
Szeretettel köszöntjük az időseket!

Elmúlt egy újabb esztendő, 
Történt jó is, rossz is, elegendő. 

Idősebbek lettünk egy évvel, 
Ősz hajszálunk gyarapodott szépen. 

Gondoljunk az idősekre, 
kik előttünk járnak sok-sok évvel! 

Gyengülnek és felejtenek, 
Éppen ezért óvjuk, védjük őket! 

Tiszteljük a sok-sok munkát, 
törődést és fáradozást. 
Tisztelettel, hálatelten 

köszönjük meg, amit értünk tettek. 

Szép korúak, örök fiatalok! 
legyen ma egy víg napotok! 
Felejtsétek a bút, bánatot, 

Legyen még tengernyi boldog órátok!

Madocsai Hírmondó
XII. évfolyam, 3-4. szám, 2017. május - októberA Madocsai Önkormányzat lapja
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Testületi ülések

A nyári időszakot követően több 
alkalommal ülésezett a Képviselő-
testület. Az alábbi cikkben tájékoz-
tatjuk a lakosságot az üléseken tár-
gyalt napirendekről, és a Testület 
által hozott döntésekről.   

2017. szeptember 11.

Szeptember 11-én rendkívüli ülést 
tartott a testület, melynek össze-
hívását pályázatok benyújtásának 
rövid határideje indokolta. Az ülé-
sen elsőként a fogorvosi alapellátás 
tekintetében hoztak döntéseket a 
Képviselők. Fogorvosunk, Dr. 
Székely Zsuzsanna bejelentette, 
hogy 2017. szeptember 30. napjával 
nyugállományba kíván vonulni. 
Törvény szerint a doktornőnek a 
praxisjog elidegenítésére 6 hónap áll 
rendelkezésére, jelen esetben 2018. 
március 31-ig teheti meg. Mivel 
önkormányzati feladatról van szó, és 
a fogorvosi alapellátás tekintetében 
Madocsa a székhely, a helyettesíté-
sét Madocsa Község Önkormány-
zatának kell megoldani. Helyettesí-
tésére Dr. Juhász János dunaföldvári 
fogorvossal folytattunk tárgyalá-
sokat, aki vállalta a helyettesítést 
Bölcsén  i s  Madocsán i s .   A 
Képviselő-testület a Szigethy és 
Székely Bt. fogorvosi praxisjoga 
elidegenítésére rendelkezésre álló 
idő alatt – 2017. október 1. napjától 
2018. március 31. napjáig terjedő 
időszakra – a fogorvosi alapellátás 
helyettesítéssel történő biztosítására 
Dr. Juhász János fogorvost bízta 
meg. A fogorvos asszisztensét köz-
alkalmazotti jogviszony keretében 
Madocsa Önkormányzata foglal-
koztatja heti 20 órában. A helyettesí-
tés idejére az önkormányzatnak kell 
finanszírozási szerződést kötnie az 
Egészségbiztosítási Pénztárral, mert 
a finanszírozást is Madocsa kapja. 

Az ülés a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által az amatőr labdarúgó 
csapatok pályáinak fejlesztésére 
kiírt pályázat tárgyalásával folyta-
tódott, melynek benyújtására meg-
hívták a Madocsa Sportegyesületet 
is. A meccseket alkalmanként közel 
300 fő látogatja. A nézők részére 
nincs megfelelő ülőhely biztosítva, 
ezért a pályázati lehetőséget megra-
gadva az Egyesület 150 fős mobil 
lelátó létesítését tartaná szükséges-
nek. A lelátó kialakítása 2.857.500,- 
Ft, melyből az önkormányzatnak 
önerőként 857.250,- Ft-ot kell a 
költségvetésében biztosítania.
Képviselő-testület döntött a pályá-
zat  Magyar Labdarúgó Szövetség-
hez történő benyújtásáról és az 
ehhez szükséges önerő biztosításá-
ról. 

Az ülés 3. napirendjeként a Mado-
csai Könyvtár eszközfejlesztésére 
benyújtott pályázatához érkezett 
ajánlatokat tárgyalták a Képviselők. 
2017. április 27-i ülésén döntött a 
Testület arról, hogy pályázatot nyújt 
be a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégiuma 
„Települési könyvtárak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése” 
pályázati felhívásra. A pályázaton 
elnyerhető összegből – közel 1,5 
millió forint -  új folyóirattartó 
szekrényt, új polcokat, könyvválo-
gató ládát, előszobafalat és a radiá-
torok burkolattal történő ellátását 
szeretnénk megvalósítani. A benyúj-
tott pályázatunk kedvező elbírálás-
ban részesült. A berendezési tárgyak 
elkészítésére érkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot adó 
tolnai székhelyű THELEFA Faipari 
és Építő Kft árajánlatát fogadták el a 
Képviselők, és bízták meg a 
berendezési tárgyak elkészítésével. 

2017. szeptember 27.

Szeptember 27-i ülés Blatt György 
Képviselő eskütételével vette kez-
detét. Ismeretes a lakosság előtt, 
hogy Puch József Képviselő sajná-
latos módon 2017. június 25-én 
elhalálozott, így a képviselői helye 
megüresedett. A helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 21. § (1) bekezdésben fog-
laltak szerint, ha az egyéni listáról 
megválasztott képviselő kiesik, 
helyére a következő legtöbb szava-
zatot kapott képviselőjelölt lép. A 
Helyi Választási Bizottság  2017. 
augusztus 9-én tartott ülésén, a  
2014. évi települési önkormányzati 
képviselő választás eredmény-
jegyzőkönyve  alapján  megálla-
pította, hogy a következő legtöbb 
szavazatot elért jelölt Blatt György 
FIDESZ-KDNP (azonosító: 139, 
szavazatok száma: 293).  Blatt 
György a képviselői megbízást írás-
ban tett nyilatkozatában  vállalta. A 
Helyi Választási Bizottság elnöke az 
ülésen a megválasztott Képviselő 
részére a képviselői megbízólevelet 
átadta.

Puch József halálával alpolgármes-
teri tisztsége is megszűnt ezért az 
ülés 2. napirendjeként alpolgár-
mestert választottak a Képviselők.  
A Képviselő-testület a polgármester 
javaslatára titkos szavazással Szántó 
Zoltán Képviselőt egyhangúlag 
alpolgármesterré megválasztotta. 
Az ülés az alpolgármester tisztelet-
díjának megállapításával folytató-
dott. A Képviselő-testület Szántó 
Zoltán alpolgármester írásbeli 
nyilatkozatát tudomásul vette és 
részére tiszteletdíjat és költségtérí-
tést nem állapított meg.



Ezt követően az ülés a Munka-
tervben meghatározott feladatok 
tárgyalásával folytatódott.
A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadása után az önkormányzat 
költségvetésének 2017. I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót 
tárgyalta a Testület. A napirend 
tárgyalása során elhangzott, hogy az 
önkormányzat bevételei június 30-
ig 194.191 ezer forintra , kiadásai 
62.533 ezer forintra  teljesítésültek. 
Bevételek 100 %-os teljesítést 
mutatnak, aminek  egyik oka, hogy 
kiutalásra került a fogorvosi rendelő 
felújítására elnyert 55.877 ezer 
forint pályázati támogatás, valamint 
egyszerre kaptuk meg a TEIT-től a 
2016, és a 2017. évre megállapított  
támogatást, 11.954 ezer forintot is. 
Ezekkel az összegekkel a költségve-
tés tervezésekor nem lehetett szá-
molni. A kiadáson teljesítése a félév 
végére elmaradást mutat, mert az I. 
félév során elvégzett fejlesztési 
munkálatok kiadásai majd csak a II. 
félévben jelennek meg a költség-
vetésben. A beszámoló elfogadását 
követően jóvá- hagyták a Képvi-
selők az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítását, amit a beszámoló 
tárgyalása során elhangzott plusz 
támogatásokon felül az év folyamán 
kapott központi előirányzatok 
módosítása tett szükségessé. 

A Képviselő-testület 2017. április 
27-i ülésén döntött arról, hogy 2017. 
július 31. napjával az óvoda ismét az 
önkormányzat fenntartásába kerül. 
Ez azt vonta maga után, hogy az 
intézmény működéséhez szükséges 
szabályzatokat újra el kellett készí-
teni.  A Képviselő-testület az óvoda 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, valamint annak Házirendjét az 
ülés 7. napirendjének tárgyalása 
során elfogadta.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt a köz-
ség településképének védelméről 
szóló önkormányzati rendeletére, 
melyet a 8. napirendként tárgyaltak a 
Képviselők. Két évvel ezelőtt 
döntött a Képviselő-testület a tele-
pülésrendezési dokumentumok 
felülvizsgálatáról. Ezek a dokumen-
tumok  magukba  fog la l j ák  a 
településfejlesztési koncepciót, a 
településszerkezeti tervet, és a helyi 
építési szabályzatot. Meglehetősen 
bonyolult és hosszadalmas eljárás 
volt, aminek a nyár közepén értünk a 
végére. Az eljárás során – új jog-
szabályként -  hatályba lépett a 
településkép védelméről szóló tör-
vény, ami kötelezővé tette az önkor-
mányzatok számára, hogy rendeletet 
alkossanak a település helyi védel-
mére vonatkozóan. A rendeletet a 
Képviselő-testület június 28-i 
ülésén fogadta el. A kihirdetését és a 
közzétételét követően a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság  - aki 
korábban már véleményezte a 
településképi rendelettervezetet – 
jelzéssel élt a Kormányhivatal felé, 
hogy a község településképének 
védelméről szóló önkormányzati  
rendelete nem felel meg a törvényi 
előírásoknak, nem  tartalmazza a 
korábban kiadott állásfoglalásukban 
meghatározott elemeket. A tervezők 
a jelzett hiányosságokat javították. 
Egyúttal a rendelet elfogadása óta 
történt jogszabályváltozások átve-
zetése is megtörtént. A rendelet mó-
dosítása ugyanolyan  tájékoztatási 
és véleményeztetési eljárást von 
maga után, mint amit a korábbi 
rendelet. Kezdődik a tájékoztatási 
szakasszal, amely során tájékoztatni 
kell a partnerségi egyeztetés szabá-
lyai szerint meghatározott szerve-
zeteket, személyeket. 
Erről korábban partnerségi egyez-
tetési szabályzatot fogadott el a 
Képviselő-testület határozat formá-
jában, azonban 2017. augusztus 31-
től ezt is rendelet formájában kell 

szabályozni. A törvényességi felhí-
vás tárgyalása összekapcsolódott a 
következő napirendekkel, mert az 
abban foglalt törvénysértések meg-
szüntetésére új eljárás megindítása 
szükséges. Ehhez azonban a Képvi-
selő-testületnek rendeletben kellett 
rögzítenie a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályait, 
valamint döntést kellett hoznia a 
Településképi rendelet módosítá-
sára irányuló eljárás megindításáról.

A 11. napirend tárgyalása során 
elfogadta a Testület a Mezőföldvíz 
Kft 2018 – 2032. évek közötti idő-
szakra vonatkozó Gördülő fejlesz-
tési tervét.
Ezt követően az ülés a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgá-
latának tárgyalásával folytatódott. 
Az önkormányzatok számára a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése törvényi előírás alapján 
kötelező. A Program a hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegek felzár-
kóztatását, esélyegyenlőségének 
biztosítását célozza meg települési 
szinten. A Képviselő-testület 2013. 
szeptemberi ülésén fogadta el a 
település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, ami öt évre szól, és  két 
évente felül kell vizsgálni. Az utolsó 
felülvizsgálatra a Képviselő-testület 
2015. szeptemberi ülésén került sor, 
ahol a Testület a Helyi Esély-
egyenlőségi Programra felülvizsgá-
latot nem rendelt el, azt változat-
lanul érvényben tartotta. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot jövőre 
újra el kell készíti, mert lejár az öt év. 
A jelenlegi áttekintés folyamán arról 
döntöttek a Képviselők, hogy  
felülvizsgálatot nem rendelnek el, a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
változatlanul érvényben tartják. 

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

Utolsó előtti napirendként döntöttek 
a Képviselők arról, hogy az önkor-
mányzat csatlakozik a Bursa Hunga-
rica felsőoktatási ösztöndíjpályá-
zathoz, lehetőséget biztosítva ezzel 
a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló felsőoktatási tanulmányo-
kat folytató fiatalok részére tanul-
mányaik támogatásához. 

Az ülés a Bölcskei Közös Önkor-
mányzati Hivatal elszámolásából 
2013-2016 években Madocsa tele-
pülést megillető pénzmaradvány 
elszámolásának tárgyalásával 
zárult. A Képviselő-testület május 
10-i ülésén fogadta el a Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló beszámolót, mely 
szerint a Madocsai Kirendeltség az 
évet 6.079 ezer forint pénzmarad-
vánnyal zárta. A  maradvány négy év 
alatt – 2013-2016 -  keletkezett, ami 
köszönhető egyrészt a takarékos 
gazdálkodásnak, azonban nagyobb 
részben  annak, hogy Madocsai 
Hivatalban  a központilag engedé-
lyezett létszámtól eggyel kevesebb  
fővel dolgozunk.

Az ülésen elhangzott, hogy a 
létszámon a jövőben valószínűleg 
változtatni kell. A pénzügyi munka 
területén végrehajtott átalakítások 
folytán megszaporodott a munka, 
amit egy fővel nem lehet ellátni.  
Mivel a maradvány a madocsai 
kirendeltség működése során kelet-
kezett, ezért a Képviselők döntöttek 
ennek visszaigényléséről. 

2017. október 25.

A Képviselő-testülete soron követ-
kező ülésére 2015. október 25-én 
került sor. 
A lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadását a Bölcskei Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Madocsai 
Kölyökkuckó Óvoda, és a Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal – 
Madocsa Alapszolgáltatási Központ  
közötti munkamegosztási meg-
állapodás tárgyalása követte. 2017. 
július 31. napjával az óvoda ismét az 
önkormányzat fenntartásába került, 
így az Alapszolgáltatási Központtal 
már két költségvetési szerve van. 
Ezek a költségvetési szervek gazda-
sági szervezettel nem rendelkeznek, 

a gazdálkodási, pénzügyi feladatok 
a hivatalban zajlanak. Törvényi 
előírásnak megfelelően az Alap-
szolgáltatási Központtal 2010-ben 
készült megállapodás, aminek a 
felülvizsgálatát mindenképpen 
szükséges volt elvégezni,  mert még 
a Polgármesteri Hivatallal készült. A 
Polgármesteri Hivatal által végzett 
feladatokat a Bölcskei Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. Új 
megállapodást kellett kötni Mado-
csai Kölyökkuckó Óvodával, mint 
új költségvetési szervezettel is. A 
Testület a munkamegosztási meg-
állapodásokat elfogadta.
Az ülés a Határ utca útfelújítására 
vonatkozó javaslat tárgyalásával 
zárult. Az elmúlt években sok 
panasz érkezett az utca lakóitól a 
csapadékvíz elvezetésére. 2016-ban 
pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat a belvízelvezetés problé-
májának megoldására, bízva abban, 
hogy ezzel a Határ utca problémája 
is megoldódik. Sajnálatos módon a 
pályázat nem nyert támogatást, ezért  
a Testület az utca kritikus szakaszá-
nak felújítását, és szikkasztó árkok 
kialakítását határozta el. A munkála-
tok 2017. november 2-én kezdőd-
nek.

DÍSZPOLGÁRI CÍM 2017.

A Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésén rendeletet alkotott az önkormányzat által adományozható kitüntető 
címekről. A 7/2016.(V.2.) önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület „Madocsa Község Díszpolgára” és 
„Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára” kitüntető címet adományozhat. 
A kitüntető cím olyan személy részére adható, aki a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával 
eredményesen elősegítette Madocsa anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, vagy a társadalmi élet valamely 
területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki. Az idei 
évben a Képviselő-testület ennek megfelelően június 28-i ülésén arról döntött, hogy a Falunapi ünnepség keretében 
kettő posztumusz díszpolgár, és három díszpolgári cím adományozására kerüljön sor. A díjazottak a rendelet 
értelmében díszoklevelet és emlékérmet kapnak. A díszokleveleken az alábbi áll:

DÍSZPOLGÁRI CÍM
dr. Antal Edit
nyugalmazott gyermekorvosnak, Madocsa település gyermekei érdekében, több évtizeden keresztül végzett magas 
színvonalú gyógyító tevékenysége és a település közéletében végzett munkája elismeréseként.
Képviselő-testületi határozat szám: 83/2017.(VI.28.)

Horváth Károlyné 
nyugalmazott óvónőnek, több évtizeden keresztül végzett magas színvonalú pedagógiai munkája, és az óvoda 
fejlesztése terén nyújtott kimagasló tevékenysége elismeréseként
Képviselő-testületi határozat szám: 82/2017.(VI.28.) 
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Lukács István
nyugalmazott pedagógusnak, több évtizeden keresztül végzett magas színvonalú pedagógiai munkája, a közéleti  
és a települési tömegsport szervezésében tanúsított kimagasló tevékenységének elismeréseként.
Képviselő-testületi határozat szám: 81/2017.(VI.28.)

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍM 
Kincses Zoltán
református lelkésznek, a Madocsai Református Gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálatáért, és a település 
közéletében végzett munkája elismeréseként 
Képviselő-testületi határozat szám: 85/2017.(VI.28.)

Puch József
alpolgármesternek Madocsa közéletében több évtizeden  keresztül Madocsa település fejlődése érdekében végzett 
közösségi munkájának elismeréseként.
Képviselő-testületi határozat szám: 84/2017.(VI.28.)

A díjazottak részletes életútja:

Dr. Antal Edit

Pécsett született, és itt folytatta  
tanulmányaimat is. A általános és 
középiskola után a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetemre nyert felvé-
telt, ahol 1971-ben végzett általános 
orvosként „cum laude” minősítés-
sel.

Az egyetem elvégzését követően a 
helyi gyermekklinikán kezdte meg 
orvosi tevékenységét, majd a Köz-
egészségtani és Járványtani Intézet-
ben vállalt állást, ahol 4 év elvégzése 
után gyermekgyógyászatból is 
szakvizsgát tett. Majd visszament a 
gyermekklinikára, hiszen mindig a 
gyermekek gyógyítása volt az élet-
célja.

Tíz év pécsi munka után 1982-ben 
családi okok miatt megpályázta 
Paks város gyermek háziorvosi 
állását. Szép és kellemes öt évet 
töltött Pakson, lakhatási gondok 
miatt kényszerült  váltásra. 1987. 
január 1-jén kezdte meg a Bölcske-
Madocsa gyermekorvosi körzet 
ellátását. A gyógyító munka mellett 

fontosnak tartotta az egészségneve-
lést.

Madocsán felmérést végzett a down 
szindrómás gyerekek körében, 
kutatta a betegség kialakulásának 
okait. Kutatási munkáját Dr Czeizel 
Endre professzor úr segítette. Az 
egészséges táplálkozás érdekében 
tejipari cégekkel vette fel a kapcso-
latot, hogy a gyerekek megfelelő 
mennyiségű tejtermékhez jussanak.

Tíz éves gyermekorvosi tevékeny-
ség után 1997-ben paksi ANTSZ 
tiszti főorvosa lett nyugdíjba vonu-
lásáig. Ám ekkor sem feledkezett 
meg a bölcskei és madocsai csalá-
dokról és a gyerekekről, vállalkozó 
orvosként látta el a hozzá forduló 
betegeket.

Nyugdíjba vonulását követően egy 
évre ismét vállalta a madocsai 
gyermekorvosi tevékenységet, hogy 
ne szűnjön meg a településen a 
gyermekek helyi orvosi ellátása.

Nem csak orvosként volt jelen a 
település életében, hanem a közé-

letben is szívesen részt vett. Vezette 
a Vörös Kereszt helyi szervezetét, 
ebből adódóan rendszeresen szer-
vezte a véradást. Beindította és 
vezette a Lányok-asszonyok klubját. 
A településnek két ciklusban volt 
önkormányzati képviselője: 1990-
94 és 2002-2006 között. Az első 
ciklusban a Szociális Bizottság 
elnöke volt. Felkutatta, megláto-
gatta a település rászoruló lakosait, 
minden igyekezetével azon volt, 
hogy életkörülményeik javuljanak.

Saját betegsége kapcsán merült fel 
az ötlet, hogy létrehozza az onkoló-
giai betegek klubját, ahol szakem-
berek tanácsait meghallgatva, 
egymást támogatva segítették a 
klubtagok gyógyulását.

2015-ben, közel 30 madocsai évet 
követően, betegsége miatt költözött 
Pécsre, ahol jelenleg is él. Mado-
csától nem szakadt el teljesen, a 
településhez ma is baráti szálak 
fűzik. A személyes kapcsolatok 
lehetővé teszik, hogy kövesse a falu 
életének alakulását.

Horváth Károlyné szakmai 
pályafutása

Szekszárdon született, 14 éves korá-
ig Faddon nevelkedett, ahol az 
általános iskolát is végezte.  1952-
ben Kalocsán szerezte meg az 
óvónői oklevelet. Ezzel egyidőben 

Németkérre kapott óvónői kineve-
zést. Később Dunaszentgyörgyön, 
majd 1956-ban Madocsán vezető 
óvónő volt 10 évig, egészen 1966-ig. 
Vezetői óvónői teendőiből saját 
kérésére mentették fel, ezt követően 
beosztott óvónőként dolgozott 
1991-ben történt nyugdíjazásáig.

A mindenki Juci óvónénije keze alól 
több száz gyermek került ki a sok-
sok év alatt, az óvodai nevelés során 
mindig nagy hangsúlyt helyezett a 
gyerekek zenei, tánc- és mozgás-
kultúrájának fejlesztésére,  

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)

az anyanyelvi nevelésre. Fontos 
feladatának tartotta továbbá a helyi 

hagyományok, a madocsai néptánc 
ápolását. Földesi János nyomdokain 
Ő honosította meg az óvodai szüreti 
mulatságot. A település közösségi 

életében is aktívan részt vett, sokat 
tett az óvoda felújítási munkáinak 
idején, társadalmi munkák szerve-
zője és aktív részt vevője volt. 

Kincses Zoltán életrajza

Kincses Zoltán 1910. december 25-
én született Újvidéken. A teológiát 
Kolozsváron végezte, majd Harasz-
tiban (a mai Horvátországban) 
kezdte meg lelkészi szolgálatát. 
Innen Belgrádba, majd Újvidékre 
került. Az Újvidéki Református 
Olvasókörben a délvidéki magyar 
fiatalokért fáradozott. Itt ismerte 
meg feleségét, Szoboszlay Jozefát 
(Baba nénit).
A világháború miatt menekülniük 
kellett, Pécsen találtak menedékre, 
ahol 1944. december 12-én házas-
ságot kötöttek.
Négy gyermekkel, Endrével, Zol-
tánnal, Lehellel és Tündével áldotta 
meg házasságukat az Úr. A pécsi 
segédlelkészi és hittanoktatói szol-
gálat után az újonnan alakuló mözsi 
református gyülekezet lelkipásztora 
lett, ahonnan 1956-ban Madocsára 
kapott elhívást. 
A Madocsai Református Gyüleke-

zetnek 25 évig volt hűséges lelki-
pásztora.

A lelkészi szolgálat során a hittan-
oktatást különösen szívügyének 
tekintette, rendszeresen látogatta a 
családokat, hogy az evangéliumot a 
fiatalokkal és a gyermekekkel is 
megismertesse. A konfirmációra 
való felkészülésnél közvetlen mesé-
ivel meg tudta nyerni a fiatalok 
bizalmát, amire aztán építkezni 
lehetett.

A lelki és anyagi értelemben 
rászorulókat különös érzékeny-
séggel vette észre. Mindenben 
segített a falubelieknek, akik hitbéli 
és hétköznapi dolgokban szívesen 
fordultak hozzá tanácsért. Megyei 
tanácstagként megszerzett széles 
látókörével a madocsaiak érdekében 
sáfárkodott. Minden feladatot és 
szolgálatot szívesen végzett, amely 
a közösség javát szolgálta, beleértve 
a fizikai munkát is. Nagy odaadással 

vett részt a közösségépítő egyházi és 
világi rendezvényeken, a mókában 
is partner volt. Ha kellett, felemelte 
szavát az igazságért, kiállt az értékek 
mellett. 

Énekhangja betöltötte a templomot 
és minden fülhöz odatalált, ahonnan 
eljutott a szívekig. Kedvenc éneke 
volt a 89. zsoltár: „Az Úrnak irgal-
mát örökké éneklem…”

Egy bonyolult történelmi korszak-
ban, a nagy kihívásokkal teli élet-
pálya egy gyógyíthatatlan betegség 
miatt jó helyen, otthonra lelve ért 
véget 1980-ban.

Sírjára feleségével közös hitvallása 
került, az az Ige, amelyet az esküvő-
jükre kaptak:

„Mindenkor örüljetek. Szüntelen 
imádkozzatok. Mindenben hálákat 
adjatok.”

(1 Thessz 5, 16-18)

Lukács István szakmai 
pályafutása

A Zala megyei Borsfán született, 
ahol az általános iskolát is végezte. 
1958-ban Székesfehérváron végzete 
el a tanítóképzőt,  és még ez év 
augusztusában Madocsára került 
gyakorlóéves nevelőnek. 1959-ben 
szerzett tanítói oklevelet, majd 
1971-ben végezte el a Pécsi Peda-
gógia Főiskolán a mezőgazdasági 

ismeretek és gyakorlatok szakot.
A tanári állás mellett hosszú évekig 
volt a Madocsai Általános Iskola 
igazgató-helyettese, sőt több mint 7 
évig  igazgatóként is működött.  
Eredményesen foglalkozott a tanu-
lók testi nevelésével, tanítványai 
rendszeresen magas helyezést értek 
el a különböző sportversenyeken Az 
iskolai gyakorlókert, a politechnikai 
oktatás megszervezésében elöl járt. 
A község közéletében tanácstagként 

is aktívan részt vett, a település 
tömegsportjának egyik irányítója, fő 
szervezője, az utánpótlás nevelés 
magas szintű irányítója volt .

Volt tanítványai körében nagy nép-
szerűségnek örvend egyénisége, 
igazságossága, a munkára nevelés 
érdekében kifejtett tevékenysége 
miatt. Elismertségét és megbecsü-
lését bizonyítva ma is rendszeresen 
hívják osztálytalálkozókra. 

Puch József

Madocsán született, általános isko-
lai tanulmányait is itt végezte. 
Szekszárdon a Csapó Dániel Szak-
középiskolában érettségizett mező-
gazdasági gépszerelőként. A bölcs-
kei gépállomáson dolgozott 2 évig, 
technikusi vizsgát Mohácson tett. 
Ezt követően a Paksi Atomerőmű 
Vállalatnál helyezkedett el, az első 
három blokk indítását a vezény-
lőteremben élte meg gépészként,

operátorként. Amikor ott hagyta az 
erőművet, önálló vállalkozásba 
kezdett, új szakmát tanult.
Puch József a rendszerváltás idején 
lett önkormányzati képviselő, amit 
közel 20 éven át becsülettel, 
kitartóan végzett. Ebből a 20 évből, 
több mint 6 éven keresztül, 2010-től 
betöltötte az alpolgármesteri tiszt-
séget is.  Közvetlen munkatársként 
lehetett rá számítani minden fontos 
döntésben, hasznos tanácsaival 
segítette a testület munkáját. Mindig 

is madocsainak vallotta magát, és jó 
érzéssel töltötte el, hogy saját falu-
jában is elismerték tevékenységét, 
nagyra értékelte a kis közösség 
összetartó erejét. A településen ha-
gyománnyá vált szüreti felvonu-
lások alkalmával 15 éven keresztül 
Ő szedte versbe, rigmusba  a faluban 
történt eseményeket, melyet a hely-
béliek nagy érdeklődéssel vártak. 
2017 júniusában bekövetkezett 
haláláig köztiszteletben álló szemé-
lye volt a településnek.
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A Madocsai Református Általános Iskola első tanévnyitó ünnepsége a templomban

2017. szeptember 3-án, rendhagyó 
módon indult az iskolai tanév. 
A Madocsai Református Általános 
Iskola tanulói, pedagógusai, szülők, 
hozzátartozók a gyülekezettel közö-
sen falunk templomában, ünnepé-
lyes keretek között kezdték meg az 
új tanévet.  Csodálatos érzés volt!
A tanulók nevelőikkel együtt osz-
tályonként külön padsorokban fog-
laltak helyet. Szülők, gyülekezeti 
tagok és meghívott vendégek pedig 
együtt örültünk a sok fiatalnak. Az 
ünnepséget a Tolnai Református 
Egyházmegye esperese, Rácz József 
nyitotta meg igehirdetéssel, és 
köszöntést mondott Csuprik László, 
az Egyházmegye gondnoka. Az 
ünnepség keretében meghallgattuk 
Kovács Istvánné szívhez szóló 
előadásában Reményik Sándor: 
Templom és iskola című versét, 
illetve Nagy János lelkészünk tanév-
nyitó gondolatait. 

Felemelő érzés volt ünnepségünk 
talán legszebb és legmeghatóbb 
pillanata, a református iskolákban 
szokás, pedagógusok eskütétele, 
melyet a nevelőtestület minden tagja 
elmondott:
„Én, …, esküszöm az élő Isten előtt, 
hogy a rám bízott növendékeket a 
lehető leghatékonyabban igyekszem 
segíteni szellemi-lelki-testi fejlő-
désükben. Munkám során szem előtt 
tartom, hogy Istenhez hűséges, 
egyházukkal és hazájukkal szemben 
elkötelezett, tevékeny keresztyén 
életre neveljem őket. A Magyar-
országi Református Egyház hitel-
veit, pedagógiai szemléletét és 
törvényeit a rám vonatkozó állami 
előírásokkal együtt tiszteletben 
tartom. A munkámmal kapcsolatos 
fenntartói és intézményvezetői 
előírásokat, valamint az intézmény 
tanulmányi- és munkarendjét 
meg tar tom .  Együ t tműködöm 
vezetőimmel, munkatársaimmal és 
növendékeim szüleivel. Képzem 
magam szaktudományaimban, a 
neveléstudományban, szaktárgyaim 
tanításának módszertanában és 

mindazon területeken, amelyek 
segíthetnek abban, hogy hatékonyan 
munkálkodhassak az intézmény 
céljainak megvalósításáért. Isten 
engem úgy segítsen! Ámen.”

Esküjük után, a gyülekezet a 134. 
zsoltár 3. versének éneklésével 
kívánt áldást a tanítók, tanárok 
munkájára:

„Megáldjon téged az Isten,
a Sionról kegyelmesen,
Ki teremtette az eget,

a földet és mindeneket!”
Ezt követően igazgatónő tanévnyitó 
beszéde, köszöntése emelte az 
ünnepség színvonalát.

Istentisztelet után gyülekezeti há-
zunkba hívtuk egy szeretetvendég-
ségre a pedagógusokat, a képviselő-
testület  tagjait ,  polgármester 
asszonyt, jegyző asszonyunkat, és az 
egyházmegye elnökségét, hozzátar-
tozóit. A házgazda szerepét a 
presbitérium és a gyülekezet fiatal 
tagjai töltötték be. Ezzel a kis ven-
dégséggel szerettünk volna köszö-
netet mondani a sok segítségért és 
támogatásért a jelenlévőknek, mely 
nélkül nem maradhatott volna ilyen 
formában iskola a falunkban. 
Szerettük volna kifejezni, hogy 
ebben a munkában egy közösség 
lettünk, illetve hogy a hit és a 
szeretet mindenkor milyen nagy erőt 
jelent.

Nem volt könnyű az út az indulástól 
a tanévnyitóig, és tudjuk, hogy 
továbbra sem lesz az. Nagyon sok-
szor fogjuk még érezni, hogy csak a 
hit adhat igazi erőt és kitartást. 
Az Önkormányzat megkeresésére 
jött a gondolat, hogy egyházköz-
ségünk segítségével menthetjük 
meg a falu számára az iskolát. A kis 
gyermeklétszám tette különösen is 
égetővé a problémát. Az állami tör-
vények ugyanis egyedül az egyhá-
zak számára adnak lehetőséget, 
hogy kisebb tanulószámmal is 
fenntarthassanak iskolákat.

Sajnos mégis megvan a hátránya és a 
nehézsége számunkra is a kevés 
gyermeklétszámnak, mert így jóval 
kevesebb pénzből, elég feszes 
költségvetéssel kell működtetnünk 
az intézményt. Éppen ezért sietett a 
madocsai képviselőtestület még a 
kezdetekkor segítségünkre, és 
átérzve a feladat komolyságát 
10.000.000 Ft támogatást is nyújtott 
az iskola működtetéséhez. Ezen 
felül ingyenesen biztosítja az iskola 
számára testnevelés órák és sport-
foglalkozások tartására a sportcsar-
nokot, valamint ingyenesen rendel-
kezésünkre bocsátotta iskolai célú 
használatra az iskola épületét. 
Ezekért a támogatásokért külön 
köszönetünket szeretnénk kifejezni 
mindazok nevében is, akik fontos-
nak tartják, hogy a madocsai gyere-
kek továbbra is helyben járhassanak 
általános iskolába. Sajnos az állami 
támogatásból és az egyházi kiegé-
szítésből az önkormányzati támo-
gatás nélkül jelenleg nem tudnánk 
működtetni az intézményt. A gyer-
meklétszám növekedése tudja a 
jövőben enyhíteni az anyagi nehéz-
ségeket.

Ám nemcsak anyagi támogatásra 
volt és van szükség, hanem szülői és 
nevelőtestületi megértésre, elvi 
támogatásra is. A szülői támogatást 
edd ig  l eg inkább  a  szavazás 
eredménye (97%-os támogatottság) 
bizonyította. A presbitérium 100%-
os támogatással állt az iskola ügye 
mellé mindannak ellenére, hogy 
tudjuk, milyen sok és nehéz terhet 
vettünk ezzel magunkra. Tiszteletes 
úr ambíciója, szívbéli odaadó mun-
kája is sokat számít. Támogatásáról 
biztosított ez idáig a Tolnai Refor-
mátus Egyházmegye, a Dunamel-
léki Református Egyházkerület 
elnöksége, valamit a Zsinat elnök-
sége is, melyek hozzájárulása mind 
kellett ahhoz, hogy a továbbiakban a 
Református Egyház tarthassa fenn 
az iskolát. 

(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)

A felsorolt támogatásokra továbbra 
is nagy szükségünk lesz. Ám nem 
csak kérni szeretnénk, hanem 
megköszönni is! Ezúton is szeret-
nénk hát a Madocsai Református 
Egyházközség nevében megkö-
szönni mindenkinek az eddigi támo-
gatását!

„Gyönyörködj az Úrban, és 
megadja szíved kérését!

Hagyd az Úrra utadat, mert Ő 
munkálkodik!”

(Zsoltárok 37,4-5)

Isten áldását kérem, mindnyájunk 
életére! Végezetül álljon itt a 
fentebb említett Reményik Sándor 
vers, amely felelősségünkre és 
feladatunkra is felhívja mindnyá-
junk figyelmét! Tekintsük ezt a 
magunk számára is megvalósítandó 
programnak!

Templom és iskola 

Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá. 

De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná. 

Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád: 

Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul. 

De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?! 

S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron, 
S hűtöttem a templom falán 

Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának, 
A jöttmentnek is van joga 

Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 

Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát? 

Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 

A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!

Vajer Ferencné

Iskolánkról

Több hónapos munka után minden 
engedélyt beszerezve 2017. szep-
tember 1-től iskolánk fenntartója a 
Madocsai Református Egyházköz-
ség, iskolánk neve pedig Madocsai 
Református Általános Iskola.

Amikor elkezdtünk azon gondol-
kodni, hogy iskolánkat a Madocsai 
Református Egyházközség működ-
tesse, az mellett, hogy a csökkenő 
tanuló létszám okozta nehézséget 
elkerüljük, valamint az iskola létét 
hosszútávon biztosítani tudjuk, fon-
tos cél volt, hogy olyan, a református 
egyház által képviselt értékeket, 
kapaszkodót közvetítsünk tanulóink 
felé, amelyekkel időtálló módon 
képesek lesznek az életbe kikerülve 
a jót a rossztól és annak árnyalataitól 
megkülönböztetni.
Természetesen a társadalomból 
érkező, egyre fokozódó negatív 
hatásokat megszüntetni nem tudjuk.

De az egyházak, egyházi iskolák, a 
keresztény értékekre támaszkodva 
utat mutatva, szilárd erkölcsi alapot 
adva segíthetik a tanítványainkat 
ebben a megtévedt világban, hogy 
érdeklődő, a társadalom problé-
máira érzékeny, felelősséget vállalni 
képes felnőttekké váljanak.

Pedagógusaink e cél elérése érde-
kében a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának javaslata alapján 
a Szentírás, valamint a református 
hitelvek, értékrend és erkölcsi nor-
mák szerint, ugyanakkor a legmo-
dernebb tudományos ismereteket 
átadva végzik nevelő és oktató 
munkájukat, törekedve múltjának, 
hagyományainak ápolására.

Természetesen figyelembe vettük a 
nem református vagy nem vallásos 
érzelmű tanulóink szempontjait is, 
ezért ők az etika vagy a katolikus hit-

és erkölcstan tanulása közül választ-
hattak.

Alsó tagozaton minden tanuló a hit 
és erkölcstan tantárgyat választotta, 
felső tagozaton is a tanulók jelentős 
része.
A református hit és erkölcstan 
tantárgyat heti két órában minden 
évfolyamon Kissné Gelencsér Klára 
hitoktató tanítja órarendbe beépítve.
Akik a katolikus hit és erkölcstan-
oktatást választották, hétfőn és 
szerdán van rá lehetőség 15.10-kor.
A 4. és a 6. osztályosok egyházi 
énekoktatásban vesznek részt. Ezt a 
feladatot Nagy János lelkipásztor 
látja el.

Közérdekű információk

Az idei tanévtől minden hét hétfőjét 
áhítattal kezdjük 7.30-kor a sport-
csarnokban.
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A teljes szakos ellátottság bizto-
sítása érdekében az idén új óraadó 
tanárok tanítanak iskolánkban.
fizikát Csapó Balázsné 
éneket Cseke Klára
technikát Péterszné Iker Gabriella 
tanárnők fogják tanítani.

Iskolánk életében további személyi 
változás, hogy két pedagógusunk 
más intézményben folytatja munká-
ját. 

Lovász Magdolna tanárnő Duna-
földváron, Tömöri Éva pedagógiai 
asszisztens Pakson végzi feladatát. 
6. osztályosok osztályfőnöke a vál-
tozások miatt Lakatosné Klopcsik 
Diána tanárnő.

1 osztályosok osztályfőnöke Soós 
Ferencné tanítónő.

5. osztályosok osztályfőnöke 
Sebestyénné Venczel Andrea 
tanárnő.
Az osztályfőnökök személyében 
más változás nincs.

A fejlesztő foglalkozásokat Nagyné 
Kovács Zita gyógypedagógus látja 
el, valamint ő tartja a gyógytest-
nevelést azok számára, akiknek az 
iskolaorvos javasolta. Heti 3 alka-
lommal lesz lehetőség a foglalkozá-
sokon részt venni. 

Jelenleg is érvényes az általános 
iskolában 16 óráig szervezendő fog-
lalkozásokra vonatkozó szabá-
lyozás. A szülők írásbeli kérésére az 
iskola igazgatója felmentést adhat a 
foglalkozások alól.

Szeretném megköszönni Nagy 
János lelkipásztornak azt a sok 
munkát, és segítséget, amit nyújtott 
azért, hogy biztonságban indul-
hasson a tanév. 
Köszönetemet fejezem ki Madocsai 
Református Egyházközségnek, 
hogy intézményünk mellett állt, és 
vállalta az intézmény fenntartásával 
járó feladatokat.
Köszönöm Gelencsérné Tolnai 
Klára polgármester asszonynak és a 
tantestületnek, hogy az iskola átszer-
vezésével kapcsolatos munkámban 
segítségemre voltak. 
És köszönöm a szülőknek, hogy, 
amikor nyilatkozniuk kellett az 
intézmény egyházi fenntartásúvá 
válásának lehetőségéről, akkor 
97%-ban támogattak bennünket.

Agócs Mihályné
intézményvezető

Szépül az iskola udvara

Az elmúlt tanév végéhez közeledve vehették birtokba a 
diákok az iskola udvarán felállított új játékokat. 

2017/18-as tanévben a gyermekek megszépült kültéri 
játékokkal kezdhették a tanévet.

Szülői összefogással hosszú idő után felújításra 
kerültek az iskola udvarán lévő mérleghinták és futball 
kapuk a gyerek nagy-nagy örömére.

Papné Mess Anikó szervezésében, Horváth Judit, 
Horváth Krisztina és Schmidt Erika segítségével és 
Törjék Zsigmond támogatásával varázsolták ujjá a 
kültéri játékokat a Segítő kezek mozgalom keretében. 

A gyerekek nevében köszönetemet fejezem ki a lelkes 
szülőknek.

Agócs Mihályné
intézményvezető



Nyári események
BOZSIK program

2017. július 01-jén a madocsai labdarúgó után-
pótlás csapatunk vendégül látta a sárbogárdi 
egyesület játékosait és családjaikat. Az esős, 
borongós időjárás sem szegte kedvünket, a 
sportcsarnokban gyűltünk össze, ahol szorgos 
kezek munkájával már kora reggel óta készült a 
finom ebéd. 

Rágcsálnivalóval és üdítővel vártuk vendé-
geinket, akik érkezésük után átöltöztek és a 
korosztályok felváltva játszottak jókedvű, barát-
ságos mérkőzéseket. A szülők és a családtagok 
lelkesen szurkoltak a saját és az ellenfél 
csapatának is. Színvonalas, ügyes játékot láttunk 
már a legkisebbektől is, ennek tetőzéseként a 
felnőttek is kaphatóak voltak egy ebéd előtti 
közös meccsre.

A hangulatot fokozta Böde Dániel, válogatott labdarúgónk érkezése, aki autogram kártyákat és a vendégektől 
kapott érmeket osztotta ki a gyerekeknek. Persze a közös fényképezkedés sem maradhatott el. A sárbogárdi szülők 
készültek egy kis ajándékkal mind a focisták mind az edzőik felé.

Hittanos táborok voltak júliusban

A mai ingerdús, felpör-
gött világunkban ki-
csiny és kamaszodó 
gyerekek f igyelmét 
lekötni és Isten dolgai 
felé fordítani nagyon 
nehéz feladat, de mi 
megpróbáltuk. 
Az utóbbi évek hagyo-
mányainak megfelelően 
idén is külön válasz-
tottuk az alsósokat és a 
felsősöket, hogy min-
denki az életkorának 
megfelelő mennyiségű
és mélységű élményben részesülhessen.
Először az alsósok tábora következett, amit saját környezetünkben, Madocsán tartottunk a templom, gyülekezeti 
ház, régi iskola „háromszögben”. Már szinte említeni sem érdemes, hogy idén is kitűnő vendéglátásban 
részesültünk, így sem finomságokban, sem szerető kiszolgálásban nem szenvedtünk hiányt. Ezúttal is volt „lelki 
töltekezés”, közös énektanulás és éneklés, korcsoportok szerinti témafeldolgozás, vízipókfoci, szabadprogram 
keretében csocsózás, billiárdozás, foci, illegális fáramászás, kézműves foglalkozás, rajzolás, festés és játék, játék, 
játék. Délutáni programok közé idén egy ügyes kezek által a parókia udvarra épített akadálypálya lépett.
Gyorsan elröppent ez a négy nap, olyan gyorsan, hogy a zárónap estéjén levetített tábori filmünk képkockái úgy 
mosolyogtattak meg bennünket, mintha csak régi emlékeink között lapozgattunk volna.

10 Nyári események
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A felsősökkel ismét Simontornyára utaztunk, ahol 
a helyi református gyülekezet vendégházaiban 
volt a szállásunk és a közösségi terünk.

Minden napra jutott egy evangelista (Máté, Márk, 
Lukács, János), akinek az életéről, munkájáról 
tanulhattak a gyerekek egy közösen kitöltött fela-
datlap alapján.

Sportolásra, társasozásra is jutott idő a szabad-
programok során. Meglátogattuk a felújított ozo-
rai várat és egy napot töltöttünk a Balatonnál is.

Az éneklésre már nehezen rávehető gyerekek 
végig fegyelmezetten és figyelmesen viselkedtek. 
Öröm volt velük nyaralni.

Reméljük a következő tanévben, amit már a református iskolában kezdenek, tudjuk bővíteni kis csapatunkat és 
jövőre hasonlóan tartalmas napokat tölthetünk együtt.

Somogyi Mariann és Somogyi Viktor

X. Wünsch Nosztalgia Tánctábor, Harta

2017. július 4-től 9-ig Hartán került megrendezésre a X. Wünsch Nosztalgia Tánctábor. A Madocsai 
Hagyományőrző Néptánc Egyesület is mint mindig részt vett ezen a nyári programon. A hartai szervezőkön kívül 
adonyi, szalkszentmártoni, mezőfalvi és beloianniszi régi és új táncosokkal találkozhattunk. A forróság ellenére 
nagyon jó hangulatba telt a hét, részt vettünk a tábori programokon majd pihenni lehúzódtunk a hartai Duna partra. 
A szép számú madocsai táncos csapat 18 sátorral volt jelen. Az esti közös vacsorák, nótázások, játékok és a jó 
hangulat még jobban összekovácsolt minket. A záró esten minden csoport szerepelt és körünkben köszönthettük a 
Wünsch házaspárt, Laci bácsit és Évi nénit. Kellemes emlékekkel tértünk haza és már nagyon várjuk a következő 
tábort, amelyet az adonyi táncosok szerveznek majd.

A résztvevők nevében: Volman Kíra 

Szüreti bál az óvodában

Az óvoda kisgyermekei és pedagógusai ebben az évben is megrendezték augusztus 13-án a Szüreti bált, aminek 
60 évre visszanyúló hagyományai vannak.
Reggel a szülők, óvó nénik, dadus nénik feldíszítették az óvoda udvarát virágokkal, szalagokkal, zöldségekkel, 
gyümölcsökkel. Piros és fehér szőlőből koronát készítettek, ami a tombolán főnyeremény volt.

(folytatás a 12. oldalon)



12 Nyári események

(folytatás a 11. oldalról)

Az Öregcsősz Baka László, Bíróné Poroszkai Éva, 
Bíró Farkas Bence hintóját virágokkal díszítették 
fel. Köszönjük Tarczal Ferencnek a lovas hintót.
Délután 14 órakor az Öregcsősz ment a Bíróért, 
majd a Bírónéért, a hintóval tettek pár kört a 
faluban. 15 órára az óvodához értek és megnyitották 
a szüreti bált, majd a Katica-, Pillangó-, és Süni 
csoport műsora következett. Az ovisok bemutatója 
után a csőszlányok és csőszlegények felvonultak az 
utcán a hintót követve. Visszatérve az óvodába, 
büfé várta a vendégeket, szendvicseket, házi 
süteményeket, üdítőt fogyaszthattak. Ezután 
következett a várva várt tombola-sorsolás értékes 
ajándékokkal.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki közreműködött a szüreti rendezvényen és támogatta az intézményt.

Turiné N. Melinda

Szüreti felvonulás és bál

Hagyományainkhoz híven az idei évben is megrendezésre került a 
szüreti felvonulás és bál 2017. szeptember 2-án. A szervezés 
kicsivel több, mint 1 hónapot vett igénybe, hogy minden rendben 
lehessen a felvonulás napjára. Az időjárás sajnos ebben az évben 
nem volt kegyes hozzánk délután, és este sem. A menet a 
gyönyörűen feldíszített hintóval, csőszlányokkal, mulatós 
legényekkel és csikósokkal vonult fel a falun.
A hintón foglalt helyet a fiatal bíró és bíróné, Szántó János és 
Zajacs Evelin, akik a bírói háznál finomabbnál finomabb ételekkel 
és italokkal vendégelték meg a felvonulókat. A hagyományoknak 
megfelelően a hintón ült a csősz is, Tarczal Zoltán. Minden 
megállóhelyen szép számmal várta a falu apraja-nagyja a 
felvonulókat, és kíváncsian hallgatták, hogy ebben az évben mi
történt kis falunkban. A humoros hang-
vételű rigmust Kovács István olvasta fel 
az érdeklődőknek. A mulatós kocsin a 
Traktoros band húzta a talpalávalót. Az 
utolsó megálló-helyen három csikós-
legény ostorral bemutatót tartott, 
amelyet a közönség tapssal jutalmazott.
A felvonulást, mint minden évben, idén 
is a bál zárta, melynek helyét a Polgár-
mesteri hivatal biztosította a Faluházban 
a mulatni vágyó vendégek részére.
A bálban szintén a Traktoros band húzta 
a talpalávalót. Sok értékes tombola-
tárgyat sorsoltunk ki a bál folyamán. A 
fődíj természetesen ebben az évben is a 
sok szép szőlőből feldíszített korona volt. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki részt vett a felvonuláson, 
illetve bármilyen módon segítséget nyújtott a szervezésben. Köszönjük a támogatóknak, akik anyagilag járultak 
hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönjük mindenkinek, hogy ez a hagyomány az idei évben is folytatódhatott a 
falu lakosságának nagy örömére. 
Köszönjük szépen a támogatást!              Szervezőség

Csapó Nikolett és a csőszlányok



Falunap képekben

Támogatók 2017

Madagro Kft.

Ba-Tu Építőipari Kft.

Robinetta Bt.

Tarr Kft.

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszöv.

Rostás György

Kövesdi Bt.

Kánnai Patika

Madocsai Posta Dolgozói

Farkas Tamás

Szili Jánosné

Református Fiatal Felnőtt Klub

23. sz. Áfész Bolt

Szigethy és Székely Bt.

Varga Mihályné

Szántó Zoltán

Mezőföldvíz Kft.

Kovácsné Reich Éva

Madárné Bor Edit

Papné Mess Anikó

Era Divatáru

Kiss Fish Horgászbolt

Turi Norbert

Scheidl Margó

Scada Mester Kft.

Kissné Szili Mária

Kánnai Szikvíz Kft.

Törjék Zsigmondné

Korall Üzletlánc Paks

Madocsai Nyugdíjas Klub

Hajdu és Kiss Kft

Tubáné Krausz Renáta

Dr Skrenyó Margit

Puch Sörpatika
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Nyári programok a könyvtárban

Idén nyárra programsorozatot hirdettünk meg a könyvtárba, melyre vártunk gyerekeket, felnőtteket egyaránt. 
Nyolc alkalomra szerveztünk különféle csoportos foglalkozást. A kézműves foglalkozásokon 
papírhajtogatással, térfonással, papírfonással, körmöcskézéssel, zöldségfaragással tevékenykedtünk. „Mit 
olvassak?” címmel irodalmi foglalkozásra, továbbá palacsinta-partira, lecsópartira és a Faddi Mese- és 
Mítoszgalériába kirándulásra vártunk mindenkit. A programokon mérsékelt számban vettek részt, legtöbben a 
lecsópartira jöttek el. Néhány kép álljon itt az összejövetelekről!

Baksa Istvánné
könyvtáros
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Madocsai nyugdíjasklub

A Madocsai Nyugdíjasklub életében  a nyár folyamán is meglehetősen sok és érdekes esemény történt. Ezekről, 
csak szinte felsorolásszerűen, az alábbiakban tájékoztatom a kedves  érdeklődőket:

Június 14-én a Dunaföldvári Nyugdíjasklub meghívásán voltunk. Vetélkedőkkel kezdődött, ebéddel és tánccal 
fejeződött be a program. 
Június  21-én a Kecskeméti Gyógyfürdőbe látogattunk. ahol  egy csodálatos napot töltöttünk el. 
Július 3-ára Családi napot szerveztünk, vetélkedőkkel, játékokkal, 36 gyerkőc vett részt a picitől a nagyokig. 
Hot-doggal, sütikkel készültünk, élmény volt számunkra, hogy ilyen jól érezték köztünk a gyerekek magukat.

Július 21-én volt a klub alakulásának 10. évfordulója. Erre az alkalomra egyenruhát készítettünk, melyet július 
28-án megünnepeltünk. Meghívott vendégeink voltak: Polgármester asszony a Madocsai Képviselőtestület 
tagjai, a  Bölcskei, Dunaföldvári, Dunakömlődi, Dunaszentgyörgyi és a Sárhatvani Nyugdíjasklub tagjai, A 
Klub vezetője és Polgármester asszony köszöntője után, nyugdíjasklubok szereplése következett. Fodorné 
Vörös Katalin verssel készült. Felléptek a citerás lányok, és a műsort a Madocsai néptánc csoport tagjai zárták. 
Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy felejthetetlenné tette ezt a jeles alkalmat. Szeretném külön 
megköszönni támogatást: 
Madocsai Önkormányzatnak, 
Paksi Atomerőműnek, 
a Madagro Kft-nek,
CBA boltnak, 
Paksi ÁFÉSZ-nek, 
Szántó Zoltánnak, 
Farkasné Bujdos Editnek,
Baksáné Laposa Juditnak. 
Pappné Mess Anikónak, 
Horgász boltnak, 
Scheidlné Szintai Margitnak, 
Kovácsné Reich Évának, 
Madocsai Hagyományőrző-
Néptánc csoportnak, 
Madocsai Református Egyháznak, 
Szili Jánosnénak, 
Sarki kocsmának, 
Vincze Sándornak, 
Fabók Krisztiánnak, Óvoda dolgozóinak, Kiss Nikolett és Kiss Ferenc Paksról. Kiss Ferencnek a felvételért, 
mely megörökíti e jeles alkalmat, 
Kovács Erikának Veszprémből a tortáért. 
Az Augusztus  hónap is tartalmasan telt. Betyárnapon, Falunapon, Óvodások szüreti  rendezvényén is részt 
vettünk.

   Tarczal Jánosné klubvezető

Kézilabda hírek

Csapatunk a 2016/17-es bajnok-
ságot 5. helyen zárta betegségekkel 
és sérülésekkel bajlódtunk, de ennek 
ellenére becsülettel helyt álltak a 
lányok! 

A 2017/18-as bajnokságot szep-
tember 17-én Kocsola csapatával 
Tamásiban kezdtük, sérülés most is 
nehezíti játékunkat. A félidőt 8:17-
re a meccset 19:35-re nyertük!

Góllövőink: Kis Klaudia 11 gól, Kis 
Noémi 10 gól, Hössné Gabi 6 gól, 
Klippel Gyöngyi 4 gól, Fazekas 
Móni 2 gól, Bán Tanita-Höss 
Tamara 1-1 gól.

Második meccsünket Tengelicen 
játszottuk egy cserével is fölényes 
győzelmet harcoltak ki a lányok! A 
félidőt 7:16-ra a mérkőzést 12:25-re 
nyertük!

Góllövőink Kis Noémi 7 gól, Höss 
Tamara 6 gól, Kis Klaudia -Klippel 
Gyöngyi 4-4 gól, Hössné Gabi 3gól, 
Fazekas Móni 1 gól! 

Köszönet azoknak a szurkolóknak, 
akik elkísértek bennünket és 
buzdították a lányokat!! 
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A MADOCSA SE sikerével véget ért a Tolna megyei II osztály keleti 
csoportjában a labdarúgó bajnokság.

A bajnokság utolsó öt fordulójának 
egy pontos előnnyel vágtunk neki. A 
feladat egyszerű volt, ha mind az öt 
mérkőzésünket megnyerjük nem tud 
megelőzni minket a Mórágy. Az is 
várható volt, hogy a Mórágy nem 
botlik, ezért feszült és izgalmas volt a 
bajnokság hajrája.

Az első akadály Németkér volt, 
idegenben győztünk 5:0-ra,
Szakács2, Böde, Süvöltős és Fritz 
góljaival, sajnos a korábbi két sérült 
mellé (Éger, Hahn) Böde is csatla-
kozott.

Következett hazai pályán a Gerjen, 
őket szintén 5:0-ra győztük le 
Szakács 2, Rein 2 és Süvöltős 
góljaival.

Aztán Dunaszentgyörgyre utaztunk, 
ahol szintén 5:0-ra győztünk Rein 2, 
Éger,  Schulteisz és  Magyar I 
góljaival. Itt sajnos Szakács Viktor 
szenvedett súlyos sérülést, túl van 
műtéten, hosszú felépülés vár rá.

Utolsó hazai meccsünkön Kajdacsot 
fogadtuk, 4:1-re győztünk Schulteisz, 
Magyar I, Éger és Böde góljaival.

Május 28-án vasárnap Bátaapátiban 
játszottunk, a hazaiak az utolsó nyolc 
meccsen veretlenek voltak, nehéz 
dolgunk volt. A kb. száz madocsai 
szurkolótól végig komoly biztatást 
kaptunk, 

a csapat lelkesen és taktikusan 
focizott és megérdemelten 4:1-re 
győztünk, Kern, Böde, Madár és 
Süvöltős góljaival. Bajnokok lettünk 
ismét, edzőnk Böde Dániel irányí-
tásával az utolsó öt szezonban, 
négyszer a MADOCSA SE lett a 
bajnok. 

Az ifisták szereplése az utolsó öt 
fordulóban olyan volt,  mint a 
hullámvasút, győzelem Németkéren, 
vereség Gerjentől és Dunaszent-
györgytől, győzelem Kajdacs ellen, 
vereség Bátaapátiban. Az ifisták a 
tabella második felében végeztek.

Volt közös ebéd, a vendéglátó 
madocsa i  szülők  jóvol tából . 
Mindenki jól érezte magát, majd a 
jelenlévők megegyeztek, hogy a 
közeljövőben Sárbogárdon folytatás 
következik. 

Bozsik program 
2016-2017

Véget ért a legfiatalabb 
labdarúgók 2016-2017-s Bozsik 
szezonja.

Korábban is volt egy-két évben az 
iskolás lányok fiúk részére Bozsik 
program, Szili Lajos, majd Fellinger 
Julianna irányításával, aztán kis 
szünet után újra indult és most 
folyamatosan a harmadik szezonon 
vagyunk túl. Az első szezonban Feil 
Tamás és Gábor Mihály, a máso-
dikban Gábor Mihály, Szabó József 
és Madár Krisztián, a mostaniban 
Komáromi Attila és Patai Tibor 
foglalkozott a gyerekekkel. Négy 
korosztályban edzenek a gyerekek 
heti két alkalommal és vesznek részt 
a hétvégi tornákon Dunaföldváron. 
A kisebbeknek 4, a nagyobbaknak 6 
torna van, ősszel is és tavasszal is. 
Minden korosztályban előírták a 
minimális létszámot, melynek ha 

eleget teszünk, anyagi támogatást is 
kapunk, melyből fizetni tudjuk az 
utaztatást és a terem bérleti díjat. Az 
U7 korosztályban öt-hat éves 
óvodások játszanak minimum 
három fővel, az U9, U11 és U13 
korosz-tályoknál nő a pályaméret és 
nő a létszám.

A szezont egy családi nappal zártuk 
július elsején, melyre Sárbogárdról 
érkeztek vendégek. Eljöttek a 
Bozsik korosztályos gyerekek és 
szüleik és itt voltak a madocsai 
gyerekek és a szüleik. Minden 
korosztályban megmérkőztek egy-
mással a gyerekek, aztán fociztak az 
apukák is és az anyukák is.

Volt egy kis ünnepség, ahol Böde 
Dániel az alkalomra készült emlék-
érmeket adta át a gyerekeknek. 

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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