
Kedves Olvasóink!

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
nevében a Madocsai Hírmondó ezévi utolsó

kiadásában kívánok a község minden lakójának
szeretetteljes, békés Karácsonyt és eredményekben

gazdag boldog Új Évet!
Kívánom, hogy az elkövetkező 2014-es esztendőben is
a szeretet, az összefogás jellemezze mindennapjainkat.

Ehhez kívánok sok erőt, jó egészséget, jókedvet és
lelki békét.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Móra László:

Karácsony édes ünnepén (részlet)

Legyen ma templom minden ember szíve, 

Melyben a lélek szárnyat bontogat! 

Karácsony édes ünnepén 

Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve, 

S legyen a templom tiszta, szent fehér. 

Karácsony édes ünnepén 

Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat, 

Ez kösse egybe mind a kezeket. 

Karácsony édes ünnepén 

Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Madocsai Hírmondó
VIII. évfolyam, 5. szám, 2013. november - decemberA Madocsai Önkormányzat lapja
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Testületi ülés

A Madocsai Hírmondó előző 
számának megjelenése óta két 
alkalommal -  2013. november 7-én 
és november 27-én ülésezett a 
képviselő-testület. 

2013. november 7-i ülésén a lejárt 
határidejű határozatokról szóló 
jelentés elfogadása után az önkor-
mányzat 2013. III. negyedéves  
költségvetési tájékoztatóját tár-
gyalták a képviselők. A beszámoló 
adataiból megállapítható, hogy az 
önkormányzat gazdálkodása az év 
eleji nehézségekhez képest jól 
alakult a III. negyedév végére, az 
önkormányzat tervezett  bevételei és 
kiadásai időarányosan teljesültek. 

Az önkormányzat költségvetési 
tájékoztatóját követően a Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal 
gazdálkodásáról készült beszámoló 
tárgyalása következett. A beszá-
molóból megállapítható, hogy a 
hivatal is visszafogottan gazdálko-
dik, a működésre biztosított állami 
normatíva fedezi a fenntartását.

Harmadik napirendként jóváhagy-
ták a képviselők a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde 2013. III. 
negyedévi költségvetési beszá-
molóját, amit a felnőtt korúakra 
vonatkozó szociális gondoskodás 
helyi szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet módosítása követett. 

Tavaly arról döntött a képviselő-
testület, hogy az Idősek Klubját  
igénybe vevő személyek a klubban 
való nappali tartózkodásért díjat 
fizessenek. Az intézményvezető 
tájékoztatása szerint a döntést 
követően jelentősen csökkent a 
szolgáltatást igénybe vevők száma, 

jelenleg 16 fővel működik az 
engedélyezett 35 fővel szemben. A 
Képviselő-testület a rendelet módo-
sításával megszüntette a nappali 
tartózkodásért fizetendő díjat, bízva 
benne, hogy a jövőben egyre többen 
veszik igénybe az igényesen fel-
újított Idősek Klubja szolgáltatásait.

Az ötödik napirendi pontban 
elfogadta a Képviselő-testület a 
Paks és Környéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosí-
tását. Ezt követően jóváhagyták a 
2014. évre vonatkozó belső ellenőr-
zési tervet.

7. Napirendként az önkormányzat 
tulajdonában lévő, bérbe adott 
földterületek bérleti díjának felül-
vizsgálata került napirendre. A 
földbérleti díjat 2009-ben  módosí-
totta utoljára a képviselő-testület. Az 
azóta eltelt idő alatt jelentősen 
emelkedtek a településen a bérleti 
díjak, az önkormányzat részére 
fizetendő 35.000.- Ft hektáronkénti 
díj elég kevés a helyben kialakult 
bérleti díjakhoz viszonyítva. A 
képviselő-testület az önkormányzat 
által bérbe adott földterületek 
haszonbérleti díját 60.000.-Ft/ha 
összegben állapította meg, amely 
első ízben a 2014-es gazdasági 
évben esedékes.

A továbbiakban jóváhagyták a 
testület tagjai a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás 
Társulási  Megál lapodásának 
módosítását. 

A november 7-i  ülés az „Egyebek” 
napirendi ponttal záródott, mely 
tárgyalása során döntés született  
arról, hogy az ünnepek közeledtével

az önkormányzat  700 Ft/fő 
értékben télapó csomagot ajándékoz 
a madocsai óvodába és általános 
iskolába járó gyerekek részére.  

2013. november 27-én Madocsa 
Község Önkormányzat Képviselő-
testülete és Bölcske Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
közös képviselő-testületi ülést 
tartottak. Az ülés fő napirendjeként  
a közös önkormányzati hivatal 
2013. évi munkájáról készült 
beszámolót tárgyalta a testület. 
Tavaly decemberben tartott közös 
képviselő-testületi ülésen döntöttek 
a két település képviselői a Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozá-
sáról. A közös hivatal létrehozására 
törvény kötelezett bennünket.  Az 
eltelt egy év távlatából megállapít-
ható, hogy a két település és a két 
hivatal egymás munkáját segítve, 
kiegyensúlyozottan működik. 
Ugyanilyen együttműködést és kap-
csolatot szeretnénk a ránk következő 
évben is fenntartani, mivel  a 
lakosságszám Madocsán az idei 
évben sem érte el a 2000 főt, ezért 
önálló polgármesteri hivatal fenn-
tartására nem jogosult az önkor-
mányzat.  Feladatainkat továbbra is 
a Bölcske településsel létrehozott  
közös önkormányzati hivatal 
szervezeti formában láthatjuk el a 
jövő évben is. 

Ezt követően elfogadták a testület 
tagjai a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának, valamint a 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Intézményfenntartó Társulás 
Társulási  Megál lapodásának 
módosítását.

2 Önkormányzati hírek
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Megszépült a Faluház!

Tisztelt madocsai lakosok, kedves 
újságolvasók!

Örömmel számolhatunk be Önök-
nek arról, hogy befejeztük a Faluház 
felújítását, és mára ismét a település 
lakói használatába tudtuk bocsátani 
a szép épületet.
Mivel az épület hőtechnikai jellem-
zői nem feleltek meg a hatályos 
jogszabályokban rögzített követel-
ményeknek, illetve a fa nyílászárók 
állaga az időjárási tényezők, és a 
tömeges használat miatti igénybe-
vétel hatására jelentősen leromlott, 
ezért az Önkormányzat a homlokza-
tok utólagos hőszigetelését, és a 
nyílászárók teljes cseréjét irányozta 
elő. A felújítás összesen 12,7millió 
forintba került. Az Önkormányzat-
nak csak az Áfa tartalmat, tehát
2,7 millió forintot kellett saját 
forrásból biztosítania erre a célra, a 

többit egy sikeres LEADER 
pályázat során elnyert forrásból 
finanszíroztuk. Ezzel a felújítással 
egy nagyon szép elegáns épületet 
varázsoltunk a kivitelezők segít-
ségével a Faluházból.

Bízom abban, hogy ezt a település 
lakosai is így látják. Ezek után csak 
arra kell törekednünk, hogy az 
épület kulturált haszná-
latával, minél tovább  
biztosítani  tudjuk  az 
épüle t  á l lagmeg-
óvását. Tudni kell, 
hogy nagyon hosszú 
időnek kell újra eltelni 
ahhoz, mire ez az 
épület ismét felújí-
tásra kerülhet. Tehát 
arra kérek mindenkit, 
hogy nagyon vigyáz-
zanak a rendezvények

során a rendre, a tisztaságra, illetve a 
ház épségére.

Jó lenne, ha még sokáig ilyen szép és 
kulturált hely maradna azért, hogy 
még sokáig tudja az intézmény 
szolgálni a lakosság igényeit.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Ismételten az eb összeírásról!
Tisztelt Eb tartó!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a  települési önkormányzat az eb összeírás alapján 
helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely az eb tartók által szolgáltatott 
adatokból áll.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett 
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az eb összeíró adatlap beszerezhető a Hivatalban, letölthető a www.madocsa.hu honlapról.

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 
2013. december 31. 

FIGYELEM!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014.01.10.-én 
(pénteken) zöldhulladék szállítás lesz.

Ennek keretében  a kihelyezett fenyőfákat és az összegyűjtött  
falevelet szállítják el. 

Amennyiben olyan hulladék kerül kihelyezésre, amely nem csak 
zöld- hulladékot tartalmaz, azt a szolgáltató nem szállítja el.

Madocsa Község Önkormányzata



Magyar László verseny

Idén is volt lehetőségünk indulni a 
Magyar László versenyen. Szokás 
szerint rengeteg tanuló nevezett. A 
versenyen szükségünk volt történe-
lemről, földrajzról és kutatók 
életrajzáról való tudásunkra.

A verseny sok felkészüléssel és 
izgalommal járt, az állás egész végig 
nagyon szoros volt. Változatos és 
érdekes feladatokat állítottak össze a 
dunaföldvári tanárok. A verseny 
végeztével,   finom   szendvicsekkel

vendégeltek meg minket. Az isko-
lánk hagyományához híven, idén is 
sikerült elhódítanunk az első helyet. 

Vörös Jennifer, 
Vörös Áron, Szili Péter

Őszbúcsúztató

Az idén november 22-én búcsúztattuk az őszt a 
moziban.
Az előtérben állítottuk ki a pályázatra készített 
madárijesztőket. Sajnos, csak négyen nevez-
tek, pedig értékes ajándékokat lehetett elnyer-
ni. (társasjáték, puzzle, édesség )

Íme a helyezettek:
I.    Bán Csenge Valéria             4. osztály
II.   Tarczal Dániel János           4. osztály
       Patai Barbara                       2. osztály
III.  Vörös Erik                           4. osztály
       Vörös Roland                      1. osztály

Iskolánk minden tanulója készített technika 
órán illetve a napköziben őszi hangulatú 
dísztárgyat. Ezeket az érdeklődők a műsor 
előtt szintén a mozi előterében tekinthettek 
meg.
Az 1. és a 8. osztály kivételével az összes 
gyerek fellépett a jó hangulatú előadáson, 
amit a nézők nagy-nagy tetszéssel fogadtak.

4 Iskolai hírek
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A fellépő osztályok és felkészítőik a következők voltak:
2. osztály: Hapci király                         (Boldog Istvánné)
3. osztály: Kiskondás                            (Vörösné Szabó Szilvia)
4. osztály: Szőlőszüret                          (Zemkóné Horváth Zsuzsanna)
5. osztály: Miből van a legtöbb?           (Sebestyénné Venczel Andrea)
6. osztály: Koldus és királyfi                 ( Molnár Edit)
7. osztály: Vidám jelenetek az iskola életéből     (Lovász Magdolna)

Szeretnénk megköszönni a kedves 
vendégek adományait, ami a DÖK 
vagyonát gyarapítja. Az összeget 
eszközök beszerzésére, az oktatás 
színvonalának emelésére fogjuk 
fordítani.

Soós Ferencné
tanító
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Haragkezelés – előadás
„Haragkezelés – tanítható, tanulható” – címmel Uzsalyné Pécsi Rita tartott remek előadást a könyvtárban 

szept. 24-én.

Néhány gondolat az elhangzottakból:

Ř A harag a személyiség természetes velejárója. Vészjelzés, jelzi, hogy valami, a személy számára fontos 

dolog veszélybe kerül. Nem csupán érzelem, hanem egyben válasz is a reakciókra. Fajtái: indokolt és 

indokolatlan. Kialakulása: esemény  értelmezés  haragérzet.

Ř A haragkezelés tanult viselkedésminta. Mindig meghatározó, hogy a különféle haragmintákat (hirtelen 

harag, elhallgatás, megsértődés, stb.) az aktuális kötődésünk személyei (szülő, óvónő, tanár, barát, társ, stb.) 

hogyan kezelik.

Ř Bár a negatív érzéseket is ki kell fejezni, nem szabad, nem is tudjuk elfojtani, hiszen úgyis „kibuggyan”. 

A mások bántalmazása mindig visszavezethető a gyermekkorra, amikor az illetőt nem hagyták haragudni, és el 

kellett nyomnia az érzéseit. 

Ř A haragos ember csak azután tanítható, miután megszabadult a haragjától. A harag feldolgozásánál 

először meg kell nézni, mi történt, tárgyilagosan, a kiváltó eseményre koncentrálva. Vajon, minden körülményt 

figyelembe vettünk-e, ami kiváltotta a haragot? Gyűjtsünk információkat, ezzel időt is nyerünk, ami alatt 

csillapodhat a haragunk. 

Ř A harag még nem agresszió! (Szabad haragudni.)

Ř Az elfojtott harag nem párolog el, magatartási megnyilvánulásai: a tagadás, visszahúzódás, elterelés 

(másokon éli ki), bírálat, szurka-piszka, kritizálás, beszólás, neheztelés, keserűség. Az elfojtott harag 

gyűlöletet eredményez, ami érzelmi összeomlást okozhat vagy passzív-agresszív magatartást eredményezhet. 

Ez tudat alatti, és a legnehezebb kezelni.

Ř Tévhitek:

– Ha kibeszéljük magunkból, egyszerűen elpárolog.

– Ne tegyünk semmit, aki erős, az képes lenyelni!

– A dühroham egészséges, mert megakadályozza a neurózis kialakulását. (Hadd üvöltsön, 

törjön-zúzzon, legalább kiengedi a haragot.) Tévhit ez is, nem szabad megengedni, mert 

szokássá válhat. A harag agresszív kiélése nem csökkenti, hanem növeli a további 

dühkitörések valószínűségét. A kifelé robbanó harag szóbeli vagy tettleges durvasághoz 

vezet.

Ř A haragkezelés fejlesztése.A kilencfokú haraglétra a haragkezelés fejlődését mutatja. Az indulatskála 

első lépcsőfoka a passzív-agresszív magatartás. A legtöbb felnőtt az ötödik lépcsőfokon áll, amelyet a 

barátságtalan, hangos, haragját másokkal is érzékeltető, összefüggés nélkül panaszkodó, szitkozódó magatartás 

jellemez. A létra kilencedik fokán az áll, aki harag esetén a konfliktus feloldására törekszik. Barátságos, haragja 

csak a kiváltó személyre irányul, a haragot kiváltó problémánál marad, logikusan gondolkodik. Pozitív a harag 

lezárása, kompromisszummal és megegyezéssel végződik.

Ř Hogyan fogjunk hozzá a haragkezeléshez?

– Feltétel nélküli szeretettel kell fordulni a haragos személyhez. (Fáj, ahogy viselkedsz, de 

érdekel, mi van veled, szeretlek.)

– Bizalommal teli légkörben, kitüntetett figyelemmel kell végighallgatni. (Csak arra kell 

figyelni, mással nem szabad foglalkozni!)

– A szemkontaktus, érintés is szükséges.

– Először az érzések, azután a probléma, végül a viselkedés megbeszélése következik. A 

megbocsátás nem érzelem, hanem döntés, de nem törli el a következményeket, a 

fájdalmat, a felelősséget.

Ř Mit tehetünk még? 

A saját látószögemből kilépni, és mások szemszögéből is megnézni az adott helyzetet.
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Lábita Színház
Okt. 13-án, „Könyves vasárnap” délután a könyvtár vendége volt Csernik Szende székely lábbábos. 

Szende sepsiszentgyörgyi származású. Meséi szereplőit úgy kelti életre, hogy a bábokat a „csihány csípte csóré 
lábaira” húzza fel. Innen ered egyszemélyes színházának a neve: Lábita Színház.

Szende Madocsán két mesét adott elő, az egyik  A 
szegény ember és a farkas, a másik A kásahegy.

A második mesébe belevonta a közönsé-get is, így az élő 
mesévé vált. 

Szende derűs, üde személyisége és ízes, székely 
tájszólásban előadott meséi elvarázsoltak bennünket. 

Hitvallása, miszerint: „A mese gyógyír, a mese játék, a 
mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki 
lelkére.” – célba talált nálunk is.

Hívogató!

„Szorgos kezek” kézműves klub alakult a 
könyvtárban 2013. okt. 12-én. Összejöveteleinket 
kéthetente tartjuk a könyvtárban. Szeretettel várunk 
mindenkit, aki szeretne megtanulni varrni, hímezni, 
kötni, horgolni és más kézműves tevékenységek 
technikáját elsajátítani.
Legközelebbi klubfoglalkozásunk 2014. jan. 11-én, 
utána jan. 25-én lesz.

Baksa Istvánné
könyvtáros

Együtt-egymást segítve

A Rákbetegek klubjának célja, hogy a daganatos betegek és hozzátartozók testi, szellemi és lelki gyógyulását, 
jelen vagy múlt helyzet elfogadását segítse. A diagnózis közlését követő nehéz időszakban nagy segítséget 
jelenthet a hasonló problémákkal küzdő emberek társasága, akik reményt, védelmet nyújtanak egymásnak, 
valamint küzdelem elején állókban –pozitív példájukon keresztül- erősítik a gyógyulásba vetett hitet. Az 
útkeresésben segítünk Téged meghívott tapasztalt orvosok, egészségügyi szakemberek tanácsaival és 
közösségünk gyógyító erejével! A klubtagság egy lehetőség, ahol választ kaphatsz kérdéseidre és segítheted 
klubunk tevékenységét aktív jelenléteddel.
A klub egy közösség, ahová Te is tartozol, ha Te vagy közeli hozzátartozód hasonló kihívásokkal küzd vagy 
küzdött.
Alapfilozófiánk: MINDIG VAN KIÚT, akkor is , ha jelen pillanatban nem látjuk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő összejövetelen.

Első időpont: 2014. január 17.  15 óra, Művelődési ház

Antal Edit
Kérdés, észrevétel esetén elérhetőség: Madocsa, Torony u. 7., telefon: 20/5729552



Meghívó!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

Szvorák Katalin és Kudlik Júlia

című közös lemezük bemutatóját tartják.

 2014. jan. 17. (péntek) 16 óra
Helyszín: Madocsa, Mozi
Jegyek elővételben válthatók

a madocsai könyvtárban 1000,- Ft-os áron kedd – szombat: 14-18 óráig

Tel.: 75/330-113     20/954-6398

8 Könyvtári hírek



 

BÚÉK

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit a 2013. 

december 31-én este 19 órakor kezdődő

Szilveszteri bálunkra!
Helye: Faluház 

Vacsora: -Csülök pékné módra- négysajttal töltött 

csirkemell szezámos bundában

- steak burgonya, rizs, vegyes  saláta

- desszert

Belépődíj vacsorával: 4000 Ft , anélkül: 2000 Ft

A zenét a Traktoros Band szolgáltatja.

Tombola, értékes nyereményekkel.

Előzetes helyfoglalás és jegyárusítás a Polgármesteri 

Hivatalban december 23-ig.

 Meghívó 9



10  Óvodai hírek

Kölyökkuckó Híradó

Élményekben gazdag napokat 
tölthettek a madocsai ovisok az 
óvodában. Nézzünk néhányat az 
elmúlt hetekből.

Októberben „tökös hetet” 
tartottunk, melyen a gyerekek a tök 
tulajdonságaival ismerkedhettek 
meg. Volt itt minden: tökfaragás, 
sütőtök evés, tök festés, mintázás és 
még sok más érdekes program.

Áprily Géza zenés műsorát 
élvezhették a gyerekek. Együtt 
énekeltük az ismert énekeket és 
tanulhattunk újakat is. 

Novemberben Márton nap-
hoz kapcsolódva „libás” hetet tar-
tottunk, ahol megismerkedhettünk 
Szent Márton legendájával. Fakanál 
bábot készítettünk, természetesen 
libát, mellyel jót báboztunk. 
Körjátékokat tanultunk, libás játé-
kokat játszottunk.

December 5-én moziba men-
tünk, ahol egy aranyos rajzfilmet 
néztünk meg a D-B-M Mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde igazgató asszo-
nya jóvoltából. Ezúton köszönjük a 
Mikulás napi meglepetést.

December 6-án megérkezett 

a Télapó. Sok-sok verssel, énekkel 

készültünk. Nagyon jók voltak az 

idén a gyerekek, mert mindenkinek 

rejtett valamit a nagy puttony. A 

Télapó megdicsérte a gyerekeket, 

hogy milyen sok szép verset és 

éneket tanultak az óvodában és 

megígérte, ha jók lesznek, jövőre is 

eljön hozzánk. 

Itt szeretnénk megköszönni Mado-

csa Község Önkormányzatának  

anyagi hozzájárulását a csomagok-

hoz, valamint a vetítés helyének 

biztosítását.

December 7-én adventi 

asztaldíszeket készítettünk szülők-

kel és gyerekekkel együtt. 
A zeneiskolások karácsonyi 

hangversenyét hallgathattuk meg 

december 10-én az oviban. Nagy 

örömmel énekeltek együtt kicsik és 

nagyok. Igazi karácsonyi hangulatot 

varázsoltak nekünk.
 

Minden kedves szülőnek, nagy-

szülőnek, gyermeknek kellemes 

karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánnak a Kölyökkuckó 

Óvoda dolgozói!

Molnárné Kiss Anita



 Bama-mama klub hírek 11

2013. december 4-én, mondhatni már hagyományosan, megrendezésre került a 
madocsai baba-mama klub Mikulás ünnepsége.

Az eseményt lázas szervezés, ügyködés előzte meg: Mi 
legyen a csomagokban? Mikor tartsuk? És talán a 
legfontosabb, Hol legyen? Ugyanis ebben az évben már 32 
kisgyermekkel számol a klub. Kisebb - nagyobb viták után 
a Sportcsarnok mellett döntöttünk. 
Hisz a legtöbb kis Tag már nem karon ülő, hanem tipegő, 
sétáló, és persze ott vannak a "robbanó-romboló rakéták". 
Itt aztán lesz hely és tér az energiák szabadon engedésére - 
gondoltuk.
 Szerda délután 15 órakor Nagyné Kovács Zitával és 
Turiné Nikl Melindával elkezdtük az előkészületeket; 
megépítettük a Mikulás trónját, szivacsokat fektettünk le 
elé, hogy ott tudjanak majd várakozni a gyerekek, labdákat 
és hullahopp karikákat vettünk elő. A lelátó felett asztalo-
kat rendeztünk el a finomságoknak. 15:30-tól már érkeztek 
is a résztvevők. Az asztalok hamar megteltek minden földi 
jóval, a küzdőtér pedig gyerekekkel. Volt ott foci, 
fogócska, ugra-bugra, a nagyobbak pedig a bordásfallal is  
ismerkedtek.  A finomságokkal  teli asztalok körül pedig
inkább csak mi, anyukák csoportosultunk. A gyerekek nem értek rá, holmi evészettel foglalkozni.

 Aztán lassan mindenki leült a trón előtti szivacsokra és 
elkezdtük csalogatni a Mikulást a "Hulla pelyhes" kis 
dallal. Valószínűleg nagyon jó füle van a Télapónak, 
ugyanis egyszer csak ott állt az ajtóban! A gyerekek 
csillogó szemekkel és fel-fel ugrálva mutatták nekünk: 
"Itt van! Itt jön!" Annyi jó gyerek jött össze, hogy 
bizony a Mikulás 2 nagy zsák ajándékkal érkezett. 
Mivel nagyon messziről jött, és elmondása szerint a falu 
táblától már gyalog, mert a rénszarvasok nem 
közlekedhetnek lakott terülten; a második zsák 
becipeléséhez már a gyerekek segítségét kérte. Akadt is 
segítő bőven! Majd miután megpihent, és 
meghallgatott egy-két szép dalt és verset, a Télapó 
kiosztotta a névre szóló csomagokat, melyekben 
gyümölcs, csoki, üdítő és labda lapult. Aki elég bátor

volt, az halászhatott még extra szaloncukrot is a 
Mikulás zsákjából. Fényképezkedések után 
elköszönt a Nagyszakállú, és továbbment, hisz 
sokan vártak még rá. 
A délután gyorsan eltelt, nagyon jól sikerült, 
élményekkel és jó hangulatban indult haza 
mindenki. Ezúton is köszönjük a szervezést az 
anyukáknak, és a délután lebonyolításában pedig 
Vas Anna segítségét. 

Jövőre is várjuk a Mikulást!

Tóthné Burai Krisztina  



12  Nyugdíjas klub hírek

Az elmúlt időszak is bővelkedett programokban a Nyugdíjasklub életében: 

Az elmúlt időszak is bővelkedett programokban a Nyugdíjasklub életében: 

- A Nyugdíjasklub szeptember 21-én az „Életet az Éveknek” Tolna Megyei Dalos Találkozóján 12 fővel vett 
részt Pakson, ahol madocsai dalokkal léptünk fel. A Paksi Városi Nyugdíjasklub volt a házigazda, a sikeres 
rendezvényen 30 csoport vett részt. 

- A Paksi Rendőrkapitányságtól kaptunk tájékoztatást a bűnmegelőzésről. 

- Szeptember 28-án Kecskemétre mentünk, Fejős Jenő rendezésével Nótás délutánra.33 fővel indult 
társaságunk, élményekkel tértünk haza, mindenkinek nagyon tetszett a műsor. 

- Október 26-ára a Dunakömlődi Nyugdíjasklubtól báli  meghívást kaptunk ( vacsorával, tánccal tombolával) 
.32 tagunk jött el erre az eseményre . Az ilyen találkozások lehetővé teszik, hogy egyre több klubbal 
tarthassunk  a kapcsolatot.  

- Október 28-án rendbe tettük a Hősi sírokat, koszorúkat készítettünk, mécseseket gyújtottunk Halottak napjára. 

- Klub életében alkalmanként születés és Névnaposokat köszöntünk versekkel , énekekkel .

- Az ünnep közeledtével, december .5-én elkészítettük a buszmegállókhoz a karácsonyi díszeket. 

A fenti programokon túl a klubtagok rendszeresen találkoznak, összejöveteleinket minden héten csütörtökön 14 
órakor  tartjuk. 

Tarczal Jánosné
Klub vezetője



Kedves Olvasók!

2013. november 24-én egyház-
községi közgyűlést tartottunk, 
melynek határozatai alapján a 2014. 
évtől több, a gyülekezetünk életét 
befolyásoló változás lép életbe. Ezt 
szeretnénk itt most röviden az Önök 
számára összefoglalni, illetve 
Önökkel megismertetni, mert 
valószínűleg többen érintettek, vagy 
idővel érintettek lesznek.

1. A 2014. évi egyházfenntartói 
járulék 5000 Ft-ra az egyháztámo-
gatói járulék 3500 Ft-ra emelkedik. 
Ezzel  a  javas la t ta l  minden 
szavazásra jogosult egyháztag 
egyetértett. Hozzá kell azonban 
tennünk, hogy ezzel az összeggel, 
más megyebeli gyülekezetekkel 
összevetve, nagyjából a közép-
mezőnybe érkezünk csupán, nem 
beszélve arról, hogy az egyházi 
törvényben előírt elvárt összeg nem 
lehetne kevesebb, mint az egyháztag 
jövedelmének legalább 1 %-a. Azt, 
hogy ki melyik összeget szeretné 
fizetni, azt továbbra is maga 
döntheti el.

2. 2014-től kezdve a gyülekezet 
döntése szerint azt is figyelembe 
fogjuk venni, hogy a kereszt-
szülőknek is rendezett-e legalább 3 
évre visszamenőleg az egyház-
fenntartói, vagy legalább a támo-
gatói járuléka. Eddig is figyelembe 
vettük ezt a kereszteltető szülőknél, 
a házasulandó pároknál, konfir-
máltató szülőknél, illetve temetés 
kapcsán az elhunyt személyére 
nézve (10 évre visszamenőleg). 
Most ez a kör csak kibővült a 
keresztszülőkre is. Nem szükséges, 
hogy a mi egyházközségünkben 
legyen az illető egyházfenntartó, ha 
máshol tartozik gyülekezethez, 
hozhat onnan is igazolást az érintett. 
Ugyanez vonatkozik a más feleke-
zetűekre is. 

Reménységünk az, hogy aki 
kereszteltet, maga is valamilyen 
formában azért egyházhoz tartozik, 

hiszen a kereszteléskor mind a 
szülők, mind a keresztszülők 
fogadalmat tesznek, hogy gyerme-
küket a református keresztyén 
egyházban nevelik és neveltetik.

3. Döntött a közgyűlés arról is, hogy 
akik egy-egy „szolgáltatás” kap-
csán fizetnek inkább visszamenő-
legesen a rendszeres közös teher-
hordozás helyett, azoknak ebben az 
esetben a magasabb összegű 
egyházfenntartói járulékot kell a 
továbbiakban vissza-menőlegesen 
fizetniük az elmaradt éveikre nézve. 
Ez 2014-ben, ugye 5000 Ft lesz, ami 
azt jelenti, hogy ha keresztelés, 
házasságkötés, vagy konfirmáció 
kapcsán fizet valaki visszamenőleg 
pl. 3 évet, az 15.000 Ft-ot kell, hogy 
fizessen. Aki után temetés kapcsán 
fizetnek, és esetleg 10 évvel is el van 
maradva, az 50.000 Ft-ot kell, hogy 
pótoljon. Ennek a döntésnek célja 
az, hogy „akiknek van fülük a 
hallásra” azok meghallják, hogy 
esetleg jobban járnak, ha évente 
fizetnek egy kisebb összeget (3500 
Ft, vagy 5000 Ft), mintha egyben 
kell majd kifizetniük egy nagyobbat. 
Szeretnénk, ha megértené mindenki, 
hogy ahhoz, hogy bármikor, amikor 
szükség van rá, találjanak itt egy 
szépen karbantartott templomot, 
működő haranggal, szép gyülekezeti 
házzal, és legyen helyben egy lel-
kész, aki ilyen ügyekben megkeres-
hető, ezt valakiknek fenn kell 
tartania. Ha pedig a folyamatos 
fenntartásból valaki nem veszi ki a 
részét, akkor a „szolgáltatás” kap-
csán kell hozzájárulnia ehhez.

4. Mivel a teljes jogú egyháztagok 
egyre több beleszólást kapnak már 
idéntől is a gyülekezeti élet 
dolgaiba, szükséges volt közösen 
meghatároznunk azt is az egyházi 
törvénnyel összhangban helyi 
szinten is világosan, hogy kiket illet 
ez a jog.   Teljes jogú egyháztag 
tehát az, aki református, konfir-
mált, 18. életévét betöltötte, az 
egyházfenntartói járulékot befi-
zette, és rendszeresen jár (a döntés 

szerint évente legalább 6 alkalom-
mal) az istentiszteletekre. 
Ez azt jelenti, hogy nem csak 
nagyünnepeken, vagy keresztelés, 
esetleg gyász kapcsán, hanem 
legalább néhány évközi alkalmon is 
részt vesz. Ezen kritériumok alapján 
fogja tehát a továbbiakban ugyan-
csak az egyházközségi közgyűlés 
összeállítani a választói névjegy-
zéket. A választói névjegyzékben 
szereplők egyben a teljes jogú 
egyháztagok is. Az egyházi törvény 
szerint ezek a személyek választ-
hatók pl. presbiteri tisztségre, és 
választók is egyben. Ők szavazhat-
nak presbiter- vagy esetleges lel-
készválasztáskor és az egyház-
községi közgyűléseken is. 
Teljes jogú egyháztag tehát bárki 
lehet, aki 18. évét betöltötte, konfi-
rmált, egyházfenntartói járulékot 
fizet és rendszeresen jár istentiszte-
letre.

5. Végül a közgyűlés úgy döntött, 
hogy 2014-től a teljes jogú egyház-
tagok a stólaköteles szolgálatokat 
(házasságkötés, temetés) ingyene-
sen kapják, míg a többieknek 
továbbra is 15.000 Ft-ot kell fizetni-
ük. 

Aki szeretne az egyházközség fenn-
tartásához folyamatában hozzájá-
rulni, idén (december 31-ig) még 
van lehetőség arra, hogy akár vissza-
menőlegesen is a 3000 Ft-os egyház-
támogatói összeggel rendezzenek 
elmaradásokat.

Kívánunk áldott készülődést a 
Karácsonyra, és szeretettel hívjuk 
is Önöket ünnepi (december 25. és 
26-án 11.00 órakor) istentiszte-
leteinkre és minden gyülekezeti 
alkalmunkra! 

Áldást, békességet kívánok 
Önöknek!

Nagy János
lelkész

Egyházi hírek 13
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Közeleg a Nitrát Adatszolgáltatás leadási határ ideje 2012. december 31.

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségük van a 

következő termelőknek:

1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók. /Magánszemélyek 

háztartási igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 

számosállat./ingatlan felett. Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok 

szükségesek.

2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny 

területen gazdálkodik, belterület, kivéve.

A fent említett gazdálkodóknak a rendelet szerint:

a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást 

megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-

gazdálkodásra, trágyázásra, parcellaművelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek 

megfelelő adattartalommal.

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatlapon kell adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet 

követő december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak. 

Cím: Tolna Megyei Kormányhivatal NTI Bognárné Ferencz Judit 7030 Paks Kápolna utca 2.

A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok beazonosításához, valamint az adatlap 

értelmezésében a kamarai tanácsadók segítséget nyújtanak.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1-5 számú mellékleteiben is hasznos információk találhatók:

- Az adatlapok kitöltéséhez útmutatót is találunk a rendeletben 

- Szervestrágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei,

- Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor, 

- Irányszámok szántóföldi növények, zöldségfélék, illetve ültetvények átlagos fajlagos tápanyagigényének 

meghatározásához

- Nitrátérzékeny területen a tápanyag-gazdálkodási számításoknál a főbb növények esetében figyelembe vehető 

maximális értékek

- Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez.

Idén a múltévhez hasonlóan az adatszolgáltatás teljesíthető elektronikusan is. A határidő ebben az esetben is 

december 31. Az elektronikus adatszolgáltatáshoz saját ügyfélkapu regisztráció szükséges. A megfelelő 

elektronikus nyomtatványok és a szükséges nyomtatványkitöltő program letölthető a www.nebih.gov.hu 

honlapról. Az elektronikus benyújtás esetén is igénybe vehetik az agrárkamara segítségét.

Adatszolgáltatás:

1. - Állattartók esetében az összes megművelt területről adatot kell szolgáltatni.

2. - AKG támogatottak esetében is a gazdaság teljes területéről kell adatot szolgáltatni.

3. - Mindazok, akik nitrát érzékeny területen gazdálkodnak, nekik azonban csak azokról a területeikről kell 

adatot szolgáltatni, amelyek nitrát érzékeny területen vannak. 



Új nitrát érzékeny területek Madocsán!!!!!
A 43/2013. (V. 29.) VM rendelet módisította a nitrát érzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén 

történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletet 

A nitrát érzékeny blokkokat a rendelet 1 számú melléklete tartalmazza 

Madocsai nitrát érzékeny blokkok: (két új blokk került kijelölésre Madocsán ezeket vastagon 

kiemeltem és aláhúztam. A most újonnan kijelölt két blokk esetében a területeken a helyes mezőgazdasági 

gyakorlatot 2014. szeptember 1-től kell betartani. Mivel ennek része a nyilvántartás vezetés és adatszolgáltatás 

ezért először a 2014 szeptember 1-től 2015 augusztus 31-ig tartó gazdálkodási évről kell adatot szolgáltatni 

2015. szept1-dec 31 között).

VAY37-V-09 VAWW7-M-09 VAUH7-5-09 VANP7-6-09 VAMH7-X-09 VAK37-F-09 VAHW7-7-09 

VAEH7-Q-09 VAD97-H-09 V9D97-F-09 V9C37-7-09 V99W7-Y-09 V98P7-Q-09 V91H7-9-09

V8MH7-V-09 V8FP7-W-09 V5Y37-P-09 V4WW7-E-09 V4VP7-6-09 V4UH7-X-09 V4T97-P-09

V4R37-F-09 V4PW7-7-09 V4NP7-Y-09 V4MH7-Q-09 V4L97-H-09 V4K37-8-09 V4HW7-1-09

V4FP7-R-09 V4D97-9-09 V4C37-2-09 V49W7-T-09 V48P7-K-09 V47H7-A-09 V4697-3-09 V4537-U-09 V43W7-L-09 

V3WW7-D-09 V3D97-8-09 V2VP7-4-09 V2UH7-V-09 V2R37-D-09 V2PW7-5-09

V2NP7-W-09 V2EH7-F-09 V2C37-Y-09 V29W7-Q-09 V28P7-H-09 V27H7-8-09 V23W7-J-09 V22P7-9-09 V21H7-2-09 

V2097-T-09 V1Y37-K-09 V1WW7-A-09 V1UH7-U-09 V1R37-C-09 V1PW7-4-09 

V1MH7-M-09 V1L97-D-09 V1D97-6-09 V1C37-X-09 V11H7-1-09 V0WW7-9-09 V0UH7-T-09

 V0PW7-3-09 V03W7-F-09 V02P7-7-09 D59W7-C-09

Az adatszolgáltatással kapcsolatban, ha bárkinek problémája merülne fel, keressenek a 06/30-286-8745 
mobilszámon vagy szerdán és csütörtökön Pakson a Tolnai út 2 I emeleten a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara irodájában 

    Bán Bálint Géza
ÚMVP tanácsadó

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Labdarúgás hírek

5.forduló, 2013.09.15
ifi: Madocsa-Sióagárd 0:5 (0:3)
Vez: Kovács T, Bogdanovics S

Erb F – Szabados A, Feil T, Kovács 
Gergő, Újhelyi Sz– Kiss P, Gábor M, 
Farkas P, (Vörös V) Kovács Gábor – 
Szintai K, (Szintai G) Novák A 
(Závodi Zs) 

Ifistáink hamar megadták magukat

felnőtt: Madocsa-Sióagárd 4:0 
(2:0)
Vez: Farkas R, Kovács T, 
Bogdanovics S
Góllövő: Schulteisz, Aschermann, 
Rein, Böde 

Müller R– Araczki I, Rein A, Gál A, 
Kindl I (Zengrűber Á)  –Madár K, 
(Tarczal R) Wenhardt Á, (Araczki A) 
Rein A, Schulteisz A, – Böde I,

 (Boris B) (Elek T) Aschermann Gy

Csapatunk ismét nagyszerűen 
játszott, a védelem hiba nélkül 
működött, csatáraink pedig egyszer-
egyszer megvillantak.

(folytatás a 16. oldalon)

Agrárkamarai hírek, Labdarúgás hírek 15



(folytatás a 15. oldalról)

6.forduló, 2013.09.22
ifi: Gerjen-Madocsa 2:2 (1:1)
Vez: Kurcz Gy, Béda Á
Gól: Gábor M 2

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

Ifistáink javuló játékkal pontot 
szereztek idegenben.

felnőtt: Gerjen-Madocsa 3:4 
(0:4)
Vez:Álló T, Kurcz Gy, Béda Á
Gól: Schulteisz, Böde, Szakács, 
Wenhardt

Müller– Araczki, Kern, Gál, Madár 
– Szakács, (Zengrűber) Rein, 
Wenhardt, (Magyar T) Schulteisz – 
Böde (Vörös) Aschermann

Az első félidőben nagyszerűen 
játszottunk, a második félidőben 
sok volt a könnyelműség.

7.forduló, 2013.09.29
ifi: Madocsa-Mórágy 2:1 (0:0)
Vez: Szabó P, Marcsek T
Gól: Szintai K, Újhelyi Sz

Erb F –Szabados A, Feil T, Gábor 
M, Szabó E– Kovács Gábor, Farkas 
P, Kovács Gergő, Kiss P– Szintai 
G, (Újhelyi Sz) Szintai K 

Jó játékkal, bravúros győzelmet 
arattunk az esélyesebb 
vendégcsapat ellen.

felnőtt: Madocsa-Mórágy 5:0 
(2:0)
Vez: Lengyel S, Szabó P, Marcsek 
T
Gól: Böde 2, Rein, Wenhardt, 
Schulteisz

Müller– Araczki, Gál, Kern, Kindl, 
(Magyar T) – Szakács, (Tarczal) 
Rein, Wenhardt, Schulteisz 
(Zengrűber) – Böde, (Elek) 
Aschermann (Vörös) 

Negyedik hazai meccs, negyedik 
győzelem, sok gólt rúgtunk egyet 
sem kaptunk.

8.forduló, 2013.10.13
ifi: Madocsa-Németkér 3:3 (1:2
Vez: Kardos B, Boda A
Gól: Kovács Gábor, Novák, 
Farkas

Erb F –Szabados A, Feil T, Gábor M, 
Szabó E (Újhelyi Sz) – Kovács 
Gábor, Farkas P, Kovács Gergő, 
Bognár J, (Novák A) – Tóth G, 
(Szintai G), Szintai K (Vörös V)

Ifistáink hullámzó teljesítménnyel 
döntetlent értek el egy fordulatos 
meccsen.

felnőtt: Madocsa-Németkér 3:0 
(1:0)
Vez: Kövesdi T, Kardos B, Boda A
G ó l :  A s c h e r m a n n ,  B ö d e ,  
Zengrűber

Müller– Araczki, (Tarczal) Kern, 
Kindl, Madár– Szakács, (Magyar T) 
Rein, Vörös, Schulteisz (Zengrűber) 
– Böde, Aschermann 

Szívósan küzdő ellenfelet sikerült 
legyőznünk ismét kapott gól nélkül.

9.forduló, 2013.10.20
ifi: Pálfa-Madocsa 1:1 (0:0)
Vez: Albert J, Bati N
Gól:Kiss P

Erb F –Szabados A, Feil T, Kovács 
Gergő, Gábor M – Kovács Gábor, 
Farkas P, Bognár J, Kiss P – Novák 
(Szintai G), Bíró K (Vörös V)

Egyenlő erők mérkőzésén igazságos 
döntetlen született

felnőtt: Pálfa-Madocsa 1:3 (1:3)
Vez: Szappanyos Sz, Albert J, Bati 
N
Gól: Rein, Böde 2,

Müller– Araczki, Kern, Kindl, 
Madár (Zengrűber) – Szakács, 
( M a g y a r  T )  R e i n ,  V ö r ö s ,  
Schulteisz– Böde, Wenhardt 

Szikrázóan kemény meccsen jó 
játékkal győztük le a megerősödött 
hazaiakat. Sajnos Madár Krisztián 
súlyos sérülést szenvedett.

10.forduló, 2013.10.27
ifi: Madocsa-Tengelic 2:1 (1:1)
Vez: Weitner Á, Marcsek G
Gól: Szintai G, Gábor M

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

Nehéz, de megérdemelt győzelem

felnőtt: Madocsa-Tengelic 4:1 
(3:1)
Vez: Illés T, Weitner Á, Marcsek G
Gól: Rein A, Schulteisz A, Kern T, 
Böde I

Müller– Araczki I, Kern, Kindl, 
Tarczal – Szakács, (Zengrűber) 
Rein, Vörös, Schulteisz (Araczki A) 
– Böde, (Baka) Wenhardt (Magyar 
T)

Magabiztos győzelemmel őszi elsők 
lettünk. Kilenc győzelem mellett 
egy döntetlenünk volt, a legnagyobb 
rivális, második helyen álló 
Szekszárd ellen.

Lénárt Gyula

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
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