 
közül választhatnak az első osz-
tályosok. Óraszámuk heti 25 órára 
emelkedett. Az 5. osztályosok 
számára új tantárgyként jelenik meg 
szintén az erkölcstan vagy  hit- és 
erkölcstan, óraszámuk heti 28-ra 
emelkedett.

3.  Mindennapos testnevelés
Az idei tanévtől az 1. 5. évfolyamra 
járó tanulókon kívül már a 2., 6. 
osztályos diákok életének is részévé 
válik a mindennapos mozgás.

4.  Megújult tankönyvellátás
Ebben a tanévben az első évfolya-
mosoknak és a rászorulóknak  jár az 
ingyen tankönyv.  Ez a következő 
években felmenő rendszerben való-
sul meg. 

5.  Az idei tanévtől iskolánkban 
csoportbontásban tanulja az angolt a  
5. 6. osztály

6.  Visszajött tanítani testnevelést a 
felső tagozaton Dr Volmanné Reich 
Márta tanárnő

7.  Újra lehetőség van iskolánkban 
az úszás oktatás bevezetésére az 
idei  tanévtől. Terveink szerint az 
úszásoktatásban a 3. osztály vesz 
részt.
A buszköltséget, az úszásoktatás 
költségét, a medence bérleti díját a 
KLIK Paksi tankerülete finanszí-
rozza.

8.  A teljes szakos ellátottság bizto-
sítása érdekében sok új tanár tanít 
iskolánkban.
· fizika: Pámer Mátyás
· informatika: Koczó Ibolya
· 7. 8. oszt angol: Bartal Orsolya
· ének felső tagozaton: Petrovicsné 
Árki Zsuzsanna
· technika felső tagozaton: Gálosi 
János
· rajz és média felső tagozat:
Marótiné Szeleczky Mária
· gyógypedagógiai feladatok:
Balogh Lászlóné, Bazsika Jenőné

9.  Osztályfőnökök :
1. oszt: Soós Ferencné
5. oszt: Sebestyénné Venczel Andrea
Többi osztályban nincs változás

10.  Napközi vezetők: 
1. 2. osztály:

Laposáné Sashalmi Ilona
3. 4. osztály:

Biczóné Pethő Veronika

Hogy megfelelő körülmények 
között kezdődhet szeptember 2-án. a 
tanítás, köszönet illeti az takarító-
nőket, és a karbantartókat. Az udvari 
padokat megjavították és lefestették, 
a vizes blokkokat kimeszelték, a tan-
termek ajtaját megjavították

Az iskola a következő délutáni fog-
lalkozásokat biztosítja a tanulók 
számára. 
Alsó tagozat:

- német szakkör 3.-4. osztály
- számítástechnika szakkör   
3.-4. osztály
- matematika szakkör 3.-4. 
osztály
- fiú foci
- sportkör 1.-2. osztály 3.-4. 
osztály
- énekkar
- napközi  16.00 óráig
- felügyelet  16.00-17.00 óráig

Felső tagozat:
- színjátszó szakkör
- magyar előkészítő
- matematika előkészítő
- matematika szakkör
- természetismeret szakkör
- sportkör: lány kézi
- sportkör: fiú foci
- tanulószoba          14.00-

16.00 óráig
- felügyelet             16.00-

17.00 óráig

Agócs Mihályné
igazgató

Iskolai hírek 7
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Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szab.harc 57. évfordulóján

Általános iskolásaink készülnek ez évben is ünnepi megemlékezésre ,
melyre tisztelettel hívunk és várunk minden kedves velünk ünnepelni 
vágyót.
Színjátszó szakköröseink verssel és dallal idézik majd fel a szabadságharc 
főbb eseményeit.
Az alkalom október 22-én kerül megrendezésre az ált. iskola aulájában 
11 órai kezdettel.
A következő néhány verssor ünneplésünk mottója:

 "Novemberben égnek a gyertyák,
Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok,
Novemberben földig hajolnak
A sötét kalapok.“ Lovász Magdolna  - A megemlékezés szerveője

MEGHÍVÓ Tökfaragásra!

TÖKFARAGÁSRA
várunk mindenkit a könyvtárba

okt. 26-án (szombaton)
15 órakor.

Hozzatok magatokkal kést, kanalat, filctollat!
Tököt adunk mindenkinek.

SZÜRETI BÁL A KÖLYÖKKUCKÓ ÓVODÁBAN
Az idén is elérkezett a nagy nap, a szüreti bál napja. Nagy 
izgalommal készült gyermek és felnőtt egyaránt.
Korán reggel érkeztek az anyukák és apukák az óvoda 
udvarába, hogy feldíszítsék a sátort és a hintót a szüreti 
délutánra. A műsor délután 2-kor kezdődött. A szülők 
gyönyörű ruhákat készítettek a gyerekeknek és a 
hagyományokhoz híven ebbe is öltöztették őket. Jó volt 
ránézni a sok szép magyar ruhás gyermekre. Sok évtizedes 
hagyományt folytatva mutatták be a gyerekek, hogy mit is 
tudnak. Körjátékok, mondókák, versikék, rigmusok, táncok 
színesítették a műsort, majd a hintót követve elindult a 
szüreti felvonulás. A bíró Laposa Márton, a bíróné Kovács 
Réka, az öreg bíró pedig Fenyvesi Ádám volt. A délutánt 
élőzenével kísérte Borzavári Róza és lelkes zenekara, 
Ágotha Zoltán, Török Kriszti, Hollóssy Döme. Köszönjük 
szívhez szóló muzsikájukat.
A felvonulás után megnyílt a büfé, ahol a szülők által 
felajánlott finomságokból csemegézhettek a vendégek. Ezt 
követte a sokak által nagyon várt tombola, ahol rengeteg 
ajándék talált gazdára. A nagy sikerű szüreti bál nem jöhetett 
volna létre a sok önzetlen felajánlás és segítő kezek nélkül, 
melyet ezúton szeretnék megköszönni mindenkinek.

Molnárné Kiss Anita



Nyugdíjasklub Augusztus 16-án Kiállítást 
tartott.Rég múlt és a Megálmodott jövő 
címmel.Az általános iskolásokkal. Három 
Nyugdíjasklubot hívtunk meg Dalos 
találkozóra Paks Városi,Bölcskei és a 
Dunakömlődi Nyugdíjasklubot. Műsor a 
Polgármester Asszony Megnyitójával 
kezdődött. Az általános iskolások munkáját 
értékeltük,elég volt közülük választani 
,mert nagyon ötletes és szép alkotások 
voltak. 1. Helyezett a nyolcadik osztály 
Napelemes házakat a Harmadik osztály 
Vasútállomást készített. 2. Helyezett a 
második osztály: Madocsa 200 év múlva  
6.osztály Lovas tanyát. 3.Helyezett 
4.osztály  MADOZO állatkertet. 5.osztály
Szélmalmokat. Lett egy különdíj az első osztály Mosolyfalvát rajzoltak Madocsára.Köszöntöttük vendégeinket 
madocsai hagyományos  dalokkal .Következett  a Paks Városi a Bölcskei majd A Dunakömlődi nyugdíjasklub 
dalaikkal. Vacsorával vendégeltük meg nyugdíjas társainkat.Dunakömlődi Félnótások szolgáltatták a zenét, 
mindenki nagyon jól érezte magát.Szeretném a Pedagógusok munkáját megköszönni,gyerekeknek adott ötletekért, 
segítségükért. Valamint magam és klubtag társaim nevében szeretném megköszönni a Madocsai Önkormányzattól, 

Hajdú és Társa Kft-től,  Együtt-Egymásért 
Baráti Társaságtól kapott támogatását. 
Rendezvényünk sikeréért. 
Szeptember 9-én Cserkeszőlőn jártunk 34 
fővel egy csodálatos napot töltöttünk el a 
gyógyfürdőbe.

Összejöveteleinket hetente hétfői napon 17 
órakor tartjuk.

Tarczal Jánosné
Nyugdíjasklub vezetője

Nyugdíjas Klub hírek 9
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A pincékben szedi áldozatát a mustgáz!

Sajnos, a figyelemfelhívások ellenére minden évben tragikus események kapcsolódnak a

szürethez, a borkészítéshez. Számtalanszor hangoztatott óvintézkedés, hogy abba a

helyiségbe, ahol a must forr, csak a gyertyát magunk elé tartva szabad bemenni. A

gyertyaláng ad ilyenkor információt arról, hogy a pincében elegendő oxigén van-e, le lehet-e

oda menni. Ha kevés az oxigén, a láng kialszik. Ilyenkor azonnal vissza kell fordulni.

Fontos tudnivaló. hogy a gázálarc betétje az embert csak az olyan szennyezett levegőtől védi

meg, amely elegendő mennyiségű oxigént tartalmaz. Ez az érték minimálisan 17%, az ez

alatti koncentráció nem tudja biztosítani az életben maradást.

Ha végképp szükséges az erjedő mustot megnézni, akkor a szemrevételezés előtt alaposan

szellőztessük ki a pincét, majd továbbra is a gyertyát alkalmazzuk jelzőeszközként, melyet

maximum csak a mellkas magasságában tartsunk, hiszen a mustgáz a levegőnél nehezebb, így

a helyiség alját tölti ki először. Négylábú kedvencünket se küldjük előre, mert lehet, hogy

nekünk kell kihozni őt.

Mit tegyünk akkor, ha valakit eszméletlenül még sikerül kimenteni a gázzal teli helyiségből?

Elsődleges szempont, hogy azonnal vigyük friss levegőre, ruháit lazítsuk meg, hogy a

vérkeringés is helyreálljon. Mesterséges lélegeztetéssel és szívmasszázzsal is segíthetünk

rajta, de ezeket a módszereket csak kellő hozzáértéssel rendelkező személy tegye meg, mert

különben végzetes bajt okozhat. Minden esetnél haladéktalanul értesítsük a mentőket és a

tűzoltókat.

Végezetül arra hívnánk fel a figyelmet, hogy aki embertársát akarja kimenteni a gázzal teli

pincéből, neki is meg kell tenni a szükséges óvintézkedést, hiszen ő is ugyanolyan

életveszélynek van kitéve, mint bennrekedt társa.

Tehát ne feledjük: a must forrása idején csak égő gyertya társaságában szemrevételezzük 

munkánk leendő gyümölcsét!

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.

Tel: +36 74 504-700

E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu



PAKSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Dunaföldvári Rendőrőrse

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17.

Rendőrségi hírek:

- Közlekedés: a biztonságos közlekedés, a balesetek megelőzése érdekében a Dunaföldvári Rendőrőrs 

illetékességi területén, így Madocsán is tovább folytatódnak a fokozott közúti ellenőrzések. Kérem, hogy 

tartsák be a KRESZ szabályait, az előírt sebességet, a biztonsági öv, gyermekülés használatát, kerüljék az 

alkoholos befolyásoltság alatti járművezetést, hiszen ez mindenkinek közös, és egyéni érdeke.

- Bűnügy: Az elmúlt időszakban a területünkön bekövetkezett és ezáltal elrendelt nyomozások fő gerincét 

továbbra is a lopások alkotják.

Szezonális jelenség a falopás, mezei lopások, mellyel kapcsolatban sajnálatos módon nap mint nap 

intézkednünk kell, mind bűncselekményi, mind szabálysértési értékre elkövetett cselekmények kapcsán. 

Felhívnám a figyelmet, hogy minden egyes esetben konzekvensen fogunk eljárni, mely során esetlegesen 

lefoglalásra kerülhet az elkövető személyétől az elkövetéshez használt eszköz, így például stílfűrész, vagy 

jármű is. Itt kérném a határban sűrűbben közlekedőket, erdőtulajdonosokat, mezőgazdasággal 

foglalkozókat, hogy figyeljünk oda, ne csak saját, hanem mások értékeire is, amennyiben azt tapasztaljuk, 

hogy a határban fakivágás, vagy kivágott fa szállítása történik, tegyünk meg annyit, hogy a gépkocsi típusát, 

rendszámát fölírjuk, vagy intézkedésre értesítjük a rendőrséget, mezőőrséget, vagy akár a polgárőrséget.

- Néhány a közelmúltban bekövetkezett és elrendelt bűnügyekből: 

Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettesek ellen, akik Madocsa belterületén dolog elleni erőszakkal, 

rongálással megkíséreltek eltulajdonítani egy autóbuszt. A bevezetett nyomozás során megállapításra 

kerültek az elkövetők, akik a kihallgatásuk során a cselekményüket elismerték.

Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki a sértett engedélye nélkül megszerzett egy róla készült 

intim fényképet, mely fényképpel ezt követően megzsarolta oly módon, hogy tőle pénzt és ékszereket 

követelt. Az azonnali rendőri intézkedéseknek köszönhetően az elkövető elfogásra került, majd őrizetbe 

vételére, és előzetes letartóztatására került sor.

Nyomozás elrendelésére került sor csoportos garázdaság és testi sértés elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik egy szórakozóhely parkolójában tettleg bántalmaztak egy ott 

szórakozó férfit. A bevezetett nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmények elkövetésével 

egy fő madocsai és két fő bölcskei lakos gyanúsítható megalapozottan, akik a terhükre rótt cselekményüket 

a gyanúsított kihallgatásuk során beismerték.

Rendőrségi hírek 11



Magyar Kupa, 2013.08.11

Tengelic-Madocsa 2:4 (2:3) (2:2) 
(1:1)
Vez: Stefik R, Csobot L, Czárt J 
Góllövő: Müller (11-esből)  
Gergely, Schulteisz, Szakács

Müller R – Feil T, Rein A, Gál A, 
Araczki I – Szakács V, Vörös G, 
Wenhardt Á, Boris B, Schulteisz A – 
Gergely L, (Gábor M)

Igazi kupacsatát játszottunk a régi 
riválissal. A rendes játékidő dön-
tetlennel zárult, a hosszabbításban 
pedig kiharcoltuk a továbbjutást.

1.forduló, 2013.08.18
ifi: Madocsa-Bátaapáti 0:2 (0:1)
Vez: Weitner Á, Bogdanovics S

Gerst J –Szabados A, (Bíró K) Feil T, 
Gábor M, Erb F (Závodi Zs) 
–Kovács Gergő, Kovács Gábor, 
Farkas P, Szintai K – Novák A, 
(Szintai G) Erdélyi Zs 

Ifistáink jól tartották magukat, szer-
vezetten védekeztek, de az ellenfél 
kapujára nem voltak veszélyesek.

felnőtt: Madocsa-Bátaapáti 7:0 
(4:0)
Vez: Lengyel S, Weitner Á, 
Bogdanovics S
Góllövő: Böde 4, Schulteisz 2, 
Kern

Müller R– Araczki I, Rein A, Kern T, 
Magyar I (Araczki A) – Szakács V, 
(Boris B) Vörös G, (Madár K) 
Wenhardt Á (Boris K) Schulteisz A – 
Böde I, Aschermann Gy (Zengrűber 
Á) 

Csapatunk magas színvonalú játék-
kal magabiztos győzelmet aratott.

2.forduló, 2013.08.25
ifi: Decs-Madocsa 0:5 (0:4)
Vez: Szigeti I, Marcsek T
Góllövő: Závodi, Gábor, Feil, 
Szintai K, Kiss

Gerst J –Szabados A, Feil T, Újhelyi

Sz, Szabó E – Kiss P, Szintai G, 
Gábor M, Závodi Zs (Bíró K) – 
Szintai K, Vörös V, (Novák A) 

Fiataljaink türelmes játékkal maga-
biztos győzelmet arattak.

felnőtt: Decs-Madocsa 0:8 (0:2)
Vez: Szabó P, Szigeti I, Marcsek T
G ó l l ö v ő :  B ö d e  4 ,  M a d á r,  
Aschermann, Kern, Zengrűber

Müller R– Araczki I, (Magyar T) 
Kern T, Gál A, Magyar I – Schulteisz 
A (Boris B) Vörös G, (Boris K)  Rein 
A, Madár K (Zengrűber Á) – Böde I, 
Aschermann Gy

Jó játékkal magabiztos győzelmet 
arattunk.

3.forduló, 2013.09.01
ifi: Madocsa-Dunakömlőd 2:9 
(0:1)
Vez: Horváth J, Varga G
Góllövő: Kovács Gábor, Farkas P 

Erb F –Szabados A, Feil T, Kovács 
Gergő, Szabó E – Závodi Zs, (Gerst 
J) Kovács Gábor, Gábor M, Farkas P 
– Szintai G, (Bíró K) Novák A 
(Vörös V)

Ifistáink egy félidőt bírtak az 
erősebb vendégekkel szemben.

felnőtt: Madocsa-Dunakömlőd 
7:1 (4:1)
Vez: Illés T, Horváth J, Varga G
Góllövő: Böde 5, Gál, Rein 
Müller R– Araczki I, Kern T, Gál A,

 Magyar I (Tarczal R) – Schulteisz A 
(Elek T) Vörös G, (Zengrűber)  Rein 
A, Wenhardt (Madár K) – Böde I, 
Aschermann Gy

Nagy rangadó helyett, egyoldalú 
játék volt, a remek formában lévő 
Böde szebbnél szebb gólokat lőtt.

4.forduló, 2013.09.08
felnőtt: Szekszárd -Madocsa 2:2 
(2:2)
Vez: Kövesdi, Kurcz, Fekete
Góllövő: Böde, Aschermann, 

Müller R– Araczki I, Kern T, Gál A, 
Kindl I – Schulteisz A, Vörös G, 
(Madár K) Rein A, Wenhardt – Böde 
I, Aschermann Gy

Nagyszerűen helytálltunk az NB III-
s játékosokkal kiálló Szekszárd 
ellen, igazságos döntetlen született, 
megtartottuk első helyünket.

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

12 Sport: Labdarúgás
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