
Dsida Jenő : Édesanyám keze

A legáldottabb kéz a földön, 
a te kezed jó Anyám 
Rettentő semmi mélyén álltam 
közelgő létem hajnalán; 
A te két kezed volt a mentőm 
s a fényes földre helyezett 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg 
a napnak étkét, italát. 
Ez a kéz vállalt életére 
Gyilkos robotban rabigát, 
Ez tette éltünk nappalokká 
A nyugodalmi perceket. 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, 
Ha éjsötétbe dőlt a föld, 
Hányszor csordult a bánat könnye, 
Amit szememről letörölt, 
Hányszor ölelt a szent kebelre, 
Mely csupa, csupa szeretet! 
Add ide, - csak egy pillanatra, - 
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha-néha 
El is tévedt az igaz út, 
Ujjaid rögtön megmutatták: 
Látod, a vétek szörnyű rút! 
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor 
Feledni bírnám ezeket!. . . 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel 
Soká vezess még, adja ég. 
Ha csókot merek adni rája 
Tudjam, hogy lelkem tiszta még. 
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában 
A szent jövendő nem veszett! 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön, 
A te két kezed, jó Anyám! 
Mindenki áldja közeledben: 
Hát én hogy is ne áldanám?! 
Tudom, megáldja Istenünk is, 
Az örök Jóság s Szeretet! 
Némán, nagy, forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!

Anyák 
napja 
alkalmából 
szeretettel 
köszöntünk 
minden 
édesanyát!
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Testületi ülés

Tájékoztató a  Képviselő-testület 
2014. február 26-án , és 2014. 
március 26-án megtartott üléséről. 

Madocsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. február 
26-i ülésén számos fontos napirend 
tárgyalására került sor.
A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készült beszámoló 
elfogadása után az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének II. 
fordulós tárgyalása következett. A 
Képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetést 146.780 ezer Ft 
bevétellel és kiadással fogadta el. 

 Beruházási kiadásokra 7.658 ezer 
Ft-ot tartalmaz a költségvetés, 
melyből 2.023 e Ft a Sportcsarnok és 
az Óvoda épületére épített napele-
mek pályázati önerő része, 2.265 e 
Ft a temetőben az urnafal építésére 
tervezett összeg, 700 e Ft-ot 
tartalmaz fénymásoló beszerzésére, 
valamint 2.500 e Ft-ot a csapadékvíz 
elvezető rendszer tervezési kiadá-
saira. 

A felújítási kiadások előirányzata 
15.830 e Ft, melyből 2.947 e Ft a 
Mozi nézőterének felújítására 
benyújtott pályázat önerő része, 
9.000 e Ft a Művelődési Ház 
homlokzat  fe lú j í tására ,  és  a 
nyílászárók cseréjére tervezett 
összeg, 2.883 e Ft a szennyvíz és 
ivóvízhálózat rendszeres felújítási 
munkáira tervezett összeg, ezen 
felül 1.000 e Ft a hivatalban 
álmennyezet építése és a belső 
világítás korszerűsítésére tervezett 
összeg. 
Az ülés a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde költségvetésének tárgya-
lásával folytatódott, mely során  a 
madocsai Óvoda tagintézmény 
költségvetését 37.864 ezer Ft 
bevétellel és kiadással hagyta jóvá a 
testület.

Negyedik napirendként elfogadták a 
Képviselők a Bölcskei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetését. 2013. január 1-je óta 
a Hivatal közös önkormányzati 
hivatal formájában működik, költ-
ségvetésének jóváhagyása mindkét 
település Képviselő-testületének 
kötelező feladata. Az ülésen elhang-
zott, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal működését a központi 
költségvetésből kapott normatíva 
biztosítja, az Önkormányzatnak a 
saját költségvetéséből ehhez nem 
kell hozzájárulnia. 

Az országgyűlési képviselőválasz-
tás kitűzött időpontjának közeled-
tével a képviselők megválasztották a 
településen működő szavazókörök 
szavazatszámláló bizottságainak 
tagjait és póttagjait.

A Képviselő-testület 2014. március 
26-án tartott ülésének fő napirendjei 
a településen működő egyesületek-
hez kapcsolódtak. Az ülés első 
felében a Képviselők megtárgyalták 
és elfogadták az egyesületek beszá-
molóit a 2013. évi támogatás fel-
használásáról, majd döntöttek az 
idei évben beérkezett támogatási 
kérelmekről.

Az Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésében 4.510 ezer forintot 
különítettek el erre a célra, melyből a 
Madocsai Polgárőr Egyesület 
működését 500.000.-Ft-tal ,  a 
Madocsai Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület működését 1.000.000.-
Ft-tal támogatták a Képviselők. A 
Madocsai Sportegyesület részére 
2.750.000.-Ft támogatás bizto-
sítottak, melyből a Labdarúgó 
Szakosztály 1.300.000.-Ft, a Férfi 
Kézilabda Szakosztály 600.000.-Ft, 
a Női Kézilabda Szakosztály 
850.000.-Ft támogatásban részesült. 
A N y u g d í j a s k l u b  k é r e l m é t 
200.000.-Ft-tal támogatta a Kép-
viselő-testület. 

Az ülés folytatásaként döntés szüle-
tett arról, hogy a  Művelődési Ház 
felújításának folytatásához pályá-
zatot nyújt be az Önkormányzat a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz. A pályázaton el-
nyerhető támogatásból a vizesblokk 
felújítását, a külső nyílászárók 
cseréjét, valamint az épület külső 
hőszigetelését tervezik megvalósí-
tani.
Soron következő napirendként a 
gyermekvédelem helyi szabályozá-
sairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása következett, melynek 
során döntöttek a Képviselők az 
étkezési nyersanyagnorma 10 %-os 
emeléséről, majd ezt követően elfo-
gadták a felnőtt korúakra vonatkozó 
szociális gondoskodásról szóló 
rendelet módosítását. E rendelet 
szabályozza a szociális ellátások 
térítési díjainak megállapítását, 
melyeknek a tárgyévre történő 
megállapítására április 1-ig van 
lehetősége a Képviselő-testületnek. 
A napirendhez kapcsolódóan 
elhangzott, hogy a térítési díjak 
megállapítása körültekintően 
történt, figyelemmel arra, hogy azok 
ne legyenek túl magasak, mert 
annak az Alapszolgáltatási Központ 
kihasználtságára nagy hatása lenne. 
Az elmúlt évben döntöttek a 
Képviselők a nappali tartózkodásért 
fizetendő díj bevezetéséről, azonban 
a z  é v  f o l y a m á n  e z t  m e g  i s 
szüntették, mert a bevezetése után 
lecsökkent a szolgáltatást igénybe 
vevők száma. Sajnos az Alapszol-
gáltatási Központ szolgáltatásait 
nagyon kevesen veszik igénybe, 
pedig elég sok a településen egyedül 
élő, idős korúak száma, akik részére 
az intézmény megfelelő ellátást 
nyújt. Jó lenne, ha egyre többen 
élnének ezzel a lehetőséggel.
Végezetül a polgármester asszony 
tájékoztat ta  a  jelenlévőket  a 
Művelődési Háznál folyó munkák 
állásáról, valamint a köztemetőben 
az urnafal elkészültéről. 
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Választási tájékoztató

Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai Parlament tagjainak 2014. év választását 2014. május 25. napjára 
tűzte ki. 

Néhány fontosabb információ a választással kapcsolatban:

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A 
névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kapnak, aki nem kapta 
meg, ezt a Helyi Választási Irodában kérheti. A szavazás napján lakóhelyétől távol, de belföldön tartózkodó 
választópolgár kérheti, hogy  az általa megjelölt helyen szavazhasson. Ebben az esetben személyesen vagy 
levélben a  lakóhely szerinti Helyi Választási Irodánál, illetve a www.valasztas.hu internetes oldalon kérheti 
átjelentkezését 2014. május 23-án 16 óráig. Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, 
2014. május 17-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az előbb említett módokon. 

Mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérhet, aki mozgásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok 
miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurna iránti kérelem csak 
írásban, vagy a honlapon keresztül nyújtható be, és a szavazást megelőző második napon 2014. május 23-án 
(pénteken) 16.00 óráig kell beérkeznie  a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel, 
a szavazás napján 2014. május 25-én (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet 
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Ezentúl a fogyatékossággal élő választópolgár  a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása 
érdekében: 

- Braille – írással készült értesítő megküldése, 

- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, 

- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. 

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a 
szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet. 

Az Európai Unió más tagországának állampolgára kérheti a magyarországi lakóhelye szerint illetékes helyi 
választási irodától a névjegyzékbe vételét/névjegyzékből való törlését az Európai Parlament tagjainak választásán. 
A névjegyzékbe vétel iránti kérelmet a szavazás napját megelőző 16. napig legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 
óráig, a névjegyzékből való törlés iránti kérelmet a szavazás napját megelőző 10. napig, legkésőbb 2014. május 
15-én 16.00 óráig nyújthatja be.  

A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu www.magyarorszag.hu honlapon vagy a  honlapon keresztül, 
továbbá levélben vagy személyesen.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart a megszokott szavazóköri helyiségekben:

1. szavazókör: � Fő u. 19. Művelődési ház
2. szavazókör:�� Paksi u. 19. Óvoda
3. szavazókör:�� Paksi u. 61. Sportcsarnok

Szavazni egy listára lehet. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a hivatalban működő Helyi Választási Irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda



Közérdekű telefonszámok

Igényként merült fel, hogy gyűjtsük össze azokat a közérdekű telefonszámokat, amelyekre sokszor a 

lakosoknak sürgősen szükségük lenne. Ezeket az alábbiakban tesszük közzé:

TELEFONSZÁMOK:

- Bölcskei Közös Önkormányzati 
Hivatal Madocsai Kirendeltsége:   330 101
                   330-272
                   330-016 fax

-     Idősek Klubja                 701 000
- Madocsai Általános Iskola

- Tagintézmény-vezető    530 002
- Iskola titkár                 330 156
- Konyha                 330 130

- Kölyökkuckó Óvoda                      330 074
- Egészségház

- Felnőtt háziorvosi rendelő               330 013
- Gyermekorvosi rendelő               330 588
- Védőnő                 330 044
- Gyógyszertár                 330-101  (Hivatalon keresztül lehet elérni)

- Központi Orvosi ügyelet Paks         410 222
- Könyvtár             330 113
- Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet       330 174
- Posta                         530 022 
- Református Egyház                      330 168
- Körzeti megbízott           30/5295476
- Falugazdász                       30/2868745

Mohácsi Busójárás

Idén is farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéig tartott a 
mulattság Mohácson. A mohácsi sokácok messze földön ismert 
népszokása a busójárás. A busójárás a télbúcsúztató, tavaszköszöntő, 
oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. 
Március 4-én iskolánk is szervezett kirándulást a rendezvénysorozat 
zárónapjára. 12.30-kor indult az 50 fős csapatunk, hogy a Koló téren 
gyülekező busókat még időben szemügyre vehessük. 15 órakor 
indult el a látványos, hangulatos felvonulás, amit mi is követtünk. 
Ezután betértünk a Művelődési Házba, ahol megnéztük a 
rendezvénnyel kapcsolatos kiállítást. A következő állomásunk a 
Széchenyi tér volt, ahol még egyszer szemügyre vehettük a jelmezes 
forgatagot. Ágyúdörgés, kerepelés, ijesztgetés után 18 órakor a 
máglya meggyújtásával, koporsóégetéssel búcsúztattuk mi is a telet 
Mohácson. A sok fénykép igazolja, hogy számos élménnyel 
gazdagodva érkeztünk haza és úgy véljük, hogy 2-3 évente érdemes 
megszervezni ezt a kirándulást! 

Dr Volmanné Reich Márta
szervező tanár
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 Iskolai hírek 5

Versenyeredmények

4. osztály

 Zrínyi Ilona megyei matematika verseny:      Tarczal Dániel János 9. hely

 D-B-M Bendegúz nyelvész verseny:              Tarczal Dániel János 5. hely

                   Szabó Botond 6. hely

 D-B-M környezetismeret verseny:                 Tarczal Dániel János 3. hely

 D-B-M matamatika verseny:                          Tarczal Dániel János 4. hely

A 4. osztályosok felkészítője: Zemkóné Horváth Zsuzsanna tanító néni volt.

 

3. osztály:

 Zrínyi Ilona  megyei matematika verseny:      Szabó Barna 38. hely

                               Virágh Ákos 42. hely

                               Szintai Zsombor 92. hely

 D-B-M Bendegúz nyelvész verseny:               Szabó Barna 5. hely

 D-B-M környezetismeret verseny:                  Szintai Zsombor 5. hely

                    Szabó Máté 6. hely

 D-B-M matamatika verseny:                           Szabó Barna 3. hely

                               Virágh Ákos 1. hely

                               Szintai Zsombor 1. hely

A 3. osztályosokat Vörösné Szabó Szilvia tanító néni készítette fel.

2. osztály:

 D-B-M környezetismeret verseny:                   Katona Vanessza 2. hely

                                                                                Rummler János 3. hely

 III. Országos Szépíró Verseny:                         Erb István 1. hely

A 2. osztályosok felkészítője: Boldog Istvánné tanító néni volt.

Felső tagozat

 Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei helyezettjei:

� � � � Szili Péter 8. osztály 4. hely

� � � � Pongrácz Péter 5. osztály 11. hely

� � � � Bene Dániel 5. osztály 13. hely

Felkészítőjük: Sebestyénné Venczel Andrea tanárnő

 Bendegúz Nyelvészverseny Megyei:

Vörös Jennifer 8. osztály 9. hely

Pongrácz Péter 5. osztály 12. hely

Felkészítőjük: Molnár Edit és Lovász Magdolna tanárnők

 Megyei Történelem verseny:

Szili Péter 8. osztály 8. hely

Vörös Jennifer 8. osztály 11. hely

Felkészítőjük: Molnár Edit tanárnő

GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉNYEKHEZ!
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Környezetismeret verseny

Április 3-án iskolánk munkaközössége környezetismeret 
versenyt szervezett alsó tagozatosoknak. Dunaföldvárról, 
Bölcskéről és Madocsáról ( tehát a D-B-M-ből) 2., 3., és 4. 
osztályosok nevezhettek. Számítottunk a gyerekek 
általános műveltségére és tananyag béli tudására is. A jól 
sikerült megmérettetésen 57-en vettek részt. Az első 
helyeket évfolyamonként a Dunaföldvárról érkezettek 
szerezték meg. Nagy öröm számunkra, hogy a mi iskolánk 
tanulói is szép eredményeket értek el. Minden 
résztvevőnek gratulálunk és jövőre is várjuk  azokat, akik 
szeretik összemérni tudásukat!

Szavalóversenyt is rendeztünk

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik 
szükséges, hogy vers írassék különben meggörbülne 
a világ gyémánttengelye.”- József Attila ezen 
szavaival kezdődött az általános iskolások 
hagyományosnak számító szavalóversenye április 
15-én délután.  Szebbnél szebb szavalatokat 
hallgatva az alábbi eredmények születtek:

                       Alsó tagozat

1-2. osztály:
              1. hely: Laposa Márton János- Somogyi Péter 1.o.
�          2. hely: Somogyi Bálint 1.o.
�          3. hely: Patai Barbara- Rummler János 2.o.
3-4. osztály:
              1. hely: Bán Csenge Valéria 4.o.
�          2. hely: Araczki Kiara 3.o.- Kovács Réka 4.o.
�          3. hely: Somogyi Anna 4.o.- Szabó Barna 3.o.

Felső tagozat

1. hely: Vörös Jennifer 8.o.
2. hely: Kovács Mercédesz 5.o.- Benedek Katalin 8.o.
3. hely: Kovács Balázs 6.o.-Bak Éva 7.o.



Könyvtári hírek 7

Szávai Géza író járt nálunk
„Én ne lennék eszes gyerek?” című író-olvasó találkozón vettek részt iskolánk 2. és 4. osztályos tanulói 

a könyvtárban ápr. 14-én délelőtt.
   Szávai Géza Déry Tibor-díjas író – aki 
felnőtt- és gyerekkönyveket is ír – a madocsai 
gyerekek számára ez ideig ismeretlen volt. A 
találkozón hamar bebizonyosodott, hogy az író 
gyerekközpontú, derűs személyiség. Az „Én 
ne lennék eszes gyerek?” egyébként a legutóbb 
írt gyerekkönyve, de megismerkedtünk a 
„Száz lábnak is egy a vége” cíművel és 
„Burgum Bélus a mesterdetektív” néhány 
esetével is. A vidámság végigkísérte az együtt 
töltött időt. Az író a könyvei bemutatása után a 
jelenlevő gyerekek képzelőerejét tette próbára, 
és bőkezűen, könyvekkel jutalmazta a 
tehetségüket. De ő is kapott a gyerekektől 
ajándékot, magával vitte a rajzaikat és az 
előadás plakátjára összegyűjtött aláírásaikat.
  Mindannyian jókedvűen távoztunk, azzal a 
jóleső érzéssel, hogy Géza bácsi személyes jó 
ismerősünkké vált.

A tavaszi szünetben két rendezvénnyel vártuk a gyerekeket a könyvtárba:

Számítógépes rajzverseny

Számítógépes rajzversenyen vehettek részt, ahol a 
PAINT programban kellett elkészíteni a rajzokat. A 
képek témáját szabadon választhatták meg, így pl. 
„Gyümölcsös kosár” és „Lakatlan sziget” is készült. 
A gyerekek jutalmul hasznos rajzeszközöket és 
ingyen internetezést kaptak.

Húsvéti tojás díszítés

Húsvéti tojásokat díszítettünk nagyszombaton 
délután. Az elmúlt években megszokott különféle  
díszítések mellett most a szalvétatechnikát is 
elsajátíthattuk. Változatos, szép, díszes 
tojásokkal tértek haza a lányok és a fiúk is.

Baksa Istvánné
könyvtárvezető
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Ovisok látogatása az iskolában

Március 31-én ellátogattak az iskolába a leendő első 
osztályosok. Kedvcsinálónak szántuk a meghívást, 
hiszen közeledik a beiratkozás időpontja. 
Megmutattuk a tantermeket, a sportcsarnokot, hogy 
hogyan tanulnak az iskolások. Jókedvvel énekeltünk 
és játszottunk közösen. Mindenkinek jó hangulatban 
telt a délelőttje. Reméljük, hogy a kis katicák, amit 
nekik ajándékoztunk, sokáig emlékeztetik őket arra, 
hogy ősszel visszavárjuk mindannyiukat. 

Egyházközségi közgyűlés
Kedves Olvasók!

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 18-án az istentiszteletet követően egyházközségi közgyűlést 
tartunk. Egyetlen napirendi pontunk lesz a konfirmáció rendszerének és időpontjának felmenő rendszerben 
történő megváltoztatása. 
A közgyűlésen tanácskozási joggal bárki részt vehet, hozzászólhat, kérdezhet, az egyházi törvény szerint 
szavazati joggal viszont csak a választói névjegyzékben szereplő gyülekezeti tagok élhetnek. 
Azokat, akik a közgyűlésen nem tudnak, vagy nem kívánnak részt venni, lehetőség szerint mind gyülekezeti 
hetilapunkban, mind a Madocsai Hírmondóban a döntésről igyekszünk majd beszámolni. Az istentiszteletre és a 
Közgyűlésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy János
lelkész

VI. Dunamenti Települések Borversenye

2014. 04.12-én rendezték meg Dunaföldváron a VI. Dunamenti Települések Borversenyét. 
Madocsáról nyolc termelő 16 mintával vett részt a versenyen.
Ebből  4 arany  9 ezüst  2 bronz és 1db  Oklevél minősítés született. 

                Fehér újbor kategóriában : Bánóczki Attila     Sardone bora  Arany,
                                                                                         Olaszrizling     Arany,
                                                                                         Sauvignon Blanc  Ezüst,

                Rosé kategóriában :             Csapó András      1 Ezüst,  1 Bronz,
                                                             Jakab András       Ezüst,
                                                             Vörös Bálint        Ezüst,

                Új vörösbor kategóriában :  Baranya Sándor   Zweigelt   Arany,
                                                             Bacs Sándor         Cabernet Franc  Arany,
                                                                                          Cabernet Sauvignon   2 db Ezüst 
                                                             Csekő János         Merlot    oklevél,
                                                             Pongrácz Pál        Cuve      Ezüst,
                                                             Vörös Bálint         Cabernet Sauvignon  Bronz,

                Óvörös kategóriában            Pongrácz Pál        Merlot  Ezüst,
                                                             Vörös Bálint         Cabernet Sauvignon Ezüst minősítést kapott.

Helyesbítés:
Ami a madocsai borversenyről a Madocsai Hírmondóban megjelent cikkből kimaradt: 
Baranya Sándor Zweigelt bora arany minősítésben részesült!
Ezúton is elnézést kérünk a hibáért az érintettől!

Rendezőség



Önkéntes hulladékgyűjtés
Az időjárás bár változékony volt, 
2014. április 19-én az előzetes 
terveknek megfelelően megtartottuk 
a hulladékgyűjtést Madocsa kül- és 
belterültén. 
Az elmúlt hetekben nagyon sok 
pozitív visszajelzést kaptam az 
újságban megjelent levéllel és az 
ötlettel kapcsolatban. Sokan gondol-
ták úgy, hogy jobb egy tiszta faluban 
élni, mint szemetes környezetben. 
Többektől hallottam, hogy szoktak 
szemetet gyűjteni, de "egységben az 
erő" elven ők is úgy gondolták 
nagyobb eredményt tudunk együtt 
elérni. 
Nagyon köszönöm mindenkinek, 
aki eljött ezen a napon és kétkezi 
munkával segített a takarításban. 
Külön köszönet Törjék Gábornak, 
aki ötleteivel, szervezéssel is na-
gyon sokat segített. 
Köszönöm a kitartást azoknak, akik 
a zsákok begyűjtését végezték, és 
egészen a nap végéig dolgoztak. 
Többen jelezték előzetesen, hogy 
szívesen vennének részt az esemé-
nyen, de dolgoznak ezen a napon, 
vagy elutaznak. Nekik köszönöm a 
többiek nevében is a lelki támoga-
tást, ill. szeretném jelezni,  hogy egy 

következő alkalommal lesz még 
lehetőségük segíteni.
Elmondhatom, hogy minden kor-
osztály képviseltette magát az 
akción. Elsőként a baba-mama 
klubos anyukák jelezték, hogy 
szívesen csatlakoznak, de a fiatal 
felnőtt klub is képviseltette magát 
családi sétával összekötve. A gyere-
keknek külön öröm volt, hiszen ezen 
a napon kivételesen olyan dolgot 
tehettek, ami a hétköznapokban 
tiltott. 
A munka során sokféle hulladékkal 
találkoztunk. Minden általunk 
összegyűjtött – a lakosság számára 
már használhatatlanná vált – szemét 
elhelyezhető lett volna a kommu-
nális, vagy a szelektív edényben. Ill.
a lomtalanítási napon kihelyez-
hetőek lettek volna. Ennek ellenére 
sokan egyszerűbbnek tartják közte-
rületen „elhagyni” azokat. 
Tapasztalatunk szerint nem hasz-
náljuk ki az utcákon, boltok kör-
nyékén elhelyezett utcai szemete-
seket, ehelyett a vásárolt áruk 
csomagolóanyaga az árkokban 
végzi. Nagy mennyiségben találtunk 
a főútvonal  menti  árkokban például 
műanyag féldecis üvegeket.

Hosszasan sorolhatnám azokat a 
hulladékokat, amelyeket nem a 
megfelelő helyeken találtunk. 
Találtunk például összetört TV-t 
Kishegyen, az almáskert sarkánál 
kábelköteget, amiből a fémet már 
gondosan eltávolították, kará-
csonyfadíszeket, műanyag koszo-
rúkat és levágott tetejű pet palac-
kokat az emlékműnél, és számos 
nyomdafestéket nem tűrő hulladé-
kot is.
Sajnálattal tapasztaltuk a Zöldmező 
utcai szakaszon és a Hajóállomásra 
vezető úton a számtalan műanyag 
zsákban kidobott elhullott állati 
tetemet. Ezek elhelyezésének nem 
ez a megfelelő módja! 
A munka végén rögtönzött lilahagy-
más zsíros kenyeres vendéglátáson 
összegeztük a közös munka során 
szerzett benyomásokat. Eddig 
mindannyian úgy gondoltuk, hogy 
egy tiszta faluban élünk, legalábbis 
ami a község belterületét illeti. Ezért 
mindannyian nagyon meglepődtünk 
azon, amit tapasztaltunk, amikor 
tüzetesen jártuk végig a parkokat, 
utcákat, árkokat. Nem gondoltuk, 
hogy ennyire sok szemetet fogunk 
összeszedni.

Remélhetőleg egyre töb-
ben oda fognak figyelni a 
környezetünkre, a hely-
re, ahol élünk, és hasz-
nálják megfelelően a 
hulladékkezelő által biz-
tosított lehetőségeket. 
Jó volna, ha mindenki 
így gondolná!

Vörös Gabriella

Önkormányzatunk fontos feladatának tartja a település rendezettségét, a közterületek tisztántartását, a településkép 
javítását. Minden eszközt megragad, hogy ezt a jövőben is folytatni tudja, de ehhez a munkához természetesen a 
lakosság környezettudatosságára, szépérzékére  is szükség van. Ez az akciói is rávilágított arra, hogy még mindig 
vannak a településen olyan személyek, akiknek jobban esik, ha az árokparton, közterületen  hajítják el a szemetet, 
dobják ki az egyébként a lomtalanítás alkalmával külön díj felszámítása nélkül  elszállított bútorokat, berendezési 
tárgyakat, stb. Természetesen ők vannak kevesebben, hiszen tapasztalható, hogy egyre többen tartják rendezetten 
portáikat, az ingatlanok  előtti közterületet. A település tisztasága, az utcák, parkok rendezettsége mindannyiunk 
érdeke, hiszen ezáltal is javul komfortérzetünk, szebb és tisztább környezetben tudunk élni. 
Madocsa Község Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki  a hulladékgyűjtésben részt vevőknek, külön 
köszönet illeti Vörös Gabriellát, az akció ötletgazdáját és megszervezőjét.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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12.forduló, 2014.03.23
ifi: Bátaapáti-Madocsa 2:1 (2:1)
Vez: Fekete, Marcsek
Góllövő: Szintai K 

Erb F – Szabados A, Feil T, Gábor 
M, Újhelyi Sz (Závodi Zs) – Kiss P, 
(Szabó R) Kovács Gergő, Bognár J, 
Kovács Gábor (Varga I) – Szintai K, 
(Vörös V) Szintai G (Bíró K) 

Ifistáink tisztességesen helytálltak, 
nem sok hiányzott a pontszerzéshez.

felnőtt: Bátaapáti-Madocsa 3:4 
(1:2)
Vez: Szincsák, Fekete, Marcsek
Góllövő: Szakács, Kindl, Böde, 
Kern 

Müller R– Araczki I, Kern T, Szili L, 
Magyar I – Szakács V, Kindl I, 
Wenhardt Á, (Magyar T) Vörös G, 
Schulteisz A, (Boris K)  – Böde I

Nagyi ramú kemény  meccse t 
játszottunk a lelkes hazaiakkal, akik 
háromszor is egyenlíttek, de a 
negyedik gólunkkal elhoztuk a 
három pontot.

13.forduló, 2014.03.30
A Madocsa-Decs u21 és felnőtt 
mérkőzés elmaradt,  mert a 
vendégcsapat nem utazott el 

hozzánk. A Versenyszabályzat 
szerint a mérkőzések három 
pontját a Madocsa kapja 3:0-s 
eredménnyel

14.forduló, 2014.04.05
ifi: Dunakömlőd-Madocsa 3:3 
(0:2)
Vez: Kurcz Gy, Brücher V
Gól:Kiss P, Szintai K 2, 

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

A mieink nagyon készültek, hogy 
feledtessék az őszi meccset. Jó 
játékkal értékes döntetlent értek el.

felnőtt: Dunakömlőd-Madocsa 
1:3 (0:2)
Vez: Balipap Cs, Kurcz Gy, 
Brücher V
Gól: Szakács, Böde, Kern

Müller R– Araczki I, Kern T, Szili L, 
(Wenhardt Á) Magyar I – Szakács V, 
(Elek T) Rein A, Vörös G, (Boris K) 
Schul te isz  A,  (Pápis ta  J)   – 
Aschermann Gy, (Magyar T) Böde I

Szikrázóan kemény meccsen jó 
játékkal győztük le a megerősödött 
hazaiakat. 

15.forduló, 2014.04.12
felnőtt: Madocsa-Szekszárd 2:0 
(0:0)
Vez:  Szappanyos,  Marcsek, 
Szigeti
Gól: Böde I, Szakács V

Müller R– Araczki I, Kern T, 
Aschermann Gy, Tarczal R - 
Szakács V, Vörös G, Rein A, 
Schulteisz A - Wenhardt Á, Böde I
Cserék: Magyar I, Boris K, Pápista J, 
Gergely L, Zengrűber Á, Keszthelyi 
Sz, Magyar T

A tavasz legfontosabb mérkőzésén 
minden játékosunk tudása legjavát 
nyújtotta. Nagyon lelkes és taktikus 
játékkal, megérdemelten győztük le 
l egnagyobb  r ivá l i sunka t ,  é s 
továbbra is őrizzük első helyünket.

Lénárt Gyula

A Madocsa Sportegyesület megköszöni 

támogatóinak, hogy személyi jövedelem 

adójuk (SZJA) 1%-át az egyesület részére 

ajánlották fel.

A 2013. évben befolyt 157.277,- Ft-t 

sportfelszerelések és labdák vásárlására 

fordítottuk.

2014-ben is várjuk a felajánlásokat az 

19952235-1-17 adószámra.

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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