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MADOCSA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

2018. JÚNIUS 10-ÉRE

HELYI NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI.

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA FELTETT KÉRDÉSEK:

„Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén 

homok- és kavicsbánya létesüljön?”

valamint

„Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza a 

kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását 

illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?”

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről

2018. május 21-ig

kapnak értesítést.

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti
szavazókörben szavazhat.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Részletes tájékoztatásért forduljon a Helyi Választási Irodához.

Helyi Választási Iroda



2  Önkormányzati hírek

Testületi ülések

A Madocsai Hírmondó utolsó 
számának megjelenését követően – 
2018. évben a Képviselő-testület 
soron következő üléseit január 24-
én, február 14-én és március 21-én 
tartotta. Az alábbi cikkben tájékoz-
tatjuk a lakosságot az üléseken 
tárgyalt napirendekről, és a Testület 
által hozott döntésekről.  
�
2018. január 24.

A Képviselő-testület az új évi első 
ülését január 24-én tartotta, ahol a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadását 
követően az ülés a településen 
működő civil szervezetek 2017. évi 
támogatásainak felhasználásáról 
szóló beszámolók tárgyalásával 
folytatódott. Madocsai Hagyomány-
őrző Néptánc Egyesület, Madocsai 
Nyugdíjasklub, a Madocsa SE 
Labdarúgó Szakosztálya, Női 
Kézilabda Szakosztálya, Férfi 
Kézilabda Szakosztálya, Röplabda 
Szakosztálya, valamint a Madocsai 
Református Egyházközség a 2017. 
évre biztosított önkormányzati 
támogatás összegével maradéktala-
nul elszámolt.  A Madocsai Polgárőr 
Egyesület a 2017. évi önkormány-
zati támogatás összegét nem tudta 
teljes egészében felhasználni, a 
támogatásból 59.564,- Ft pénzma-
radványa keletkezett. Az Egyesület 
vezetője, Szalai András tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy az Egyesület  
működése nehézkes, a tagság több-
sége nem vállalja a járőrszolgálatot. 
Minden alkalommal ígéretet kaptak 
az Egyesület tagjaitól a szolgálat 
végzésére, de ez sajnos sok esetben 
nem valósult meg. Az aktív tagokkal 
próbálják fenntartani az Egyesü-
letet. Az idei évben változás várható, 
időarányosan már most sokkal több 
szolgálatot teljesítettek, mint tavaly 
ilyenkor. A Madocsai Polgárőr 
Egyesület beszámolóját a 2017. évi 
támogatás felhasználásáról azzal a 
feltétellel fogadta el a Testület, hogy 
a támogatásból maradt 59.564,- Ft 
pénzmaradványt az önkormányzat 

számlájára 2018. január 31-ig fizes-
se vissza.

 3. napirendként a Képviselő-testület 
2018. évi munkatervére vonatkozó 
javaslatot tárgyalták a Képviselők. 
Madocsa Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint a 
Képviselő-testület munkaterv sze-
rint tarja rendes üléseit. A munkaterv 
tervezetét a polgármesternek min-
den év január 31-ig kell a Képviselő-
testület elé terjesztenie. A jogsza-
bályi előírások alapján készült 2018. 
évi munkaterv tartalmazza a terve-
zett ülések időpontját, a közmeg-
hallgatás időpontját és helyét, a 
jogszabály által kötelezően tárgya-
landó, valamint a korábbi években 
szokásosan tárgyalt témaköröket 
amelyek  év közben kiegészülnek az 
aktuálisan felmerülő feladatokkal.

Az ülés a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványhoz benyúj-
tandó pályázatokra vonatkozó ja-
vaslatok tárgyalásával folytatódott. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány által meghirdetett 
pályázati lehetőségek  alapján az 
önkormányzatnak öt pályázat 
benyújtására van lehetősége az 
Alapítványhoz. Szeretne az önkor-
mányzat megragadni minden pályá-
zati lehetőséget, ezért a december 
13-i ülésen mind az öt pályázat 
benyújtására vonatkozóan meghatá-
rozta a Testület a pályázati célokat. 
Elsőként „Az Életminőséget javító 
beruházások” pályázati ablakban a 
Sportcsarnok vizesblokkjának a 
felújítására szeretne az önkormány-
zat pályázatot benyújtani. Elkészült 
a Sportcsarnok kiviteli terve. Az 
épület teljes felújításának költsége 
147 millió forint, ezért a munkákat 
ütemekre kellett bontani. A tervet 
áttekintve, elsőként a vizesblokk 
felújítását kellene megoldani, mert 
ez a feladat az, amit külön lehet 
kezelni. A vizesblokk felújításának 
összes költsége 53.854.828,- forint. 
A költség nagyságából eredően a

beruházás közbeszerzési eljárás alá 
esik, ezért az összes költséget növeli 
még az 1.270 ezer forint közbeszer-
zési és műszaki ellenőri díj, így a 
pályázat teljes költsége 55.124.828,- 
forint. A pályázat 70 %-ban támoga-
tott, az elnyerhető támogatás össze-
ge 38.587.379,- forint, melyhez  
16.537.449,- forint önerőt kell az 
önkormányzatnak a 2018. évi 
költségvetésében biztosítania. Az 
ülés időpontjában  az önkormányzat 
az idei évre még költségvetéssel 
nem rendelkezett. A Polgármester 
asszony tájékoztatta a Képviselőket, 
hogy a tavalyi év jelentős pénzma-
radvánnyal zárult, ami biztosítékul 
szolgál arra, hogy ezt az önerőt az 
önkormányzat a költségvetésében 
biztosítani tudja. A következő 
pályázati célként a „Biztonságos 
életvitelt segítő beruházások” 
pályázati ablak keretében járdák 
felújítására kívánnak pályázni, a Fő 
utca – Paksi útig terjedő szakaszára, 
a Fő utca – Kender utca sarkáig 
terjedő szakaszra, a Temető hátsó 
bejáratától az Iskola sarkáig terjedő 
járdaszakaszra, a Határ utca jobb 
oldalán történő járda kialakítására, 
valamint a Bölcskei úton a Kender 
utca sarkától az Újkender utca 
sarkáig történő járda felújítására. A 
tervezett járdaszakaszok felújítá-
sának költsége 14.610 ezer forint. A 
kuratórium döntése szerint települé-
senként egy 15 millió forintos 
pályázatot teljes egészében támogat 
az Alapítvány, ezért az önkormány-
zatnak ehhez a pályázati célhoz nem 
kell önerőt biztosítania. 
Harmadik pályázati célként „Az 
Energetikai racionalizálási projek-
tek megvalósításának támogatása” 
elnevezésű pályázati ablakban a 
Hivatal épületének hőszigetelését, 
nyílászáróinak cseréjét és fűtéskor-
szerűsítését tervezi az önkormány-
zat megvalósítani. A felújítási 
munkák költsége 35.770.217,- 
forint, és mivel közbeszerzés alá 
esik, ezért az összes költséget növeli 
még az 1.016 ezer forint közbe-
szerzési és műszaki ellenőri díj, így a 



pályázat teljes költsége 36.786.217,- 
forint. A pályázat 80 %-os támo-
gatottságú, ezért ehhez az önkor-
mányzatnak a 2018. évi költségveté-
sében 7.357.243,- forint önerőt kell 
biztosítania. 

Negyedik pályázati célként a 
„Településfejlesztési tervek és egyes 
helyi beruházások komplex terve-
zési folyamatának megvalósítása” 
pályázati ablakban az óvoda udva-
rán lévő külön épület bölcsődévé 
alakítására vonatkozó tervek elké-
szítéséhez szeretne a Képviselőtes-
tület támogatást nyerni, melyek 
költsége 4.991.100,- forint. Végül a 
„Közösségi települési programok 
támogatása” pályázati ablakban az 
augusztus 11-én megrendezésre 
kerülő XXI. Falunap megvalósítá-
sához pályáznak támogatásra. A 
pályázaton elnyerhető összeg egy 
millió forint. A napirend tárgyalása 
során elhangzott, hogy a 70 – 80 %-
os támogatottságú pályázati lehe-
tőségeket mindenképpen ki kell 
használnia az önkormányzatnak.  A 
községben végzett felújítási munkák 
nagy részét is pályázati lehetőségek 
kihasználásával tudta a település 
megvalósítani, hiszen sokkal több 
értéket tudtak teremteni ezek lehető-
ségével, mint amit az önkormányzat 
saját költségvetése biztosított volna. 
Összegezve az elmondottakat, az 
önkormányzatnak a 2018. évi 
költségvetésében 23.894.691,- 
forint önerőt kell biztosítania a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz benyújtandó pályá-
zatokhoz.

A község településképének védel-
méről szóló 6/2017. (VII.3.) önkor-
mányzati rendelete módosítására 
irányuló javaslat jóváhagyását 
követően, az óvodavezető javaslata 
alapján megállapította a Képviselő-
testület  Madocsai Kölyökkuckó 
Óvoda éves nyitva tartását, amely a 
következők szerint alakul:

2018. július 6-ig � � �
� - teljes nyitva tartási idő

2018. július 9-től július 27-ig �
� - az óvoda zárva  tart

2018. július 30-tól augusztus 3-ig �
� - ügyelet

2018. augusztus 6-tól�    �
� - teljes nyitva tartási idő

A kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskolák felvételi körzetének 
véleményezésére a Tolna Megyei 
Kormányhivatal 2018. január 8-án 
megküldött javaslatában a települé-
sen működő Madocsai Református 
Általános Iskola felvételi körzetét 
Madocsa közigazgatási területében 
jelölte meg, amit a Képviselő-
testület az ülés 7. napirendjének 
tárgyalása során jóváhagyott. 

A napirendek sorában, 8. napirend-
ként a „Védjük meg településünket, 
védjük meg hazánkat” felhívást 
tárgyalták a Képviselők. Szita 
Károly, Kaposvár polgármestere 
felhívással  megkereste meg az 
önkormányzatot. A felhívásban azt 
kérték a települések Képviselő-
testületeitől, hogy utasítsák el a 
Soros- tervet ,  és  az t ,  hogy a 
településen bevándorlásszervező 
irodát működtessenek. Hozzon a 
Testület  döntés arról, hogy a 
településekre komoly fenyegetést 
jelentő tömeges betelepítés miatt 
felkéri Magyarország Kormányát, 
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen 
fel a Soros-terv és a bevándorlás-
szervező Soros-szervezetek ellen. A 
felhívásban megfogalmazott javas-
latokat határozatával támogatta a 
Képviselő-testület.

2018. február 14.

A február 14-i ülésen több fontos 
napirendet tárgyaltak a Képviselők. 
A lejárt határidejű határozatok 
elfogadását követően került sor az 
önkormányzat 2018. évi költségve-
téséről szóló önkormányzati rende-
let elfogadására vonatkozó javaslat 
tárgyalására Az ülésen elmondottak, 
és a Pénzügyi Bizottság javaslata

alapján a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2018. évi költségve-
tését 291.999 ezer forint bevételi és 
kiadási előirányzattal fogadta el. A 
napirend tárgyalása során elhang-
zott, hogy a 291 millió forintos költ-
ségvetés az előző évekhez viszonyít-
va kissé magasabb összeget mutat, 
mert egy intézménnyel gyarapodtak 
az önkormányzat intézményei. 
2017. július 31-i dátummal az óvoda 
visszakerült az önkormányzat fenn-
tartásába, ami jelentősen megnövel-
te annak költségvetését. Az ön-
kormányzat intézményeinek a 
működése a korábban megszokott 
színvonalon biztosított. A Polgár-
mester asszony elmondta, hogy 
szerepel a költségvetésben egy 65 
millió forintos forrás, ami az önkor-
mányzat által benyújtott pályázatok 
önerő részét, illetve a saját forrásból 
megvalósítandó pályázat fedezetét 
tartalmazza, ezen felül a költségve-
tés kerti gépek beszerzésére is 
tartalmaz előirányzatot. Az elmúlt 
év elején pályázott a település 
traktor beszerzésére, azonban az év 
során  annak elbírálása nem történt 
meg. Az ülést megelőzően  megér-
kezett az értesítés a pályázat elutasí-
tásáról,  ami nagy érvágás az 
önkormányzatnak, mert a pályázat 
segítségével egy kissé egyszerűsöd-
tek volna az önkormányzat kommu-
nális feladatai. Ez sajnos nem adatik 
meg az idei évben sem. Kérte a 
Képviselő-testülettől,  hogy a 
betervezett önerő részt ne változ-
tassa meg, remélve, hogy év közben 
lesz hasonló pályázati kiírás, amire 
i smét  pályázhat  a  te lepülés . 
Pluszként szerepel az önkormányzat 
költségvetésében a Kossuth utca 
felújítása. Gyakorlatilag két éve 
folyamatosan pályázott a Kossuth 
utca felújítására az önkormányzat a 
Belügyminisztérium által kiírt 
pályázatra. Elvetették ennek megva-
lósulását, amikor az Államkincstár 
jelezte, hogy 15 millió forint  
támogatást nyert erre a célra a 
település. Az utca felújításához 
szükséges önerő összege 3.600 ezer 

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

forint, ami a 2018. évi költségve-
tésben tervezésre került. Évekkel 
ezelőtt azért került a Kossuth utca 
kiválasztásra, mert a pályázat 
benyújtásához indokolni kellett az 
utca forgalmát, és úgy gondolták, 
hogy az iskola épülete, a Sportpálya, 
a búcsú megrendezése kellő indok-
ként szolgál az utca burkolatának 
felújításához. A nyár folyamán 
megvalósulhat az utca burkolatának 
felújítása. A felsoroltakon túl még a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz benyújtott pályáza-
tok önerő része került tervezésre a 
felújítási kiadások között. A fejlesz-
tési kiadások összegét emelhetné 
még, ha ezek között tüntették volna 
fel a közvilágítási lámpák korszerű-
sítését. Ennek a beruházásnak az 
összege 9 millió forint, azonban ez a 
működési kiadások között, karban-
tartásként szerepel. Karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatásokra 9.800 
ezer forint került tervezésre, mely-
ből 9 millió forint a közvilágítási 
lámpák felújítására vonatkozik. 
Még egy nagyon meghatározó ösz-
szeg is tervezésre került a költségve-
tésben, ami nem más, mint a mado-
csai iskola működéséhez biztosított 
10 millió forint  támogatás. 

Az önkormányzat költségvetéséhez 
kapcsolódóan az ülés a Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi költségvetésének tárgya-
lásával, és elfogadásával folytató-
dott. Az előterjesztés szerint a 
Madocsai Kirendeltség az idén 
28.204 ezer forinttal gazdálkodhat. 
A Madocsai kirendeltség működé-
séhez biztosított állami támogatás 
24.732 ezer forint, melyhez az 
önkormányzat a költségvetéséből 
3.472 ezer forint támogatást biztosít. 
A Polgármester asszony tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy az elmúlt évben 
az önkormányzat 6 millió forint 
megtakarítást kapott vissza Bölcske 
önkormányzatától, ami  most fede-
zetet biztosít a 3.472 ezer forint 
önkormányzati támogatásra. 

Az önkormányzat és a Közös 
Önkormányzati Hivatal Madocsai 
Kirendeltsége 2018. évi költségve-
tésének elfogadását követően a 
képviselők a civil szervezetek szá-
mára az idei évre kiírandó pályázati 
felhívást tárgyalták. Az államház-
tartáson kívülre nyújtott támoga-
tások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) 
önkormányzati rendelet értelmében 
a költségvetési rendeletben megha-
tározott támogatási alap felosztása 
céljából pályázat kiírására évente 
egy alkalommal kerül sor az éves 
költségvetés elfogadását követő 5 
napon belül. A pályázati felhívás 
tartalmazza a pályázatok benyúj-
tásának feltételeit, valamint azokat a 
követelményeket, amelyeknek a 
pályázó szervezeteknek meg kell 
felelniük. A Képviselő-testület a 
pályázati felhívás tartalmát elfo-
gadta, és felhatalmazta a polgármes-
tert a kiírás Madocsa honlapján, és a 
Hivatal hirdetőtábláján történő 
közzétételére.

Az április 8-i országgyűlési válasz-
táshoz kapcsolódó feladatként, az 
ülésen tárgyalandó  napirendek 
sorát a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztására vonat-
kozó javaslat tárgyalása követte. A 
választási eljárásról szóló törvény 
szerint az önkormányzat képviselő-
testületének az országgyűlési 
választás kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazás napja előtti 
huszadik napig – jelen esetben 2018. 
március 19-ig - kell a szavazat-
számláló bizottság tagjait és a 
póttagokat megválasztani. dr. Orbán 
Zsuzsanna, a Helyi Választási Iroda 
vezetője javaslatára a Képviselő-
testület Madocsa településen műkö-
dő szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választotta meg:

Tagok:

Laposáné Sashalmi Ilona
Madocsa, Bölcskei út 76.

Sági Józsefné
Madocsa, Torony u. 8.

Molnárné Kiss Anita
Madocsa, Fő u. 48.

Csekőné Molnár Zsuzsanna
Madocsa, Akácfa u. 36.

Tarczal Gyuláné
Madocsa, Akácfa u. 19.

Jakab Andrásné
Madocsa, Akácfa u. 37.

Zemkóné Horváth Zsuzsanna
Madocsa, Virág u. 8.

Sántáné Csörgei Margit
Madocsa, Őrsihegyi u. 4/A.

Szabóné Kovács Annamária�
Madocsa, Bölcskei út 126.

Póttagok:

Újhelyi Jánosné
Madocsa, Mester u. 13.

Somogyi Mariann
Madocsa, Torony u. 4.

Turiné Nikl Melinda
Madocsa, Bölcskei út 57.

Gábor Mihályné
Madocsa, Székespart u. 32.

Tarczalné Laposa Éva
Madocsa, Akácfa u. 9.

Seregné Klippel Szilvia
Madocsa, Torony u. 5.

Koszorus Aranka
Madocsa, Ady E. u. 52.

Rostás Györgyné
Madocsa, Akácfa u. 27.

Bogárné Molnár Mariann
Madocsa, Kossuth u.6.

Árki Istvánné
Madocsa, Bölcskei út 83.

A Képviselő-testület munkatervé-
nek megfelelően az ülésen napirend-
re került a  Madocsai Kölyökkuckó 
Óvoda beiratkozási időpontjainak 
meghatározása. A nevelési - oktatási 
intézmények névhasználatáról szóló 
rendelet szabályozza az óvodai bei-
ratkozás rendjét, valamint a fenntar-
tó ezzel kapcsolatos kötelezettsé-
geit. A rendelet szerint az óvodai 
beiratkozásra a tárgyév április 20-a 
és május 20-a között kerül sor. Az 
óvodavezetővel történt egyeztetést 
szerint a 2018/2019-es nevelési évre 
a beiratkozás idejét 2018. április 23-
24. napokon, 8 – 16 óra közötti 
időtartamban hagyta jóvá a Testület.
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Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény alapján az 
önkormányzati képviselők minden 
év január 1-jétől számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozatot kötelesek 
tenni. Az ülés 6. napirendjének 
tárgyalása során a Pénzügyi Bizott-
ság elnökének napirendre vonatko-
zó tájékoztatása alapján megállapí-
tást nyert, hogy a polgármester és a 
képviselő-testület valamennyi tagja 
2018. január 31-ig eleget tett a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének.  

A február 14-i ülésen elfogadták 
még a Képviselők a Polgármester 
2018. évre vonatkozó szabadság-
tervét, és a Könyvtári, Információs 
és Közösségi Hely Könyvtárhasz-
nálati Szabályzatát. Ezt követően 
döntés született az I. Világháborús 
Emlékmű felújítására irányuló 
pályázat benyújtásáról. A pályázat 
benyújtásával kapcsolatosan a 
polgármester asszony tájékoztatta a 
Képviselőket a Közép- és Kelet 
európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért közalapítvány első 
világháború emlékeit őrző emlék-
művek rendbetételére irányuló 
pályázati felhívásáról. A pályázati 
kiírás lehetővé tenné a Községháza 
előtt álló első világháborús emlék-
mű felújítását. Sikeres pályázat 
esetén megtörténhetne az emlékmű 
letisztítása, a kopott feliratok újra 
írása, és az emlékmű körül, stílu-
sában megfelelő kerítés készítése. 
Az előzetes árajánlatok szerint az 
emlékmű felújítása és a kerítés 
elkészítése 2.499.300,- forint. A 
pályázat 100 %-ban támogatott, az 
emlékmű felújítása önkormányzati 
saját forrás nem igényel.

2018. március 21.

A márciusi ülésen a lejárt határidejű 
határozatok elfogadását követően a 
pécsi székhelyű Watt Erősáramú 
Tervező és Szolgáltató Kft képvise-
lőjének a település közvilágításának 
korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát 
hallgathatták meg a Képviselők. A 

Kft a jelenlegi lámpatestek ledes 
fényforrásra történő cseréjére készí-
tette el az ajánlatát, melynek bekerü-
lési összege 9.068.608,- forint. 
Számításaik szerint a világítás kor-
szerűsítés megvalósítását követően 
várható éves megtakarítás összege 
2.226.000,- forint. Az ülésen a köz-
világítás korszerűsítésére vonatko-
zóan döntés nem született.
A napirendek tárgyalása a civil 
szervezetek 2018. évi támogatási 
kérelmeinek tárgyalásával folytató-
dott. A Képviselő-testület a beérke-
zett kérelmek megtárgyalását köve-
tően a Madocsai Hagyományőrző 
N é p t á n c  E g y e s ü l e t r é s z é r e 
1.200.000,- forint, a Madocsa SE 
Labdarúgó Szakosztálya részére 
1.000.000,- forint, a Női Kézilabda 
Szakosztály részére 850.000,- 
forint, a Férfi Kézilabda Szakosztály 
részére 500.000,- forint, a Röplabda 
Szakosztály részére 250.000,- 
forint, a Madocsai Nyugdíjasklub 
részére 300.000,- forint, és a 
Madocsai Polgár Egyesület részére 
3 5 0 . 0 0 0 , -  f o r i n t  m ű k ö d é s i 
támogatást állapított meg. Az 
egyesületeknek 2019. január 31. 
napjáig kell elszámolniuk a 2018. 
évi támogatás felhasználásáról.
Márciusi ülésen került napirendre  
2018. évi felnőtt nyersanyagnorma 
és az intézményi térítési díj megálla-
pítására vonatkozó javaslat tárgya-
lása. A Képviselő-testület elfogadta 
a közétkeztetést végző MELO-Tex 
Kft kérelmét a felnőtt étkezési 
nyersanyagnorma 230,- forintról 
240,- forintra történő módosítására. 
Döntést hozott a Testület arról is, 
hogy az intézményi térítési díjakat 
változatlanul hagyja, tekintettel 
arra, hogy az ellátást igénybe vevők 
általában alacsony jövedelműek, 
ezért a díj emelése miatt valószí-
nűleg többen nem vennék igénybe 
az ellátást. A cél pedig az lenne, hogy 
a rászorulók közül minél többen 
igényeljék ezt a szolgáltatást.
Az ülésen döntést hoztak a Képvise-
lők a 2018. évi gyermekétkeztetési 
nyersanyagnorma és az intézményi 
térítési díj megállapításáról is. A 
közétkeztetést végző Kft kérelmét 

elfogadva, a Képviselő-testület az 
óvodára érvényes nyersanyag-
normát 294,- forintról 310,- forintra, 
az iskola esetében 358,- forintról 
370,- forintra módosította. Az 
óvodai étkeztetés esetében a 
változás kevés családot érint, mert  
jövedelmi helyzet alapján kevés 
család fizet térítési díjat. Az iskola 
esetében a tízórai és az uzsonna díja 
módosult. A Képviselő-testület 
2018. május 1. napjától a gyermek-
étkeztetés nyersanyagnormáját az 
alábbiak szerint határozta meg:

1. Óvodai napi háromszori étkezés
nyersanyagnormája�           310,- Ft

- reggeli              65,- Ft
- ebéd            185,- Ft
- uzsonna              60,- Ft

2. Általános iskola napi háromszori 
étkezés nyersanyagnormája  370,-Ft

- reggeli�             75,- Ft
- ebéd           220,- Ft
- uzsonna             75,- Ft

Az ülés a Paks II beruházáshoz 
kapcsolódó szálláshely kialakítására 
alkalmas önkormányzati épületek 
rendelkezésre bocsátására vonatko-
zó javaslat tárgyalásával folytató-
dott. A Paks II építése kapcsán tartott 
tájékoztatókon több alkalommal 
elhangzott, hogy nem csak Paks, de 
a környező települések fejlesztése is 
fontos és szükséges feladat. Az 
elmúlt év során már meg kellett 
határoznia a Képviselő-testületnek, 
hogy melyek azok a feladatok, 
amelyeket ennek keretében el tud 
képzelni. Ezek között szerepelt a 
volt tsz székház épületéből szállás-
helyek kialakítása. Hosszú távon az 
épület szociális célra történő hasz-
nosítása a cél, de rövid távon, terveik 
között szerepelt, hogy a Testület az 
épületet szálláshelyek kialakítására  
felajánlja. Paks II létesítésével 
kapcsolatosan két cél került megha-
tározásra, egyik a szálláshelyek 
kialakítása, a másik cél ipartelepek 
létrehozása. Az önkormányzatnak 
nincs ipartelepítésre alkalmas

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

ingatlana, ezért csak a szálláshelyek 
kialakításában vehet részt. Erre 
alkalmas a volt tsz székház épülete 
és a felső tagozatos iskola épülete, 
ahol öt lakás kialakítására készültek 
el a tervek. A Képviselők a szállás-
hely kialakítására alkalmas önkor-
mányzati épületekkel kapcsolatosan 
az ingatlanok bérlet útján történő 
rendelkezésre bocsátása mellett 
tették le voksukat.

7. napirendként az önkormányzat 
2018. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására vonatkozó javaslatot 
tárgyalta a Testület. A közbeszer-
zésekről szóló törvény előírása alap-
ján az önkormányzatnak, mint 
ajánlatkérőnek a költségvetési év 
elején, legkésőbb március 31. nap-
jáig éves összesített közbeszerzési 
tervet kell készítenie az adott évre 
tervezett közbeszerzéseiről. A terv  
elkészítése közbeszereztetési köte-
lezettséget nem jelent, elfogadása 
nem vonja maga után a tervezett 
közbeszerzésekre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az 
idei évi közbeszerzési tervben két 
feladat került meghatározásra, a 
fogorvosi szolgálat és orvosi lakás 
felújítása, és a Községháza energe-
tikai felújítása. Mivel a közbe-
szerzési tervben szereplő  feladatok  
megvalósítása – a feladatok nagysá-
gára tekintettel - közbeszerzési 
eljárást igényel, a Képviselő-testület 
az önkormányzat 2018. évi közbe-
szerzési tervét elfogadta.

A napirendek tárgyalása során 
elfogadták a Képviselők a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás részé-
re 2018. évre vonatkozóan – lakos-
ságszám arányosan - a 193.800,- 
forint tagdíj és a munkaszervezet 
éves költségeinek fedezetére szol-
gáló 986.266,- forint támogatás, 
valamint a központi orvosi ügyelet-
hez fizetendő  hozzájárulás megfi-
zetését. Ennek összege a község 
lakosságszámát figyelembe véve 
havi 177.545,- forint.
Az ülés utolsó napirendjeként – a 
közszolgálati szabályzat szabálya-
inak alkalmazásával - jóváhagyta a 
Testület a polgármester 2018. évi 
cafetér ia  ju t ta tásának brut tó 
200.000,- forintban történő megálla-
pítását.

A Képviselő-testület következő 
ülését – rendkívüli ülés keretében - 
2018. április 4-én tartotta.

Az ülés 1. napirendjének tárgyalása 
során a helyi népszavazás elrende-
léséről szóló döntések meghozata-
lára került sor. A népszavazásra 
benyújtott kérdések tekintetében a 
Képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a népszavazás kiírását. 
Erről az újságban részletesen 
tájékozódhatnak az olvasók.
Döntöttek a Képviselők a fogorvosi 
rendelő bővítésére, átalakítására, az 
orvoslakás felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítá-
sáról, és az eljárás lebonyolítására 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
létrehozásáról.

A rendkívüli ülésen napirendre ke-
rült a fogorvosi alapellátás biztosí-
tására kötött megbízási szerződés 
módosítása. Dr. Székely Zsuzsanna 

nyugállományba vonulását köve-
tően – 2017. október 1. napjától 
2018. március 31. napjáig terjedő 
időszakra – a helyettesítést ellátó Dr. 
Juhász János fogorvossal kötött 
megbízási szerződést. Dr. Székely 
Zsuzsanna doktornő írásban jelezte 
az önkormányzat felé, hogy a pra-
xisjog elidegenítésére rendelkezésre 
álló 6 hónap alatt a praxisjogot nem 
tudta értékesíteni. Mivel a fogorvosi 
alapellátás kötelező önkormányzati 
feladat, az önkormányzatnak to-
vábbra is biztosítania kell a folya-
matos ellátást. Dr. Juhász János ezt a 
feladatot továbbra is vállalta, a 
Képviselő-testület a szerződését 
meghosszabbította. Megbízta to-
vábbá a jegyzőt, hogy a Képviselő-
testület májusi ülésére készítse elő a 
fogorvosi körzet betöltésére vonat-
kozó pályázati felhívást.
Utolsó napirendként a „Madocsa” 
településnév használatára irányuló 
civil kérelmeket tárgyalták a Képvi-
selők.
Bedzsula Bálint önkormányzathoz 
benyújtott kérelmében a „Madocsai 
Táncsics Mihály Kör”  létrehozásá-
val kapcsolatosan kérelmezte, hogy 
a civil szervezet viselhesse a Mado-
csa településnevet. A Képviselő-
testület a település nevének haszná-
latához a „Madocsáért Táncsics 
Mihály Kör” formában járult hozzá.
Baranyáné Kovács Tünde a „Mado-
csáért Környezetvédelmi és Kultu-
rális Értékőrző Egyesület”, mint 
létrehozandó szervezet nevében 
nyújtott be erre irányuló kérelmet. A 
Képviselő-testület az egyesület 
megnevezésében a „Madocsa” 
településnév használatához hozzájá-
rulását adta.

Helyi Választási Iroda tájékoztatója
a helyi népszavazási eljárásról

Ahogy mindenki előtt ismeretes a Madocsai  Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB) 2018. január 18. 
napján az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányával együtt  helyi népszavazásra javasolt kérdések benyújtására került sor   
a kérdések  hitelesítés céljából. 

A benyújtott kérdésekkel kapcsolatosan az eljárás során a Madocsai Helyi Választási Bizottság, illetve a Képviselő-
testület  döntéseit  folyamatosan közzé tettük a madocsa.hu önkormányzati honlapon és az önkormányzat 
hirdetőtábláján, mégis szükségesnek tartjuk, hogy az eljárást folyamatában bemutassuk. 

6 Önkormányzati hírek



A benyújtott kérdések: „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya 
létesüljön?”
„Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében 
tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa 
közigazgatási területén?”

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Nsztv.) 37. §-a alapján 2018. január 19-én a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozta a benyújtott kérdéseket, 
a benyújtás időpontját, valamint a szervezők nevét, továbbá a 36 § (3) bekezdése szerint ellenőrizte a szervezők 
választójogát és megállapította, hogy valamennyien szerepelnek a választási névjegyzékben, és választók lehetnek 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

A HVI  vezetője az Nsztv. 40. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a kérdések benyújtástól 
számított öt napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát. Megállapította, hogy a 
kérdések nem ellentétesek a helyi népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével, 
megfelelnek az Nsztv. 35. §-ban, 36. §-ban és 38.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. A Helyi Választási 
Iroda vezetője megállapította továbbá azt is, hogy az aláírásgyűjtő ívek szintén megfelelnek a jogszabályi 
követelményeknek, ezért a helyi népszavazási kezdeményezés hitelesítésének tárgyául megjelölt kérdéseket a 
Helyi Választási Bizottság elé terjesztette. 

A HVB  a „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön?” 
helyi népszavazásra javasolt kérdést az 1/2018.(II.14.) határozatában, az „Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza a kavics- és homokbányászatot 
érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?”helyi népszavazásra 
javasolt kérdést  pedig a 2/2018.(II.14. határozatában hitelesítette.
A HVB kérdéseket hitelesítő, fenti határozatai ellen a jogorvoslati határidőn belül bírósági felülvizsgálati kérelem 
nem érkezett. A jogorvoslati határidő 2018. március 05. napján 16.00 órakor járt le, így a határozatok ezen 
időponttal jogerőssé váltak. 

A szervezők kapcsolattartója a HVI vezetőjétől a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív mintapéldányát 
2018. március 7-én átvette. Ezzel egyidejűleg a HVI vezetője tájékoztatatást adott arról, hogy Madocsa Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló 8/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint
 „1. § Helyi népszavazást a madocsai választópolgárok húsz százalékának megfelelő számú választópolgár 
kezdeményezhet.” 
A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján Madocsa községben 2018. március 7. napján a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 1578 fő, így az önkormányzati rendelet alapján fenti kérdésben a 
népszavazás kezdeményezéséhez 316 fő madocsai választópolgár aláírása volt szükséges, melyet a  hitelesítési 
záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív mintapéldányáról készített másolatokon lehetett teljesíteni.

Az Nsztv. 47. § (1) bekezdése szerint a szervező az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítési záradékkal 
történő ellátást követő harminc napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a helyi népszavazás kitűzésére irányuló 
állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a helyi választási bizottsághoz az aláírások ellenőrzése céljából.

2018. március 14-én a szervezők kapcsolattartója a HVB-hez benyújtotta az aláírásgyűjtő íveket az alábbiak 
szerint: 

A „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön?” helyi 
népszavazásra javasolt kérdés tekintetében 126 db aláírásgyűjtő ívet nyújtott be,  amelyeken 1139  aláírás 
szerepelt.

Az „Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében 
tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa 
közigazgatási területén?” helyi népszavazásra javasolt kérdés tekintetében 127 db aláírásgyűjtő ívet nyújtott be, 
amelyeken 1140 aláírás szerepelt.

Önkormányzati hírek 7
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A HVB a HVI közreműködésével gondoskodott az aláírások ellenőrzéséről.
A HVI az  aláírásgyűjtő ívek feldolgozását 2018. március 20. napján kezdte meg, és 2018. március 21. napján 
fejezte be. 

A „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön?” kérdés 
tekintetében benyújtott 126 aláírásgyűjtő ívből  50 db ív feldolgozására került sor, amely 39,68 %-os 
feldolgozottságot jelent. Tekintettel arra, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 316 aláírás elegendő, a 
további aláírásgyűjtő íveket a HVI nem dolgozta fel.
A feldolgozás eredménye a Nemzeti Választási Rendszerből 2018. március 21-én kinyomtatott  „Aláírás-
ellenőrzés feldolgozottsági/eredmény statisztika alapján:

Támogató aláírások statisztikai adatai

A HVB 3/2018.(III.23.) határozatában az ellenőrzés eredménye alapján megállapította , hogy az összegyűjtött 
aláírások száma a „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya 
létesüljön?”kérdés tekintetében eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számot.

Az  „Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében 
tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa 
közigazgatási területén?”   helyi népszavazásra javasolt kérdés tekintetében benyújtott 127 aláírásgyűjtő ívből  55 
db ív feldolgozására került sor, amely 43,31 %-os feldolgozottságot jelent. Tekintettel arra, hogy a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez 316 aláírás elegendő, a további aláírásgyűjtő íveket a HVI ez esetben sem 
dolgozta fel.

A feldolgozás eredménye a Nemzeti Választási Rendszerből 2018. március 21-én kinyomtatott  „Aláírás-
ellenőrzés feldolgozottsági/eredmény statisztika alapján:

Támogató aláírások statisztikai adatai

Érvényes aláírások száma: 455

Érvénytelen aláírások száma:
  Többes aláírások száma:
   Nem elfogadható aláírások száma:

1.   A választópolgár valamely adata (név, anyja neve, személyi azonosító, aláírás) hiányzik vagy hiányos
2. A választópolgár aláírása nyilvánvalóan fénymásolat (ha az aláírt ívet lemásolták, majd azt követően még 

aláírták, csak a másolt aláírás érvénytelen, az eredeti érvényes):
3. Az aláírás nem arra a támogató választópolgárra vonatkozik, akinek az adatai az ív ellenőrzött sorában 

szerepelnek (kizárólag egyértelmű azonosíthatóság esetén):
4. A választópolgár adatai az ívnek nem azon az oldalán szerepelnek, amelyen a kérdés található:
5. Az azonosítás eredménytelen (a személyes adatok teljes vagy jelentős eltérése miatt):
6. A választópolgárnak nem volt választójoga a záradékolás és az ívek benyújtása közötti időpontban az 

érintett területen:
  Nem kitöltött aláírás sorok száma:
  Összesen az érvényes íveken szereplő aláírás sorok száma:

35
1

34
17

0

0

0
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500

Érvényes aláírások száma: 453

Érvénytelen aláírások száma:
  Többes aláírások száma:
   Nem elfogadható aláírások száma:

1.   A választópolgár valamely adata (név, anyja neve, személyi azonosító, aláírás) hiányzik vagy hiányos
2. A választópolgár aláírása nyilvánvalóan fénymásolat (ha az aláírt ívet lemásolták, majd azt követően még 

aláírták, csak a másolt aláírás érvénytelen, az eredeti érvényes):
3. Az aláírás nem arra a támogató választópolgárra vonatkozik, akinek az adatai az ív ellenőrzött sorában 

szerepelnek (kizárólag egyértelmű azonosíthatóság esetén):
4. A választópolgár adatai az ívnek nem azon az oldalán szerepelnek, amelyen a kérdés található:
5. Az azonosítás eredménytelen (a személyes adatok teljes vagy jelentős eltérése miatt):
6. A választópolgárnak nem volt választójoga a záradékolás és az ívek benyújtása közötti időpontban az 

érintett területen:
  Nem kitöltött aláírás sorok száma:
  Összesen az érvényes íveken szereplő aláírás sorok száma:

44
1

43
19

0

0

0
15

9

53
550
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A HVB a 4/2018.(III.23.) határozatában az ellenőrzés eredménye  alapján megállapította, hogy az összegyűjtött 
aláírások száma az „Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési tervében tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve 
fektetését Madocsa közigazgatási területén?” kérdés tekintetében eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges számot.

A HVB  3/2018.(III.23.), valamint a 4/2018.(III.23.) határozatai ellen a fellebbezésre rendelkezésre álló határidőn 
belül  fellebbezés nem érkezett, így azok 2018. március 28-án 16.00 órakor jogerőre emelkedtek.

Az Nsztv. 50. § szerint 
„50.§ Ha az érvényes aláírások száma eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számot, az 
aláírások ellenőrzésének eredményéről – az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc 
napon belül – a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert.”

A fenti jogszabályhely alapján az aláírások ellenőrzésének eredményéről a HVB Elnöke 2018. március 29. napján 
tájékoztatta Madocsa Község Polgármesterét.

Az Nsztv. a helyi népszavazás elrendeléséről az alábbiak szerint rendelkezik:

„52. § A polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 43. § (2) bekezdése vagy az 
50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi ülésen bejelenti.

53. § A helyi népszavazás elrendeléséről az 52. § szerinti bejelentést követő harminc napon belül dönt a 
képviselő-testület.”

„55. § (1) A képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a helyi 
népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a helyi népszavazás költségvetéséről. A kérdést a 
kezdeményezésben megfogalmazott formában kell helyi népszavazásra bocsátani.”

Fentieknek megfelelően  a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést Madocsa Község Polgármestere a 2018. 
április 4-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen  bejelentette, mely ülésen az 52/2018. (IV.04.) és az 
53/2018.(IV.04.) határozatokkal  a Képviselő-testület azonnal döntött a helyi népszavazás elrendeléséről.
A Képviselő-testület a helyi népszavazásra bocsátott kérdések tekintetében a  helyi népszavazás költségvetését az 
54/2018.(IV.04.) határozatában állapította meg. A helyi népszavazás költségeit – összesen 1 915 216 Ft-ot - a 2018. 
évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület fenti határozatai ellen 15 nap állt rendelkezésre, hogy a felülvizsgálati kérelemmel élhessen az 
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. Mivel ezen jogorvoslati idő alatt 
felülvizsgálati kérelem nem érkezett, a Képviselő-testület fenti kérdésekben helyi népszavazást elrendelő 
52/2018.(IV.04.) és 53/2018.(IV.04.) határozatai 2018. április 19-én jogerőssé váltak.

A helyi népszavazás  kitűzése a helyi választási bizottság hatásköre  az Nsztv. következő rendelkezései alapján:

„81. § (1) A helyi népszavazás időpontját a helyi választási bizottság a helyi népszavazást elrendelő képviselő-
testületi határozat elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén annak elbírálását - 
követő 15 napon belül tűzi ki.

(2) A helyi népszavazást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és ötvenedik 
nap közé essen.

(3) A helyi népszavazási eljárás határidőinek naptár szerinti dátumait a helyi választási bizottság a helyi 
népszavazást kitűző határozatában állapítja meg.”

A HVB 2018. április 20-i ülésén döntött a helyi népszavazásra javasolt kérdések tekintetében a helyi 
népszavazás időpontjának kitűzéséről és az  eljárás határidőinek és határnapjainak naptár szerinti dátumairól.

A HVB az 5/2018.(IV.20.) határozatában  „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén 
homok- és kavicsbánya létesüljön?” kérdésben, valamint a 6/2018.(IV.20.) határozatában az „Akarja-e Ön, hogy 
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza a kavics- és 
homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?” 
kérdésben a helyi népszavazás időpontját egyaránt 2018. június 10. napjára tűzte ki. 



A HVB fenti határozatai megállapítják a helyi népszavazás eljárási határidőit és naptár szerinti dátumait. Ezek 
közül - a  lakosságot közvetlenül érintő  határidőket - az alábbiakban közöljük:

1. A választási bizottságok
A Helyi Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba a delegált tagok bejelentésének határideje 
2018. május 25-én 16.00 óra. 

2. A szavazóköri névjegyzék
· Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. május 11. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével értesíti a névjegyzékbe vételről. 

· Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. május 21. napjáig kell 
megküldeni. 

· A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2018. május 11. napját követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe. 

· A mozgóurna iránti kérelemnek
a) legkésőbb  2018. június 8-án 16.00 óráig  kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, vagy
b) 2018 június 10-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottságokhoz. 

3. A választási kampány
· A választási kampány 2018. április 21. napjától 2018. június 10-én 19.00 óráig tart. 

· A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. június 10. 
napján nem folytatható.

· 2018. június 10-én választási gyűlés nem tartható. 

· 2018. június 10-én közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség 
van, nem léphet be.

· A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. július 10. napjáig köteles 
eltávolítani. 

4. A szavazás előkészítése
· A szavazólap adattartalmát a Helyi Választási Bizottság legkésőbb  2018. május 11. napján hagyja jóvá. 

· Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki 
legkésőbb 2018. június 1-jén 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással 
ellátott szavazósablont kell biztosítani. 

5. A szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2018. június 10. napján reggel 6.00 órától esete 19.00 óráig lehet. 

6. Az eredmény megállapítása
· A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya a Helyi Választási Irodán 2018. június 13-án 16.00 óráig 

tekinthető meg. 

· A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincs folyamatban – a Helyi 
Választási Irodában 2018. szeptember 10-ig kell megőrizni. 

    
Helyi Választási Iroda
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Tisztelt Madocsaiak!

Az elmúlt hónapok során bizo-
nyára mindenki értesült már 
arról, hogy Madocsa külterületén 
egy 139 hektáros területen, közel 
30 méter mély kavicsbányát 
készül nyitni egy szekszárdi 
magánvállalkozás. A tavalyi év 
végén indult “bányaüggyel” 
kapcsolatban az előző számban 
összefoglaltuk aggályainkat. A 
mostani rövidebb cikkben az 
azóta történt és a közeljövőben 
várható eseményeket vesszük sorra. 
Március 2-án a faluház nagyter-
mében több mint 300 ember követte 
az “Összefogás a délegyházi kavics-
bányák ellen” csoport vezetőjének 
beszámolóival tűzdelt, közel 3 
órásra nyúlt lakossági fórumunkat. 
Györgyi, aki korábban bennünket is 
elkalauzolt a lakhelye (Délegyháza) 
környékén sorra felbukkanó bánya-
gödrök között, szívesen megosztotta 
a hallgatósággal tapasztalatait, 
amelyek nem vetítenek rózsás jövőt 
Madocsa elé.
Március 5-én a bányavállalkozó is 
fórumot szeretett volna tartani. 
Azonban terve meghiúsult ugyanis a 
megjelent közel 300 ember közül 
egy sem ment be az előadásukra, 
ehelyett hóban-fagyban kitartóan 
skandálták, hogy “Menjetek haza!”. 
A tiltakozás kezdetekor vitára 
hívtuk a vállalkozót, hogy ott a 
tömeg előtt, puszta szavakkal védje 
meg a vállalkozás által terjesztett 
szórólapokon írt állításokat. Nem 
éltek ezzel a lehetőséggel, így körül-
belül egy óra után a skandáló tömeg 
előtt megszégyenülve távoztak a 
helyszínről. A csatát megnyertük, de 
a háborút még koránt sem. 
A március mozgalmasan indult, 
majd ugyanígy folytatódott. A 
bányanyitás ellen indított helyi nép-
szavazási kezdeményezésünk kap-
csán március 8-án megkezdhettük

 
1. ábra: Folyik a kitermelés Délegyháza több tucat bányájának egyikében

a támogató aláírások gyűjtését. Hat 
nap alatt mindkét benyújtott kérdés 
esetében több mint 1100 aláírást 
gyűjtöttünk az 1578 szavazópol-
gártól, akik aláírásukkal támogatták, 
hogy az alábbi kérdésekben a közel-
jövőben népszavazás lehessen:

· „Támogatja-e Ön, hogy 
Madocsa Község közigazgatási 
területén homok- és kavicsbánya 
létesüljön?” (Válasz: NEM)

· „Akarja-e Ön, hogy Mado-
csa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a település-
rendezési tervében tilalmazza a 
kavics- és homokbányászatot érintő 
külszíni bányatelek nyitását, illetve 
fektetését Madocsa közigazgatási 
területén?” (Válasz: IGEN)

Az aláírások benyújtása után a Helyi 
Választási Bizottság (HVB) márci-
us 23-án meghozta határozatát 
miszerint elegendő aláírás gyűlt 
össze. Április 20-án a HVB kitűzte a 
népszavazás időpontját, mely 
2018. június 10-én (vasárnap) lesz. 
A népszavazás pontosan úgy zajlik, 
mint az országos választások.

A szavazás során mindkét kérdésre 
külön-külön lapon kell  majd 
válaszolni. A népszavazásról a 
közeljövőben még tájékoztatjuk a 
lakosságot valamilyen formában, ill. 
az Önkormányzat hirdetményeit is 
figyelni kell.
Itt szeretnénk megragadni az alkal-
mat, hogy megköszönjük azoknak a 
lelkes és fáradhatatlan embereknek a 
munkáját, akik a fórum létrejöttét és 
az aláírások gyűjtését bármilyen 
módon segítették!
A soron következő nagy esemény az 
április 12-i közmeghallgatás lett 
volna. Azonban a BET-BAU Kft. 
kérésére a hatóság az utolsó pillanat-
ban május 24. (csütörtök) 18:00-ra 
módosította a közmeghallgatás idő-
pontját, ahol a Környezetvédelmi 
hatóság felé észrevételeket tehet a 
lakosság a környezeti hatásvizs-
gálattal és annak hiányosságaival 
kapcsolatban. A környezetvédelmi 
eljárásnak, amelynek ez a közmeg-
hallgatás is a része, többféle kimene-
tele lehet: köztük az engedély meg-
adása vagy elutasítása is. Bármilyen 
apró észrevétel is döntő jelentőségű 
lehet az ügyben, így mindenkire 
számítunk május 24-én!
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A különböző szakemberekkel, a 
témában jártas ismerősökkel való 
beszélgetések és az interneten fellel-
hető anyagok megismerése után 
szinte menetrendszerűnek mondha-
tó, hogy a Hatóság első fokon meg 
fogja adni a környezetvédelmi 
engedélyt. Ez azonban nem jelent 
semmit. Számos olyan érv van már a 
kezünkben, amellyel ez a döntés 
megtámadható lesz bíróságon. Az 
így elinduló „adok-kapok” akár 
évekig is elhúzódhat. Beszélgettünk 
egy zirci úriemberrel, akinek lakhe-
lyétől nem messze egy kőbányát 
akartak nyitni. Ott 7 évig ment a 
pereskedés, de végül sikerült mega-
kadá lyoznia  a  bányanyi tás t . 
Elmondta, hogy ha náluk meglett 
volna az az összefogás, amit itt 
Madocsán tapasztal, akkor sokkal 
előbb is vége lehetett volna a kálvá-
riájuknak. Azt kérte Tőlünk, hogy 
becsüljük meg azt, hogy ilyen 
egységben kiáll a falu a saját 
igazáért és tartsunk össze akkor is 
majd, amikor éppen minden veszni 
látszik. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy számíthatunk megfélemlíté-
sekre, beindulhat a lejáratási kam-
pány ellenünk, bárkit megkereshet-
nek pénzbeli csoda ígéretekkel, 
esetleg befolyásolással próbálkoz-
hatnak. Elmondhatatlanul fontos, 
hogy a madocsaiak akkor is észben 
tartsák majd: mi a bánya ellen, a falu, 
az itt élők és az unokánk jövőjéért 
küzdünk, míg a másik oldalt csak a 
profit mozgatja. Ne feledje senki, a 
bányanyitást csakis összefogással 
lehet megakadályozni, pár ember 
erre önmagában nem lesz képes és 
nem is lehet elvárni.
Ez az ügy mindenkit érint. Kicsit és 
nagyot, gödrökit és kishegyit, az 
Örsi hegytől a Zöldmezőig, a falu 
közepén élőket egyaránt. Mindenkit 
kicsit másképp, de végső soron 
nincs olyan madocsai ember, akire 
hosszú távon ne lenne hatással a 
bányanyitás.

A környező települések is kezdik 
felemelni a hangjukat, már Bölcske 
is mozgolódik, hiszen a szállítási 
útvonal részben őket is érinti, 
valamint néhány bölcskei gazdának 
is van földje az érintett területen 
vagy annak közvetlen szomszédsá-
gában. 
Talán mondanunk sem kell, hogy 
mekkora a felelősség a földtulaj-
donosokon. A képlet egyszerű: ha a 
tulajdonosok nem adják el a földet, 
akkor nem lesz bánya. Madocsa 
legjobb földjeiért cserébe kínált 
csábító pénz (amelyet lehet, csak 
évtizedek múlva kapna meg), 
azonban csak illúzió. A vállalkozó 
ez irányú előszerződéses ajánla-
tában rejlő buktatókról részletesen is 
tájékoztattuk az érintett gazdákat. 
Természetesen egyéb lehetőség is 
van, amely mentén próbáljuk a 
bányanyitást megakadályozni, de a 
földtulajdonosok ellenállása képezi 
küzdelmünk egyik alappillérét. 
Amennyiben a hatóság első fokon 
kiadja az engedélyt, attól sem kell 
megijedni. Az elsőfokú engedély 
kiadása nem tekinthető végleges-
nek. Földjeikhez ugyanúgy ragasz-
kodjanak, ne ugorjanak bele bizony-
talan megállapodásokba!

Környező országok már felismerték 
a tényt miszerint hosszú távon 
milyen rendkívül pazarló dolog az 
értékes termőföld feláldozása. A 
kialakuló bányató helyén emberi 
léptékkel mérve soha nem lesz újra 
szántó. Ausztriában az építőipari 
hulladék (sitt) újrahasznosítás eléri a 
80%-ot míg Magyarországon ez kb. 
10% körül mozog. Számos terület 
van, ahol a frissbeton gyártása nagy-
részt kiváltható lenne az olcsóbb és 
környezetbarát másodnyersanya-
gokkal, az útalapként történő 
felhasználásról már ne is beszéljünk.
A termőföld egy nem megújuló 
forrás, az étel, így az élet alapja. A 
klímaváltozás előrehaladtával a 
Duna közelében lévő szántók - 
amilyen Madocsa is – az öntözhető-
ség miatt biztosan felértékelődnek, 
így a jövő generációjának éléskam-
rájává, a falu közösségének és lakos-
ságának megtartó erejévé válnak.

Ne hagyjuk elvenni, 
                       Ne hagyjuk elveszni!

Az aggódó madocsai lakosok nevé-
ben,

Döme Gábor, Törjék Gábor

2. ábra: A tiltakozók molinóval is kifejezték véleményüket



Tanulmányi munka az 1. félévben 2018
Az iskola tanulmányi átlaga: 4.07 � (4.06 tavaly)

1. osztály:
kiválóan teljesített:       6 fő:  Baksai Barnabás, Doma Panna, Farkas Bence, Fenyvesi Erika,
    Poroszkai Éva Julianna, Tóth János
jól teljesített:�               2 fő 
megfelelően teljesített: 1 fő

2. osztály:�
kiválóan teljesített:�   3 fő:  Laposa Réka, Ország Hunor, Turi Laura
jól teljesített:� �   6 fő�
megfelelően teljesített: 2 fő

Kitűnő tanulók:
4. osztály: Nagy Lara Dorina
7. osztály: Szintai Zsófi, Szabó Botond, Szabó Máté

Jeles tanulók:�
 3. osztály: Nagy Márk Benjámin
� 4. osztály: Vincze Kitti

5. osztály: Bán Csanád Géza, Kovács Réka, Laposa Márton János
� 6. osztály: Katona Vanessza
� 7. osztály: Sereg Zita, Szintai Zsombor
� 8. osztály: Tarczal Dániel

2017/2018 tanév I. félévi hittan tantárgy eredményei:

Akikre büszkék vagyunk
· A megyei 2016-2017- évi diákolimpiai versenyeken való részvétel alapján iskolánkat rangsorolták.
 A 62 településből álló megmérettetésben a középmezőnyben, a 28. helyen végeztünk.

Iskolai hírek 13

 3. osztály 4. osztály. 5 osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 
Kitűnő - 1 - - 3 - 
Jeles 1 1 3 1 2 1 
Bukott - - 1 1 1 - 
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Tanulmányi átlag 4,26 4,17 3,95 3,96 4,07 3,76 
 

Osztály Átlag Osztály Átlag 
1. osztály - 5. osztály 4,12 
2. osztály - 6. osztály 4,91 
3. osztály 4,77 7. osztály 5,00 
4. osztály 5,00 8. osztály 4,77 

 



· November 24-én, a Kunszentmiklóson megrendezett Kecskekupa matematika csapatversenyen, hetedikes 
tanulóink 1. helyezést szereztek: Sereg Zita, Szintai Zsófi, Szabó Barna és Szintai Zsombor.  A gyerekeket 
Venczel Andrea tanárnő készítette fel.

· 2018. január 5. Juhász István Pakson, városkörnyéki versenyen 1. és 3. helyezést ért el hát- illetve 
gyorsúszáson.

· 2018. január 18. megyei úszóverseny: Juhász István mindkét úszásnemből 4. lett.
· Február 16-án rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Tolna Megyei fordulóját, ahol a gyerekek 

eredményesen képviselték iskolánkat. Intézményünk két diákja Szintai Zsombor 7. osztályos tanuló az 
előkelő megyei 3. helyen, Bozsoki Zoárd 8. osztályos tanuló a 6. helyen végzett. Jutalmukat március 5-én, 
ünnepélyes keretek között, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban vehették át. Remekül 
szerepelt még több 7. osztályos tanulónk is. Szabó Barna megyei 11., Szintai Zsófi 22.  és Sereg Zita 28. 
helyezést ért el. A gyerekek kiváló eredményei alapján iskolánkat a megyében a kiemelkedő 3. helyre 
sorolták. A versenyzők felkészülését Sebestyénné Venczel Andrea tanárnő segítette.�

További szép eredményeket kívánva és várva szeretném társaik elé követendő példaként állítani a 
szép eredményt elért tanulókat.
� � � � �

Az intézményvezetés nevében gratulálok a sikerhez!
Agócs Mihályné�
     igazgató

Farsang az iskolában
2018 február 9-én megrendezésre került az általános 
iskolások farsangi bálja. Rengeteg szép és ötletes jelmez 
készült, a program jó hangulatban zajlott. Köszönjük a 
szülők és szponzorjaink támogatását!

Egyéni helyezettek:
1. Játéknyerő automata -  Turi Laura  2.o.
2. Fogkrém  -  Závodi Zsombor  3.o.
2.  Spongyabob  -  Szabó József  4.o.
3.  Dr. Bubó  -  Kiszt Véda  6.o.

Páros helyezettek:
1. Hófehérke  -  Szintai Zsófi - Szintai Zsombor  

7.o.
2. A vadász és a hajtó  -  Törjék Emese - Horváth 

Tamara  5.o.
Trollok  -  Patai Gréta 3.o. – Böde Dániel  

Csoportos helyezettek alsó tagozat:
1. Kígyóbűvölők  2.o.
1.   Magyar találmányok 4.o.
2.   Hullámvasút 3.o.
3.  Rókák 1.o.

Csoportos helyezettek felső tagozat:
1. Pinokkió  5.o.
2. Vicces táncok  7.o.
3. Zenés produkció

Vegyes csoport:
1. Mamut és az ősember- Laposa Réka-Laposa 

Márton-Bán Levente-Bán Csanád-Fenyvesi 
Ádám

2. Kapirgálók – Géczi Bettina-Géczi Dominika-
Géczi Zsófi

Szabóné Komáromi Ágota
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A Magyar Kultúra Napja – Kovács Gábor Muzsikus Madocsán

  Jan. 20-án a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a madocsai könyvtár 
vendége volt Kovács Gábor Muzsi-
kus.
  Gábor már járt nálunk, közel három 
évvel ezelőtt a felújított könyvtár 
megnyitó ünnepségén megcsodál-
hattuk egyedülálló művészetét. 
Miben rejlik a művészete? Egyrészt 
a saját maga által  megzenésített 
versek, dalok előadásában, mikor az 
énekét gitárral, hegedűvel vagy más 
zenei kísérettel adja elő. Másrészt 
abban, hogy a környezetünkben levő 
használati tárgyakra más szemmel 
néz, mint mi. Minden tárgyra kreatív 
képzelettel tekint, úgy, hogy milyen 
hangszert tud megalkotni, milyen 
zenei hangokat tud kicsalogatni 
belőlük. Szinte mindenből tud hang-
szert készíteni, és a hallgatóság szá-
mára könnyen felismerhető dalla-
mot, dalokat előadni. Madocsán is 
különböző tárgyakat szólaltatott 
meg. Bemutatta, hogy a bicikli-
pumpa, a felmosónyél, a papír-
henger, a szívószál, a portörlő nyele, 
a műanyag palack hogyan alakítható 
át működő hangszerré. Elmondta, 
hogy már gyerekkorában próbálko-
zott hangszerkészítéssel. Egyik 
korai sikeres műve, a mini gitár úgy 
készült, hogy fakanálra drótszálakat 
feszített ki húrnak, majd üres 
konzerves dobozt erősített mögé. 
Nekünk is eljátszotta ezen a kis 
gitáron az Itt a farsang, áll a bál c. 
dalt.

Könyvtárunkban a műsor első 
részében Gábor jó néhány dalt 
előadott, gitárzene kíséretében. E 
műsorrészt keretbe foglalva, a 
köszöntő és a búcsúzó dal egyaránt 
Kiss Benedek egy-egy megzené-
sített verse volt. Közben néhány 
bordal, históriás ének, Vörösmarty 
Mihály, Babits Mihály, Garay János 
megzenésített verse is elhangzott. 
Jókai Mór verse, a Kedves édes fiam 
uram című, dalban előadva megle-
petésként hatott a közönségre. Gá-
bor füttybetétei szintén a hangulatot 
fokozták.
  Gábornak több ezer darabból álló 
hangszergyűjteménye is van, szá-
mos helyen rendeztek már kiállítást 

belőlük. Elmondta, hogy a hang-
szerei nagy részét ajándékba kapta. 
Első hegedűjét a madocsai Földesi 
Jani bácsi adta neki.

   Kovács Gábornak már a világ 
számos országában nyílott lehető-
sége bemutatni a zenei képességét és 
technikai tudományát. Magyar-
országon is folyamatosan hívják 
műsoraival. A madocsai közönség is 
élvezettel, szívesen vett részt Gábor 
előadásán, aki ámulatba ejtette és 
jókedvre derítette hallgatóságát.

Baksa Istvánné
könyvtáros

Meghívó!
A MADOCSAI LÁNYOK-ASSZONYOK KLUBJA

Időpont: minden csütörtökön 16 órától
Helyszín: Madocsai Könyvtár

Mindenkit várunk, aki érdeklődik a kézműves technikák iránt és a 
szabadidejét szeretné tartalmasan eltölteni!
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Kohorsz'18

A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete 
(ismertebb nevén a KSH) idén egy nagyszabású kutatást indít a
születendő gyermekek körében. A program 2018 januárjától indul és
a 2018. április1. és 2019. március 31. között született gyermekeket és családjukat szeretnék bevonni a vizsgálatba, 
aminek fókuszpontjában az áll, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek milyen hatással vannak egy gyermek 
életútjára.
A KSH a védőnők segítségével éri el a kutatásba bevonható célcsoportot, aminek módja egy kérdőív kitöltése a 
várandósság 28-31. hete között, majd a tervezettek szerint a későbbiekben is felkeresik a családot. ( A gyermek fél 
és egy éves korában, közösségbe kerüléskor, majd amikor a 3. évét tölti be.) A kutatásnak jelenleg 5 évre biztosított 
a finanszírozási háttere, de a terv az, hogy akár 20 évig is nyomonkövessék a Kohorsz babákat.
 A kérdőív és a kutatás több szempontból is vizsgálja a születendő gyermek életútját.
Néhány kutatási téma:

· Gyermekvállalás és a partnerkapcsolati stabilitás összefüggései
· Várandósság alatti egészségállapot és egészségmagatartás hatása a szülésre és a gyermekfejlődésére
· Kisgyermekes nők munkavállalásának körülményei és hatásai
· Anya pszichológiai jóllétének hatása a szülésre, a gyermek egészségére és fejlődésére stb.

A kutatásba való bekerülés feltétele a beleegyező, együttműködő nyilatkozat aláírása. Ezt követően egy 
megbeszélt időpontban kerül sor a kérdőív kitöltésére, ami 20-25 percet vesz igénybe.
A kutatás részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet több információt gyűjteni:

o www.kohorsz18.hu
o https://www.facebook.com/Kohorsz-18-154284575291842/

Nyugdíjas Klub hírek

Szeptember 19-én Cserkeszőlőre Gyógy-
fürdőbe látogattunk, ahol egy csodálatos 
napot töltöttünk el. 
Szeptember 23-ára a Bölcskei Múlóévek 
Nyugdíjasklubtól kaptunk meghívást Nyug-
díjas találkozóra, 20 fővel vettünk részt. 
Dalkörünk is fellépett, egy tartalmas estét 
töltöttünk el. 
Október 9-én, Kecskeméten jártunk Fejős 
Jenő rendezésével Nótás műsoron, „ Sírdo-
gál az Őszi szél” címmel. Egy felejthetetlen 
előadás volt. 
Október 16-án a Dunaszentgyörgyi Nyug-
díjasklubtól kaptunk meghívást az Idősek  
Világnapja alkalmából rendezett alkalomra, 
versekkel és Madocsai dalokkal léptünk fel. 
Itt is kis csapatunk nagyon jól érezte magát. 
Befejeztük a Hősi sírok gondozását, sírcsokrokat készítettünk, mécsest gyújtottunk. Következett a November ez a 
hónap is tartalmasan telt.
November 4-ére a Dunakömlődi Nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget, ott is felléptünk, verssel készültünk. 
November 25-én  Erzsébet és Katalin Bált tartottunk, melyre meghívtuk a Németkéri Nyugdíjasklubot és a 
Madocsai  Polgármester asszonyt és a Képviselőtestület tagjait. 
December 4-én elkészítettük a buszmegállókhoz a Karácsonyi díszeket. 
December 15-ére a Németkéri Nyugdíjasklubtól kaptunk meghívást. 
December 18-án fejezzük be az évet Karácsonyi műsorral.



Egyházi hírek
Talán sokak számára kérdés lehet, miért ezt a címszót adtam cikkemnek. 
Hírek! Igen, örömhírként szeretném közölni, hogy ismét felújul 
templomunk. Pályázaton nyert összegből új tetőfedést kaphat. A régi bádog 
és faszerkezet egyre félőbb, hogy egy viharban súlyosan megsérül, és 
beázással tönkremegy a belső festés is. Már több javítást is végeztettünk 
rajta. Egy pályázati lehetőséget kihasználva pályáztattunk és nyertünk. Ami 
nehezebb lesz egyházunk részéről, hogy ez a pályázat önrészes, a kb. 34 
milliós pályázatnak a ránk eső része (15%) is magas összeg. Presbitériumunk 
úgy döntött, hogy ennek ellenére felvállalja a felújítást. A magas összeg 
abból adódik, hogy ragaszkodtunk a régi formákhoz. A bádogtető marad, egy 

2időt álló nagyon drága bádog (15000 Ft/m ). A népdal is azt mondja: 
„Bádogozzák a madocsai templomot…”- nem írhatjuk át a népdalt cserépre. 
Ez a templom nem csak a református híveké, hanem a falu dísze. Vannak, 
akik évről-évre egyházfenntartói járulékkal, adományaikkal támogatják 
egyházunkat, hiszen ezekből a befizetett összegekből (perselypénz, EFJ, 
adományok) él az egyházunk. Talán sokan vannak azok, akik szívét 
megérinti a harang hangja, de azon mégsem gondolkodnak el, hogy a 
javításokat, fenntartásokat nem az állam fizeti, hanem mi, madocsaiak, 
egyházfenntartó emberek. Senkit nem szeretnék megsérteni cikkemmel, 
csak a szívükre hatni! Sajnos nap, mint nap elutasításokat kapok, ha az 
egyház támogatását kérem keresztelt, konfirmált, református madocsaiaktól. 
Hiszen itt élünk, büszkék vagyunk a falunkra, templomunkra, egyházi 
épületeinkre és most még református iskolánk is lett. Nekünk kell fenntartani
mindezt! Én látom megyei szinten, hány és hány gyülekezet szűnik meg. Lakatlan, gyönyörűen megépített 
parókiák, templomok omlanak össze, mert megszűnt a hit, a lelki élet és ezzel együtt a támogatás is. Más 
gyülekezetek lelkészei tartanak néha-néha ezeken a helyeken istentiszteletet. Istennek hála, Madocsán még nincs 
ilyen veszély, de évről-évre kevesebben vagyunk, akiknek fontos az egyháza.
Miért írom ezt a cikket? Bízom abban, hogy talán sokan elolvassák, megérintek vele szíveket és segítenek a 
templom felújításban. Ahhoz, hogy az önrészt fedezni tudjuk szükséges a támogatás, akár a fenntartói járulék 
befizetésével. Sosem késő elkezdeni! Adományokat is várunk! Én hiszek a madocsai emberekben! Már volt rá 
példa - 10 éve -, hogy adományaik, támogatásuk segítségével felújítottuk a templomot. 
Legyen ez mindenki szívügye! Összefogással, Isten segítségével minden megvalósítható!
Megelőlegezem köszönetem mindazoknak, akik átérzik gondolataimat és hisznek a szép cél elérésében.
Egy igével szeretném befejezni írásomat:

„Irgalma megmarad nemzedékről-nemzedékre az Őt félőkön.” (Lukács 1,50)
Vajer Ferencné

Kézilabda hírek

A 2017/18 évi bajnokság alapszakaszát csapatunk a 4. 
helyen zárta, bár még 3 db mérkőzés vissza van belőle, 
de így is a felsőházba kerültünk. Az alapszakasz 
mérkőzéseink Dunaföldvár, Tolna, Zomba még hátra 
van. A rájátszásban 6 meccs vár a csapatra Tolna, Paks, 
Dunaföldvár lesznek az ellenfeleink! 

Március 3-án, Jótékonysági tornán vett részt a női és 
férfi csapatunk néhány játékosa. Nagydorog rendezte, 
egy beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek. A tornán 
vegyesen állhattak ki. Csapatunk pénzadománnyal és 
műanyag kupakokkal támogatta gyógyulását a beteg-
nek. A tornán részt vevő játékosaink: Vajcs Anna, 
Préházi Sanyi kapusok, Klippel Gyöngyi, Kis Noémi, 
Fazekas Móni, Sereg Zsani, Vas Timi,  Antal Tomi

Kis Tomi, Deák László, Kovács Zsolti, Vincze Ágnes. 
A bajnokságba igazolt aktív játékosaink: Bacs Ági, 
Baranya Lilla, Bán Tanita, Klippel Gyöngyi, Kis 
Noémi, Kis Klaudia, Fazekas Móni, Höss Tamara, 
Hössné Sós Gabi, Vas Timi, Wolf Borbás Renáta 
Sereg Zsanett, Vajcs Anna, sérült játékosunk Volman 
Kíra! 

Mérkőzés időpontok: 
május 11-én 19:30 Madocsa-Paks, 
május 20-án 18:00 Paks - Madocsa, 
május 25-én 18:30 Tolna-Madocsa,
június 1-én 19:30 Madocsa-Tolna. 

Várjuk szurkolóinkat a meccseinkre!
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Röplabda hírek

Vegyes csapatunk február 17-én Dombóvári amatőr mix 

tornán vett részt. A Konrádó kupára 11 csapat nevezett, 

sorsolásos alapon 7 meccset játszottunk, kettőt meg is 

nyertünk. A szettek pontjai szorosak voltak, de sajnos nem 

volt elég ahhoz, hogy a 6 közé jussunk. Nagyon jól éreztük 

magunkat, el is fáradtunk. A torna végét közös vacsorával 

zártuk a Konrádó étteremben, ahol új barátságok szövődtek, 

és meghívást is kaptunk vidéki röplabda tornára.

Turiné N. Melinda

Előnevelt csirkék 
eladó! 

Érdeklődni lehet: 
Szabó István, Madocsa, 

Szállásdűlő 1.
Telefon: 30/5926121

Sarki Kocsma nyerte a Madocsai teremtornát
A decemberben útjára induló bajnok-

ságra ismét tizenegy csapat nevezett. 

Az előzetes esélylatolgatók kíváncsi-

an várták, vajon szó nélkül hagyja-e a 

Sarki Kocsma a tavalyi harmadik 

helyezését vagy felveszi az elé dobott 

kesztyűt. Nos, csattanós válasz érke-

zett. A Sarki az egész torna alatt látvá-

nyos játékot produkált és meggyőző 

fölénnyel söpörte be az arany érmet. 

Az utolsó nap helyosztóin telt ház 

előtt zajlottak a küzdelmek, ahol a 

torna csúcspontjaként igazi vérpezs-

dítő rangadók zárták a bajnokságot. A 

döntő után kiosztásra kerültek az 

érmek és a különdíjak, melyek végén 

a résztvevők sportszerűen búcsúztak 

el egymástól. 

Minden csapat igyekezett a tudása 

legjavát nyújtani a hosszúra nyúlt 

bajnokságban. Volt, akinek sikerült, 

volt, aki megpróbálhatja a következő 

évben.

A teremtorna ismét elérte célját: 

focival tölthettük a hétvégéinket a téli 

szünetben.

Mindenkit szeretettel várunk újra 

decemberben szervezőtársammal 

Szintai Lászlóval.

          

Somogyi Viktor

Végeredmény:

1. Sarki Kocsma

2. Sz.P. asztalos Alap

3. Szil-Ker Ablak Előszállás

4. Németkéri Barátok

5. Meccsetnyer United

6. Young Boys

7. Vitafoam Kft.

8. M.I.K.

9. Felkov Bt. 

10. Ecolab

Különdíjak:

Gólkirály:

Böde István (Sarki Kocsma) 35 gól

Ezüstcipős:

Szili István (Sarki Kocsma) 21 gól

Bronzcipős:

Rezicska Richárd (Németkéri 

Barátok)  18 gól

Legjobb kapus: 

Tóth Dávid (Young Boys)

Legjobb mezőnyjátékos:

Szili István (Sarki Kocsma)

A döntő legjobb játékosa:

Araczki Antal (Sarki Kocsma)

Legsportszerűbb csapat:

Szil-Ker Ablak Előszállás

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

18 SPORT: Röplabda, Labdarúgás


