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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szeretettel és tisztelettel köszönti a település idős lakosait!

Őszidő

Esteledik, álomba süppednek a vágyak,
Elfáradt emlékek a párnák között járnak,
Lehajtanák ők is fejük, ám de nem lehet!

Ki őrizné akkor az álmodó lelkeket?

Ki festené lélekvásznára a holnapot,
Ékes lenge betűvel régen volt tegnapot,

Idézné ifjúság üde, gyémántos tüzét,
Terítené csillagfénnyel álmai füvét.

Arcán ki simítaná a barázdát lágyra,
Hintene ezüstszínű rozsdát a hajára,

Édes reményét ki suttogná el a napnak,
Ha a lázadó álmok nyugalmat nem kapnak.

Lágyan kezükbe veszik a kérges kezeket,
Tavaszfolyón letisztult hűvös emlékeket,

Ringatják-ringatják vénülő idő árján,
Esedeznek, az ősznek-egy percet csak - várjál!

(Szalayné Komlósi Gizella)
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Testületi ülések

A Képviselő-testület utolsó munkaterv szerint ülését 2016. június 1-én tartotta, ezt követően az 
aktuálisan felmerült feladatoknak  megfelelően, rendkívüli ülést tartott június 30-án és július 
13-án.
Az alábbiakban ezen üléseken elhangzottakról tájékoztatjuk a lakosságot.

2016. június 1.

Június 1-jei ülésén elsőként az Önkormányzat  2015. évben végzett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámolót tárgyalták a Képviselők. Jogszabályi 
kötelezettség alapján a települési önkormányzatoknak  - meghatározott tartalmi és formai 
követelmények szerint - minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteniük a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról. A napirendhez kapcsolódóan elhangzott, hogy hatáskör 
elvonások miatt egyre kevesebb gyermekvédelmi feladatot lát el az önkormányzat. Településünkre 
elmondható, hogy viszonylag kevés a problémás család és gyermek. A jelzőrendszer segítségével  
problémákra  minden esetben helyben keresnek megoldást, kevés eset kerül hatósági szintre.
A következő napirend tárgyalása során döntöttek a Képviselők az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 0262/24 és a 0262/30 helyrajzi számú ingatlanok lejáró haszonbérleti szerződéseinek 
meghosszabbításáról.
Az ülés az „Egyebek” napirendi pont tárgyalásával folytatódott, mely során döntés született a Fő 
utca 20. szám alatti ingatlan 6,5 millió forint vételárért történő megvásárlásáról.
A június 1-jei ülés zárt üléssel folytatódott, ahol díszpolgári címek adományozásáról döntöttek a 
Képviselők. Az idei évben 5 személy részére  adományozott a Testület díszpolgári címet:
„Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára” kitüntető címet kapott 

- Földesi János, a Madocsai Népi Együttes alapítójának, Madocsa népzenei, néptánc 
hagyományának gyűjtéséért, ápolásáért, több évtizeden keresztül végzett népművelői 
munkájáért.

- Seregi István, a Madocsai Népi Együttes alapító tagjának az együttesben több évtizeden 
keresztül végzett munkájáért, kiemelkedő tánckultúrájáért.

- Boldog István, a Madocsai Népi Együttes alapító tagjának az együttesben több évtizeden 
keresztül végzett munkájáért, kiemelkedő tánckultúrájáért

„Madocsa Község Díszpolgára” kitüntető címet kapott:

- Böde Dániel József válogatott labdarúgó, a sportban elért eredményeinek elismeréseként, 
és Madocsa település hírnevének öregbítéséért.

- Wünsch László a Madocsai Népi Együttes volt művészeti vezetője, az együttesben végzett 
példaértékű és magas szakmai színvonalú munkájának elismeréseként.

- 
A kitüntető címek átadása 2016. június 25-én  a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
fennállásának 70. évfordulójára tartott ünnepségen,  és 2016. augusztus 20-án  a Falunapon 
megtörtént.



A 2016. június 30-i rendkívüli ülésen az Önkormányzatnak a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulásból történő kiválásáról kellett döntést hozniuk a Képviselőknek. Törvényi 
rendelkezés alapján, közös önkormányzati hivatalok esetében a gesztor önkormányzat döntése 
vonatkozik a társult településekre is. Mivel Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete döntést hozott arról, hogy 2016. december 31. napjával kilép a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulásból, a gyermekjóléti feladatokat 2017. január 1. napjától saját hatáskörben 
látja el,  a törvénynél fogva Madocsára vonatkoztatva is ez érvényes. Ennek megfelelően a 
Képviselők döntést hoztak arról, hogy bejelentik a dunaföldvári önkormányzatnak a Társulásból 
2016. december 31. napjával történő kiválási szándékot.

A július 13-án tartott rendkívüli ülés fő napirendi pontja a község településfejlesztési 
koncepciójának jóváhagyása volt.
2016. április 27-i ülésén hozott döntésével elfogadta a Képviselő-testület a településfejlesztési 
koncepció fejlesztési irányait és alkalmasnak találta arra, hogy az összeállított anyagot 
megküldjük az államigazgatási szerveknek és partnereknek véleményezésre. A kiküldött anyagra 
érkezett észrevételek feldolgozása megtörtént, ezt követően a Képviselő-testület Madocsa község 
településfejlesztési koncepcióját jóváhagyta.

Béres István főépítész tájékoztatása szerint a lényegi munkák a koncepció jóváhagyása után 
kezdődnek, az ezután készülő településszerkezeti tervben, szabályozási tervben pedig  a település 
építészeti előírásainak konkrét meghatározására kerül sor. Ezek a dokumentumok tartalmazzák 
például, hogy a településen milyen helyi építési szabályokat kell betartani, melyek a helyileg 
védett épületek, melyek a településképi előírások.

A településfejlesztési koncepció jóváhagyása után elfogadták a Képviselők a Dunaföldvár, 
Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának, 
valamint a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény alapító 
okiratának módosítását. A módosításokat gazdasági feladatok átcsoportosítása tette szükségessé. A 
változások Madocsa települést nem érintik, azonban mint a Társulást fenntartó Önkormányzatnak 
– a Képviselő-testületnek is jóvá kellett hagynia a módosításokat.

Az ülés az „Egyebek” napirendi pont tárgyalásával folytatódott, mely napirenden belül elsőként 
döntött a Testület arról, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett „a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című 

2pályázatra, a Bölcskei úti parkban sportpark létesítésére. Ennek keretében  150 m -en, 15 db 
sporteszköz biztosítana a fiatalok számára szabadtéri sportolási lehetőséget. A pályázat 
eredményéről döntés még nem született. 

Az ülés végén döntöttek a Képviselők arról, hogy 20.000,- Ft-tal támogatják a Tolna Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége által Bátaszéken 2016. augusztus 6-án megrendezendő XVI. 
Tolna Megyei Polgárőr Találkozót.

Önkormányzati Hivatal
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Rendezési terv felülvizsgálata

Ahogy már korábban is beszámoltunk róla Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 88/2015.(IX.16.) számú önkormányzati határozatával döntött a településrendezési 
dokumentumok  teljeskörű felülvizsgálatáról. 

A településfejlesztési koncepciót a képviselők július 13-án elfogadták, jelenleg a rendezési terv, 
helyi építési szabályzat felülvizsgálata zajlik. Ahhoz, hogy a helyi építési szabályok minél inkább 
összhangban legyenek a lakosság igényeivel, kérem, hogy akiknek az elmúlt időben a Helyi 
Építési Szabályzat előírásai miatt volt problémájuk egy esetleges építkezés, felújítás során, kérem 
írásban jelezzék az Önkormányzati Hivatal felé az alábbi elérhetőségeken:

� levélben: 7026 Madocsa, Fő u. 24.
� e-mailben: phmadocsa@tolna.net

A jelzés beküldésének határideje: 2016. október 31.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Lakossági tájékoztató népszámlálásról

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ben mikrocenzust tart, amelybe Madocsa település is 
bekerült. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás során az adatfelvételre 2016. október 1-je és 
november 8-a között kerül sor. A minta a lakások 10 %-ára terjed ki,  a mintába került 
háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet 
interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 
2016. október 10. és november 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az 
adatokat.

A lakosság számára a népszámlálással kapcsolatos információs tartalmakat a KSH állítja össze, és 
adja át.

További részletes információk a  weboldalon található.www.ksh.hu/mikrocenzus2016

Önkormányzati Hivatal
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I. Személyi és tárgyi feltételek a 2016/2017-es tanévben

1. Tanulócsoportok száma összetétele:

· Tanulói létszám: 129 fő 

· Osztályok száma: 8

Osztály Létszám Számított létszám Osztályfőnök

1.  12  12  Boldog Istvánné

2.  10  10  Vörösné Szabó Szilvia

3.  15  17  Zemkóné Horváth Zsuzsanna

4.  18  19  Soós Ferencné

5.  14  14  Lovász Magdolna

6.  20  20  Molnár Edit

7.  17  18  Szabóné Komáromi Ágota

8.  23  25  Sebestyénné Venczel Andrea

2. Személyi feltételek:

· Tantestület létszáma: 15 fő 

· Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 2 fő+1 fő közfoglalkoztatott 

· Technikai dolgozók létszáma: 2 fő+2 fő közfoglalkoztatott

II. A 2016/2017. tanév rendje

1. Tanítási napok szünetek:

Tanítási napok száma: 181.

A szorgalmi idő 

· első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök), 

· utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). 

· Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2017. május 4. 

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2012. január 27-ig értesítik a tanulókat, 

illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről. 

Tanítási szünetek 

· Az őszi szünet 2016. november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).

· A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

· A tavaszi szünet 2017. április 13-től április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).

2.	 Mérések:

a.	 Országos	mérések	(kompetenciamérés)

Időpont	 	 	 	 Megnevezés	 	 	 	 Felelős

2017.	május	24.	 Szövegértési	és	matematikai	alapkészségek	 	 Sooós	Ferencné

	 	 	 	 	mérése	a	6,	8.	évfolyamokon	 	 	 Szabóné	Komáromi	A� gota

	 2017.	május	24.	 Kompetenciamérés	a	4.	évfolyamokon	 	 Soós	Ferencné	
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a.	 Idegen	nyelvi	mérésekre	való	felkészülés	

Az		általános	iskolák	hatodik	és	nyolcadik	évfolyamán	angol	vagy	német	nyelvet	első	idegen	nyelvként	

tanulók	körében	le	kell	folytatni	a	 	Hivatal	által	szervezett	ıŕásbeli	idegen	nyelvi	mérést.	A	tanulók	

idegen	nyelvi	szövegértési	készségeit	vizsgáló	mérőeszközöket	a	Hivatal	készıt́i	el,	a	vizsgálatot	az		

iskola	pedagógusai	2017.	máj.	17-án	végzik	el	a		Hivatal	által	az		iskolákhoz	eljuttatott	mérőeszközök	

alkalmazásával.

3.	 Az	iskolai	tanítás	nélküli	munkanapok	időpontja,	felhasználása

	 TANÍTÁS	NÉLKÜLI	MUNKANAPOK

	 Pedagógiai	célra	felhasználható	tanítás	nélküli	munkanapok	száma:	

	 	 2016.	11.	07.	 	 Tanfelügyelet,	pedagógusminősıt́és

	 	 2017.	01.27.	 	 A	tanév	első	félévének	értékelése

	 	 2017.	04.	20.	 	 	Tanulásmódszertani	jó	gyakorlatok

	 	 2017.	06.	14.	 	 	Adminisztrációs	nap

4.	 ISKOLAI	MEGEMLÉKEZÉSEK:

	 IDŐPONT		 	 MEGNEVEZÉS		 	 	 	 	 FELELŐS	

	 2016.	10.	06	 	 Aradi	vértanúk	(okt.6.)	 	 1-4.évfolyamon	osztályfőnök,	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 5-8.	évfolyamon:	történelem	szakos	tanár

	 2016.	10.	21.	 	 Október	23.	nemzeti	ünnep	 	 Lovász	Magdolna

	 2017.	02.	24.	 	 A	kommunista	és	egyéb	dikta-			 1-4.évfolyamon	osztályfőnök,

	 	 	 	 	túrák	áldozatai	(febr.	25.)	 	 5-8.	évfolyamon:	történelem	szakos	tanár

	 2017.	03.	14.	 	 Március	15.	nemzeti	ünnep	 	 Lovász	Magdolna		

	 2017.	04.12.	 A	holokauszt	áldozatai	(április	16.)	 1-4.évfolyamon	osztályfőnök,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 5-8.	évfolyamon:	történelem	szakos	tanár

	 2017.	06.	02.	 Nemzeti	Összetartozás	Napja	(jún.4.)	 intézményvezető

5.	 Az	iskola	ünnepek	megünneplésének	időpontja;

	 	 IDŐPONT	 	 	 	 MEGNEVEZÉS

	 	 2016.	09.	01	 	 	 	 Tanévnyitó

	 	 2017.	05.	08.	 	 	 	 Anyák	napja

	 	 2017.	06.	17.		 	 	 	 Ballagás

	 	 2017.	06.	22.		 	 	 	 Tanévzáró	ünnepély

6.	 Egyéb	iskolai	programok	időpontja;

	 	 IDŐPONT	 	 	 	 MEGNEVEZÉS

	 	 2016.10.	07.	 	 	 	 Gólyasimogató

	 	 2016.	10.	15.	 	 	 	 Világ	Gyalogló	Nap

	 	 2016.	09.	29.	 	 	 	 Papıŕgyűjtés

	 	 2016.	11.	09.	 	 	 	 Magyar	László	verseny
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	 	 2016.	11.	18.	 	 	 	 O� szbúcsúztató

	 	 2016.	12.	06.	 	 	 	 Mikulás

	 	 2017.	02.	10.	 	 	 	 Farsang

	 	 2017.	04.	10.	 	 	 	 O� vodások	látogatása

	 	 2017.	04.	11.	 	 	 	 Szavalóverseny

	 	 2017.	03.	31.	 	 	 	 Fordıt́ott	nap

	 	 2017.	05.	09.		 	 	 	 Környezetismereti	verseny	/társulási/	szervezése

	 	 2017.	05.	02-06.	 	 	 Nyıĺt	nap

	 	 2017.	06.	02.	 	 	 	 Majális

7.	 A	tanulók	fizikai	állapotát	felmérő,	évi	két	alkalommal	sorra	kerülő	vizsgálata	

	 IDŐPONT	 	 	 	 	 MEGNEVEZÉS

2017.	január	9.	és	2017.	április	30.	 	 NETFITT	/	FELSO� 	TAGOZAT/

2016.	január	6.	és	2017.	június	1.	között.	 HUNGAROFITT	/	ALSO� 	TAGOZAT/

8.	 Tanulmányi	versenyek,	házi	versenyek

Verseny	megnevezése		 	 	 Felkészítő	tanár					

Magyar	László	emlékverseny	 	 	 Molnár	Edit	Lovász	Magdolna,	Sebestyénné	Venczel	Andrea,		

	 	 	 	 	 	 Szabóné	Komáromi	A� gota

Bendegúz	Tudásbajnokság		 	 	 1-4.	oszt.	tanıt́ók,	szaktanárok

Kecske	kupa	csapatverseny		 	 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

Zrıń yi	matematika	verseny	 	 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea,	Cziger	Mónika

Medve	matek	 	 	 	 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

Kenguru	matekverseny	 	 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

Országos	Honismereti	Levelezőverseny	 Molnár	Edit,	Lovász	Magdolna

Curie	Matematika	Emlékverseny		 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

Teleki	Pál	Országos	Földrajz	verseny		 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

Tolnai	Röplabda	kupa		 	 	 	 Nagyné	Kovács	Zita

D-B-M	nyelvtan	 	 	 	 Vörösné	Szabó	Szilvia,	Zemkóné	Horváth	Zsuzsanna,

	 	 	 	 	 	 Soós	Ferencné

D-B-M	matematika	 	 	 	 Vörösné	Szabó	Szilvia,	Cziger	Mónika,		Soós	Ferencné

D-B-M	környezetismeret	 	 	 Vörösné	Szabó	Szilvia,	Zemkóné	Horváth	Zsuzsanna,

	 	 	 	 	 	 Sziliné	Boldog	Eszter

Házi	szavalóverseny		 	 	 	 magyart	tanıt́ók								

Jelmezverseny	 	 	 	 	 osztályfőnökök								

Papıŕgyűjtő	verseny	 	 	 	 osztályfőnökök

Dıśztárgykészıt́ő	verseny		 	 	 osztályfőnökök,	szaktanárok

az	O� szbúcsúztatóra



9.	 Diákolimpia

Verseny	megnevezése	 	 Felkészítő	tanár	

„Futsal”-Teremlabdarúgás	 	 Klopcsik	Diána

Asztalitenisz		 	 	 	 Klopcsik	Diána

Atlétika	 	 	 	 Klopcsik	Diána

U� szás	 	 	 	 	 Klopcsik	Diána

Kézilabda	 	 	 	 Klopcsik	Diána

Floorball	 	 	 	 Klopcsik	Diána

Labdarúgás	 	 	 	 Klopcsik	Diána

Röplabda	 	 	 	 Klopcsik	Diána

10.	Szülői	értekezletek	időpontja:

	 	 Időpont	 	 	 	 Megnevezés

	 	 2016.	szept.	2.3.	hete	 	 	 Szülői	értekezlet

	 	 2017.	febr.	1.	hete	 	 	 Szülői	értekezlet

11.	Fogadóórák	időpontja:

	 	 	 	 	 Időpont	 	 	 	 	 	 Megnevezés

	 	 Hetente	1	alkalommal	a	pedagógus	intézményben

	 	 tartózkodásának	idejében,	ezen	kívül	minden	hónap	 	 	 Fogadóóra

	 	 1.	hétfőjén	16-17	óra	között	a	pedagógussal	egyeztetve

12.	Tehetséggondozás,	szakkörök	

	 	 Foglalkozás	 	 	 	 	 	 Vezető	tanár

	 Matematika	szakkör	 	 	 	 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

	 Angol	szakkör	 	 	 	 	 	 Mudri	Mariann

	 Számıt́ástechnika	szakkör	 	 	 	 Soós	Ferencné

	 Sportkör	 	 	 	 	 	 Vörösné	Szabó	Szilvia,	Klopcsik	Diána

	 Magyar,	matematika	felvételi	előkészıt́ő	 	 Molnár	Edit,	Sebestyénné	Venczel	Andrea

13.	Tanulást	segítő	foglalkozások

	 	 Foglalkozás	 	 	 	 	 	 Vezető	tanár

	 Napközi	 	 	 	 	 	 Biczóné	Pető	Veronika,	Sziliné	Boldog	Eszter,		

	 	 	 	 	 	 	 	 Cziger	Mónika

	 Tanulószoba	 	 	 	 	 	 Lovász	Magdolna,	Molnár	Edit,

	 	 	 	 	 	 	 	 Szabóné	Komáromi	A� gota,	Agócs	Mihályné

	 Korrepetálások	:	matematika	 	 	 	 Sebestyénné	Venczel	Andrea

	 Korrepetálások:	1-4.	osztály	 	 	 	 osztályfőnökök

	 Kompetencia	fejlesztés		 	 	 	 minden	pedagógus

	 Korrepetálás:	magyar	 	 	 	 	 Molnár	Edit

	 Korrepetálás:	magyar	 	 	 	 	 Lovász	Magdolna	

� � � � � � � � 	 	 	 	 Agócs	Mihályné
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 intézményvezető

8 Egyházi hírek
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Ovis Szüreti bál
Ebben az évben is, mint már hosszú évek alatt oly sokszor óvodásaink 
szüreti mulattsággal búcsúztatták a nyarat! Már kora reggel 
megkezdődtek az előkészületek, lelkes szülők, óvonénik és dadusok 
díszítgették az ovi udvarát, az otthon maradtak pedig süteménnyel és 
más finomsággal készültek a nagy eseményre.
A koradélutáni órákban kezdett gyülekezni az ovi udvarán a vendégsereg 
és megérkezett a hintó az Öregcsősszel (Bak Dávid), Bíróval (Poroszkai 
Dominik), Bírónéval (Turi Laura).
 
A műsort a Pillangó és Süni csoportos csemeték nyitották meg 
mondókával, körjátékkal, majd az óvodától búcsúzó 
nagycsoportosok mulatattak bennünket. A műsort követően a 
díszes társaság szüreti felvonulást tartott.
Miután a csőszlegények és csőszlányok visszaértek az oviba 
büfé várta a vendégeket, ahol házi készítésű süteményeket és 
finomságokat kóstolhattak! Ezután a következett a várva várt 
tombola- sorsolás ahol idén is rengeteg szuper ajándék és egy 
dedikált focilabda talált gazdára!

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az ovisok nevében a kedves vendégeknek, hogy adományaikkal, 
felajánlásaikkal támogatták az óvodát, hiszen az ovi udvari játékai felújításra, bővítésre szorulnak, így az 
összegyűlt összeget erre fordítanák az óvonénik! 

Farkasné Tuza Melinda

Védőnői méhnyakrák szűrés

A méhnyakrák megelőzése céljából néhány éve létrehoztak egy programot, aminek keretében a vállalkozó 
kedvű védőnők megszerezhették a képesítést, arra, hogy a szűrést elvégezzék. Azok a hölgyek, akik kaptak az 
ÁNTSZ-től meghívó levelet igénybe vehetik a szűrést saját településükön.
Néhány gyakran feltett kérdés megválaszolásával szeretnék bővebb tájékoztatással szolgálni azok számára, akik 
igénybe vennék a szűrést!

· Mi a méhnyakrák?
A méhnyak a méh alsó, keskeny része, ami a méh üregét köti össze a hüvellyel, ennek a résznek a 
rosszindulatú daganatát nevezzük méhnyakráknak, ami a kezdeti elváltozás felismerésével és 
kezelésével megelőzhető! A korai felismerést szolgálja méhnyakról vett kenet vizsgálata

· Kinél szükséges a méhnyak szűrés?
Minden 25 és 65 év közötti nőnek ajánlott. Védőnői szűrésre azok kapnak meghívót, akik 3 évnél 
régebbi lelettel rendelkeznek!

· Fájdalmas e a vizsgálat?
Szinte fájdalom mentes a vizsgálat, inkább kellemetlen, kb 2 percet vesz igénybe!

· Méheltávolítás után szükséges e a szűrés?
A műtét típusától függ, a beavatkozást végző nőgyógyász ad erről információt!

· Mikor mehetek a szűrő vizsgálatra?
A ciklus bármelyik napján, kivéve a menstruációs napokat! Érdemes előre telefonon időpontot 
egyeztetni. Arra is van lehetőség, hogy ha valaki munka után tud csak jönni!

· Mennyi idő alatt van eredmény?
4-5 hét amíg a cytológiai labor megküldi az eredményt, ha megérkezett személyesen viszem el és adom 
át!

Ha kapott meghívólevelet és szívesen eljönne hozzám a szűrésre, kérem keressen a 0620 517 4234-es számon 
vagy személyesen az Egészségházban!

Farkasné Tuza Melinda
          védőnő



Madocsai Nyugdíjasklubban az előző cikk óta a következők történtek.

Május 30-án a Budapestre mentünk a Tropicáriumba és a Camponában egy csodálatos kézimunka kiállítást 
néztünk meg 20 fővel.
Július 14-én a Kecskeméti Gyógyfürdőbe tettünk látogatást, ahol egy kellemes napot töltöttünk el 30 fővel.
Július 25-ére Nagymamák és Unokák Családi napot szerveztünk. Szendviccsel, palacsintával készültünk a 
gyerkőcöknek, és sokféle játékkal. A kötélhúzás volt a legélvezetesebb mindenki számára. 
Az augusztusi hónapunk volt a legtartalmasabb. Augusztus 6-ára a Bölcskei Nyugdíjasklub fennállásának 22. 
évfordulójára kaptunk meghívást 20 fővel.
Énekkarunk bővült egy harmonikással, Bölcskén már azzal léptünk fel. 
Augusztus 13-án Betyárnapra készültünk, a Szervezőket lángossal kínáltuk. A Klub tagjait finom gulyással 
vendégelték meg a szakácsok. 
Augusztus 20-án Falunap következett, melyet tombola tárggyal szponzoráltunk. Lángost sütöttünk, a nap 
végére  igazán elfáradtunk.
Szeptember 26-án újra meglátogatjuk a Kecskeméti  Gyógyfürdőt. 
Az idei évben még vár ránk egy pár program azt a következő számban közöljük.
  

Tarczal Jánosné klub vezető

Jelentés a színfalak mögül
 Hamarosan ismét színpadon láthatjuk a BÖBI társulatot, akik ezúttal az Indul a bakterház című 

klasszikus darab színpadi változatát játsszák majd a nagyérdeműnek. Az olvasópróbák Ibi néninél a tavasszal 

kezdődtek, nyár vége óta pedig már éles helyszínen, a moziban folynak.
Az alakítással a színjátszók régi vágya valósul meg, a szerepeket Ibi néni osztotta ki. Mindenkit „megtalált” a 
karakter, a próbát látva is bátran elmondhatom, hogy igazán kiteljesedik mindenki a maga szerepében. 
Dalbetétként pár nótát is hallhatunk úgy, mint a Megy a gőzös Kanizsára, Vékony deszka kerítés, Szép a rózsám 
nincs hibája, Lakodalom van a mi utcánkba. 

A próbák összehangolása nem könnyű feladat, mert van aki munkája, 
tanulmányai miatt nem Bölcskén éli a mindennapjait, s a helyieknek 
sem egyszerű minden alkalommal félretenni a saját intéznivalókat. A 
szereposztásban ismét helyet kaptak a madocsai vendégszínjátszók is.
A díszlet a fejekben már elkészült, a megvalósítás lépései pedig most 
kezdődnek. Az első előadás november végére várható. A csapat 
lelkesedését látva bizonnyal ismét remekül szórakozhatunk majd.

Ibi néni másik csapata, a madocsai amatőr színjátszók is 
lázasan próbálnak. Az ő tolmácsolásukban Eisemann Mihály 
Egy csók és más semmi című zenés vígjátékának feldolgozását 
láthatjuk. A darab igazi önfeledt kikapcsolódást ígér, a történet 
dr Sáfrány válóperes ügyei körül forog, mindez viharos 
szerelemmel, apasági keresettel, telefonkönyvből kinézett 
apajelölttel fűszerezve. 

Az, hogy a szereposztás itt is nagyon találó, már a 
könyvtári olvasópróbákon kiderült.  A teljes gárda 
összeállásához a megszokott módon visszasegítenek a BÖBI 
tagjai is. 
    Dalbetétként olyan ismert számokat hallhatunk majd, mint a
Hallod-e Rozika te, Egy csók és más semmi, Holdas éj a

Dunán. Ehhez a szereplők külön énekórákat is vesznek. A színfal már a helyén van, de a festés, a díszlet finomításai, 
a megfelelő kellékek felkutatása még nagy feladatként áll előttük. Az első előadás itt is novemberi dátummal kerül 
a közönség elé.

Bán Gézáné

10 Nyugdíjas klub hírek, Színjátszói hírek
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Agrárkamarai hírek

1. másodvetések beforgatásának jelentése:
a. beforgatás előtt 5 nappal
b. beforgatástól számított 15 napon belül

2. szemes fehérjenövények támogatásához
Szemes fehérjenövény esetében a minimális hozam elérése és igazolása: 
 Szója termesztés esetén 1 t/ha; szárazborsó, takarmány-borsó termesztés esetén 2 t/ha.
 a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig meg kell küldeni az MVH részére: 

 a Gazdálkodási napló másolatát ÉS
 betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentum másolatát,
 betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla vagy felvásárlási jegy másolatát

3. SzJA törvény őstermelőkre vonatkozó módosításai
A Magyar Közlöny 2016. június 15-i, 87. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. 
évi LXVI. törvény, amelyet az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadott el.

Az Szja tv. 81/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81/B. § (1) A széles körű fogyasztói tájékoztatás, az élelmiszer-biztonság, valamint a termék nyomon 

követhetősége érdekében az őstermelői nyilvántartás alábbi adatai - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - bárki 
számára megismerhető, nyilvános adatok:

a) mezőgazdasági őstermelő neve,
b) mezőgazdasági őstermelő igazolványának száma,
c) az őstermelői igazolvány hatályossága és érvényessége,
d) az őstermelői igazolvány visszavonására, visszatartására vonatkozó adatok,
e) a mezőgazdasági őstermelő által termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése,
f) a mezőgazdasági őstermelő által tartott állatfajok megnevezése,
g) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek megnevezése,
h) a mezőgazdasági őstermelő által vadon gyűjthető termékek köre.
(2) Az Agrárkamara köteles az (1) bekezdés szerinti adatokat naprakészen bárki számára ingyenesen az 

interneten, valamint mobiltelefonokon használható alkalmazás keretében folyamatosan megismerhetővé tenni, az 
őstermelői nyilvántartást vezető szerv által ebből a célból szolgáltatott adatai alapján. Az így közzétett adatok 
tájékoztató jellegűek, azok nem közhitelesek.”

22. § Az Szja tv. a következő 81/C. §-sal egészül ki:
„81/C. § A mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap 

használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok 
valódiságát. A mezőgazdasági igazgatási szerv a nem jogszerű használat megállapításáról szóló határozatot az 
adóhatóságnak megküldi.”

Bán Bálint Gézáné
falugazdász

30/418-40-93

Női kézilabda hírek

A 2015/16 évi bajnokságot 4. helyen zártuk. a rájátszást a 3. helyről folytattuk, de sajnos a sérülések és a 
létszám csökkenés a 4. hely megszerzésére volt elég. Mindenképpen dicséretes a lányok helytállása a nehéz 
körülmények ellenére is.
A 2016/17-es bajnokságot is így kezdjük, de úgy gondoltuk, hogy a rutinszerzés alkalmas lesz, a bajnokság 
fiatal játékosainak számára is.
A csapat játékosai:
-Kis Klaudia edző egészségi okok miatt csak a tavaszi fordulóban tud aktív játékosként részt venni.
-Vajcs Anna (kapus)   -Vincze Ági (kettős igazolás)   -Bacs Ágnes
-Bán Tanita     -Vas Tímea     -Farkas Gabriella
-Klippel Gyöngyi   -Fazekas Mónika    -Juhász Eszter
-Volman Kíra (átigazolás)  -Hössné Sóos Gabriella   -Höss Tamara



Mérkőzések időpontjai:
Október 2.   Kocsola - Madocsa   11 óra
Október 6.   Dunaföldvár - Madocsa  19 óra
Október 8.   Tamási – Madocsa   14 óra  
Október 14.   Madocsa – Decs   19 óra
Október 28.   Madocsa – Paks   19:30
November 5.  Madocsa – Tengelic   18 óra
November 19.  Madocsa – Zomba   18 óra
December 11.  Tolna – Madocsa   11 óra

Minden Szurkolót, Támogatót szeretettel várunk meccseinkre!   MSE Női kézilabda csapat!!

Madocsa SE Labdarúgás

 
2016.08.14
ifi: Dunakömlőd-Madocsa 9:2 
(5:1) 
Vez:Mészáros, Szabó
Gól: Szívós, Pergel

Ferencz – Szabó, Kovács Ge, 
Szintai, Závodi – Szívós, Szili, Bíró, 
Pergel – Baksa, Karsai
Csere: Főgler, Komáromi, Jákli, 
Vörös, Südi M,

Ifistáink lelkesek voltak, de nem 
volt esélyük.

felnőtt: Dunakömlőd-Madocsa 2:3 
(1:2) 
Vez: Éreth, Mészáros, Szabó
Gól: Wenhardt, Böde, Rein

Müller – Fritz, Hahn, Kern, Magyar 
– Süvöltős, Gál, Éger, Rein, 
Wenhardt – Böde 
Csere: Kanik, Gábor,

Jó játék, magabiztos győzelem.

2016.08.21
ifi: Madocsa-Fadd 2:6 (1:0)
Vez: Dr Sipos, Farkas R,
Gól: Vörös, Závodi 

Ferencz – Szabó, Kovács Ge, 
Kovács Gá, Závodi – Bíró, Szili, 
Pergel, Szívós – Karsai, Baksa
Csere: Főgler, Komáromi, Jákli, 
Vörös, Südi D, Szigeti, Őrsi

Jól kezdett a csapat, de a helyzetek 
kimaradtak. A gyors vendéggólok 
után pedig elvesztette a hitét a 
társaság.

felnőtt: Madocsa-Fadd 2:0 (0:0)
Vez: Farkas R, Dr Sipos,
Gól: Rein, Süvöltős 

Müller – Fritz, Hahn, Kern, Araczki  
– Szakács, Vörös, Gál, Rein, 
Wenhardt – Böde 
Csere: Hosnyánszki, Madár, 
Süvöltős, Kanik 

Nagyon taktikus és fegyelmezett 
játékkal győztük le az erős 
vendégcsapatot.

2016.08.28
ifi: Sióagárd-Madocsa 10:6 (6:2)
Vez: Pesti D, Váraljai Z,
Gól: Karsai 2, Szintai 2, Szili, 
Pergel

Ferencz – Szabó, Gábor, Farkas, 
Závodi – Bíró, Szili, Szintai, Karsai 
- Pergel, Szívós
Csere: Jákli, Vörös, Südi D, Südi M, 
Szigeti, Őrsi, Csapó
Egyik csapat sem védekezett, ezért 
született vízilabda eredmény.

felnőtt: Sióagárd-Madocsa 1:7 
(1:2)
Vez: Tamás L, Pesti D, Váraljai Z,
Gól: Szakács 3, Böde 3, Madár

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar – Szakács, Éger, Rein, 
Vörös, Madár – Böde 
Csere: Hosnyánszki, Magyar T

Az első félidőben kifárasztottuk az 
ellenfelet, a másodikban 
szórakoztattuk a szép számú 
madocsai szurkolókat.

2016.09.04
ifi: Madocsa-Bölcske 1:3 (1:1) 
Vez: Kis Z, Tinnyei Zs
Gól: Szívós 

Ferencz – Szabó, Gábor, Kovács Ge, 
Závodi – Szívós, Szili, Karsai, 
Kovács Gá, – Szintai, Pergel, 
Csere: Südi M, Csapó, Jákli, 
Komáromi, Baksa, Vörös, Südi D

A sok kihagyott helyzet megbosszulta 
magát.

felnőtt: Madocsa-Bölcske 3:2 (2:0) 
Vez: Szommer A, Kis Z, Tinnyei 
Zs
Gól: Szakács, Böde, Süvöltős 

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar – Szakács, Rein, Éger, Gál, 
Wenhardt – Böde
Csere: Gergely, Vörös, Fritz, Madár, 
Zengrűber, Hosnyászki, Süvöltős

Nagyon jól kezdtünk, aztán kiment a 
kezünkből a meccs. Szerencsére a 
végén tudtunk újítani.

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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