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Választások  2014. 1. rész

Mindenki előtt ismeretes, hogy a 
2014.-es év a választások éve. Az 
idei évben lesz az országgyűlési, az 
európai parlamenti és az önkor-
mányzati választás is.

Az országgyűlési választásokra 
2014. április 6.-án kerül sor.

Az új választási törvénynek meg-
felelően több változás is várható. Így 
felére csökken a parlament létszáma 
( 386 fő helyett 199 főt kell válasz-
tani) és csak egyfordulós lesz a vá-
lasztás (nem lesz eredményességi 
küszöb, a második forduló hiányá-
ban a legtöbb szavazatot kapó jelölt 
rögtön országgyűlési képviselővé 
válik)

A hivatalos kampány a választások 
előtti 50. napon megkezdődött. 
Szokatlan lesz, hogy megszűnik a 
választási kampánycsend intézmé-
nye, azaz a választás napján is lehet 
majd politikai hirdetésekkel talál-
kozni. Kampánytilalom csak a 
szavazókörök 150 m-es körzetében 
lesz.

Változás az is, hogy megszűnnek a 
kopogtató cédulák, helyüket az 
ajánlóívek veszik át. Ahhoz, hogy 
valaki egyéni jelöltként indul-
hasson, 500 olyan választópolgár 
aláí-rását kell összegyűjteni, aki az 
érintett választókerületben lakik. 
Ráadásul, egy választópolgár több 
jelöltet is támogathat. Az 500 aláírás 
összeszedésére két hét áll rendel-
kezésre. Egyéni jelöltek bejelen-
tésére március 3.-án 16 óráig van 
lehetőség. Ezt követően országos 
listát azok a pártok állíthatnak, 
akiknek sikerült legalább 27 válasz-
tókörzetben egyéni jelöltet állítani.

Megszűnnek a területi pártlisták, így 
töredékszavazatok csak egyéni 
választókerületekben képződhet-
nek.
Újítás, hogy az egyéni választóke-
rületekben mandátumot nyerő jelölt 

után is jár majd – az első és a 
második helyezett szavazat száma 
közötti mennyiségnek megfelelő – 
töredékszavazat a pártjának.

Idén először szavazhatnak magyar-
országi képviselőjelöltekre azok a 
magyar állampolgárok, akik külföl-
dön élnek. Ők a Nemzeti Választási 
Irodának címzett levélben szavaz-
hatnak, legkésőbb április 5. éjfélig. 
A levélben beérkezett voksokat csak 
a belföldi szavazás lezárulását köve-
tően számolják meg.
Az eddigi gyakorlattal megegye-
zően, a magyarországi lakhellyel 
rendelkező, határon túl tartózkodó 
szavazók is részt vehetnek a szava-
záson, a magyar külképviseleteken.
 Akik külföldön kívánnak szavazni, 
azok a választás előtti 8. napig 
kérelmezheti a külképviseleteken 
való szavazást.
A parlamenti küszöb nem változik, 
marad az eddigi 5 %.

Bölcskén és Madocsán a Helyi 
választási iroda vezetője : 
Nagyné dr Szőke Klára 
( tel: 75/535-012,  20/355-2382 )
Helyettes: Tubáné Benák Ibolya 
(tel: 75/330-101)

A 2014. február 7-én a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választó-
polgárt a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja 
a névjegyzékbe vételről, mely 
értesítőt a Magyar Posta kézbesített 
2014. február 17-ig. Ezen értesítő 
tartalmazza, hogy a szavazásra 
jogosultak mely szavazókörben 
szavazhatnak.

Madocsán továbbra is három 
szavazókör működik:

1. szavazókör: Madocsa, Fő u. 19. 
(Művelődési ház)
2. szavazókör: Madocsa, Paksi u. 19. 
(Óvoda)
3. szavazókör: Madocsa, Paksi u. 61. 
(Sportcsarnok)

Jelöltet ajánlani 2014. február 17-től 
erre rendszeresített ajánlóíven lehet. 
Jelöltet bejelenteni az illetékes 
választási bizottságnál ( esetünkben 
Pakson) lehet 2014. március 3.-án 
16 óráig.

Megszűnt az igazolás intézménye, 
helyette az új szabályok szerint  az 
átjelentkezési kérelemnek legké-
sőbb 2014. április 4.-én 16 óráig kell 
megérkeznie a HVI-hez, továbbá 
ezen időpontig módosítható, vagy 
vonható vissza az erre irányuló 
kérelem.

Mozgóurna igénynek legkésőbb 
2014. április 4.-én 16 óráig, a szava-
zás napján 15 óráig írásban kell a 
HVI-hez, illetve az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz megérkez-
nie.

A külképviseleti névjegyzékbe való 
felvételre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2014. március 29.én 16 
óráig kell megérkeznie.

A választási bizottságok megbízott 
tagjait legkésőbb 2014. március 21.-
én 16 óráig lehet bejelenteni.

A választási kampányidőszak 2014. 
február 15-től 2014. április 6.-án 19 
óráig tart.

Tehát nincs kampánycsend, de a 
szavazóhelyiséget magába foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség meg-
közelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 m-es távolságon belül 
– közterületen – választási kam-
pánytevékenység a választás napján 
nem folytatható, választási gyűlés a 
választás napján nem tartható, 
politikai reklámot a választás napján 
nem lehet közzétenni és közvéle-
mény-kutatást végző személy abba 
az épületbe, amelyben a szavazó-
helyiség van a választás napján nem 
léphet be.

� � � � � �
Helyi Választási Iroda
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Bírálatra kerültek a madocsai borok, és jól vizsgáztak!

Az Önkormányzat, és a boros gazdák 
szervezésének köszönhetően február 
15-én ismét megrendezésre került a 
madocsai borverseny. Az idei borver-
seny volt a 42. alkalom ahol vizsgáz-
hattak a borok, és a borok készítői 
egyaránt. A borversenyre 177 mintát 
adtak be a szőlő tulajdonosok, ezzel 
nem kis munkát adva a szakértőkből 
álló zsűrinek.
A borokat négy,/ közel 30fő/ vizs-
gázott bírákból álló bizottság zsűrizte. 
A bírák kitartó munkáját dicsérte, 
hogy az eredményekről, és a bírálat 
során megfogalmazódott  tapasztala-
tokról, intelmekről már délután 2 
órakor a bizottságok elnökei tájékoz-
tatást adhattak. Elmondták az álta-
lános tapasztalataikat. Mivel a bírák 
között sok olyan  is volt, aki már nem 
először vett részt a madocsai borver-
senyen, így lehetőségük volt arra is, 
hogy összevessék az előző években 
szerzett tapasztalataikat, a mostani 
versenyen kialakítottal. 
Így már a borkészítés fejlődését is 
értékelni tudták, és nagyon jónak 
ítélték meg, dicsérve a boros gazdák 
igyekezetét, odafigyelését. Mert nem 
szabad elfelejteni soha sem, hogy 
mennyi verejtékes nehéz munka van 
egy pohárnyi magyar borban, ezért 
pedig tisztelet és elismerés jár a bor 
készítőinek.

Sok szép eredmény született az idei 
borversenyen is. 

Minden boros gazdának 
gratulálunk!

Eredmények:

Új fehér 57 mintából: 
9 arany,
14 ezüst,
15 bronz.

Ó fehér 3 mintából:
3 ezüst.

Rose 33 mintából:
7 arany,
13 ezüst,
8 bronz.

Új vörös 70 mintából:
10 arany,
21 ezüst,
27 bronz.

Ó vörös 14 mintából:
6 arany,
5 ezüst,
1 bronz.
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Aranyérmes gazdák:

Fehérbor:
- Bánoczki Attila 3db
- Laposa János
- Gelencsér Sándor

Rosé:
- Jakab András 2db
- Csapó András 2db
- Laposa János
- Vörös Bálint
- Bacs Sándor

Új vörös:
- Bacs Sándor
- Bánoczki Attila
- Kovács Ferenc
- Csekő János
- Baka Zoltán
- Bán András
- Bacs Sándorné

Óvörös:
- Vörös Bálint
- Bacs Sándor 2db
- Csekő János 2db
- Vörös István

A jó munka elismeréséül közösen jó 
hangulatban elfogyasztották a 
hozzáértő kezek által elkészített 
pörköltet, amelyet az aranyérmes 
borokkal öblítettek le.
Megállapíthatjuk, hogy a borbírálat 
nagyon eredményes, jó hangulatban 
bővelkedő rendezvény volt.
Szeretnénk, ha ez a hagyomány, az 
elkövetkezendő években is megma-
radna. Tudjuk, hogy a borverseny 
megszervezése rengeteg munkát, 
odafigyelést igényelt a boros gaz-
dáktól attól a kis lelkes csapattól, 
melynek vezetői Gelencsér Sándor, 
és Bacs Sándor voltak. Köszönet a 
sok munkáért, és bízunk abban, 
hogy a lelkesedésük a jövőben sem 
csökken és jövőre ismét beszámol-
hatunk arról, hogy munkájukkal 
segítették a borverseny hagyomá-
nyának ápolását.

Szeretnénk köszönetet mondani 
Sági Tibornak az anyagi támoga-
tásért, a Vadásztársaságnak a finom 
pörkölt fő összetevőjéért, a szerve-
zőknek, a segítőknek odaadó fárad-
ságos munkájukért, mert csak így, 
ilyen összefogással lehet garantálni 
a rendezvényeink sikerét. 

Köszönöm!

Gelencsérné Tolnai Klára

A díjak a március 8.-án megren-
dezésre kerülő Borkóstolói-Nőnapi 
bálon kerülnek átadásra, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Születések 2013

Dátum

2013.01.30.

2013.03.10.

2013.04.10.

2013.05.03.

2013.06.07.

2013.08.28.

2013.09.05.

2013.09.05.

2013.09.12.

2013.09.18.

2013.09.26.

Gyermek neve

Árki Zselyke

Bertók Titanilla

Tarczal László

Horváth Miklós

Varga Jázmin

Balogh Marietta Bettina

Romfa Renáta

Szintai Kíra

Farkas Noémi

Biczó Adél Andrea

Brezovszki Dominika
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6 Iskolai hírek

Befejeződött az első félév

I.  Oktatás személyi feltételei
Tantestület létszáma:   13 fő

+/1 fő gyes/
Iskolatitkár :                 1 fő
Takarítónő:                   2 fő

II.  Szakos ellátottság:
- Alsó tagozaton a kollegák 

rendelkeznek az oktatáshoz 
szükséges képesítéssel.

- Felső tagozaton: - fizikát, angolt 
7. és 8. osztályban, számítás-
technikát , éneket, rajzot, tech-
nikát áttanító kolléga tanítja. A 
gyógypedagógiai feladatokat is 
áttanító gyógypedagógus látja 
el.

� � � �
III. Statisztikai adatok 

Össz. létszám: 139 fő
Mulasztott napok száma: 418
igazolatlan hiányzás: 0
Egy főre jutó igazolt hiányzási 

nap: 3
�
Napközis tanuló: 57 fő 
-  1.csoport: 24 fő 
-  2.csoport: 33 fő 

Tanulószobás:     23 fő 

IV. Tanulmányi munka az év 
folyamán

1.  Tanulmányi eredmények
Az 1 osztályban:
kiválóan megfelelt:           5
jól megfelelt:                     6
megfelelt:                         4
felzárkoztatásra szorul:     3

kiválóan megfelelt:    
Laposa Márton
Somogyi Bálint
Somogyi Péter
Vörös Roland   
 Bán Csanád

 A 2. osztályban: 
kiválóan megfelelt:      4
jól megfelelt:                8
megfelelt:                    1

kiválóan megfelelt:
Juhász István
Katona Vanessza
Patai Barbara
Rummler János

Alsó tanulmányi átlag:     4.23
Felső tanulmányi átlag:    4,227
Iskola tanulmányi átlaga: 4.2

Kitűnők: 
     3: osztály:  Sereg Zita
                       Szabó Barna
                       Szabó Marcell
� � Szintai Zsombor

     5. osztály: Szili Zsolt
�
     6. osztály: Mester Virág
�    �     
     8. osztály: Benedek Katalin
� � Szili Péter

Jelesek:�
 3. osztály:   Arnold Olivér
� � Dari Jázmin
� � Novák Bence

� � Szabó Máté
Virágh Ákos
Szintai Zsófia
Szucsán Balázs

5. osztály: Szucsán Etelka
Sára

6. osztály: Vörös Aliz

8. osztály: Vörös Áron
Fater Fanni

VI. Rendezvényeink:
Rendezvényeink, iskolai ünnepek, 

megemlékezés
- Tanévnyitó                        iskolai
- Október 06.                       iskolai
- Október 23-a                �   községi
- Világ Gyalogló Nap�   iskolai
- Őszbúcsúztató             �   iskolai
- Mikulás                            iskolai
- Karácsony� �   iskolai
- Együtt Szaval a Nemzet   iskolai

VII. Pályaválasztás

Az idei év legfontosabb feladata 
a pályaválasztás.  Év eleje óta 
folyamatos a kommunikáció az 
érintett felekkel. A pályaválasztást 
segítették a munkaügyi központ 
által szervezett programok. Szülői 
értekezletet szerveztek, a tanulók 
szakmatúrán, pályaválasztási 
börzén vehettek részt, ahová 
szüleik is elkísérték a tanulókat.

Agócs Mihályné
tagintézmény vezető

Iskolai sporthírek!

2013. decemberében IV. kórcsoportos fiú teremlabdarúgó csapatunk a körzeti megmérettetésen eredményesen 
szerepelt, így továbbjutott a városkörnyéki fordulóra. Ezt a fordulót a mi iskolánk rendezte meg 2014. január 
08-án 12.00-17.00 óráig a sportcsarnokban 6 csapat részvételével.

Eredmény:    I.  Deák Ferenc Általános Iskola Paks
II. Bezerédj Általános Iskola Paks
III. Kegyes József Általános Iskola Bölcske
IV. Madocsai Általános Iskola
V. Pálfai Általános Iskola
VI. Györkönyi Általános Iskola

Nagyon jó hangulatú rendezvény volt.
Szurkolóink is jól érezték magukat.                                                                         Dr. Volmanné Reich Márta

testnevelő



Farsangi bál volt az iskolában
Az iskola idén február 14-én tartotta farsangi bálját.Egyéni, páros és 
csoportos kategóriákban kellett a zsűrinek döntést hoznia. Nem volt 
könnyű feladatuk, hiszen szebbnél szebb jelmezeket láthattak.

Egyéni helyezettek:                                          
1. Vízhordó lány  Baksa Károly (5.o)               
1. Léghajó Sági Csaba (1.o.)                             
2. Csiga Juhász István (2.o.)
3. Tic-tac  Ruff Nikolett (6.o.)

Páros helyezettek:
1. Marslakó és űrhajó: Bán Csenge(4.o.), Bán Csanád (1.o)
2. Sárkány és palotája: Baksa Károly (5.o.), Baksa Áron (2.o.)
3. Mickey és Minnie: Kovács Réka, Sereg Zsanett (4.o)                                                           

Csoportos helyezettek (alsó tagozat):
1. Pingvinek (1. osztály)
1. Kertész és kertje (2.osztály)
2. Kézen járó bohócok (3.osztály)
3. Kéményseprők(4.osztály)
4. Favágó és bagoly

Csoportos helyezettek (felső tagozat):
1. Busók (5.osztály)
2. Sütik  (7.osztály)
3. Pókerkártyák  (6.osztály)
4. 16 tonna feketeszén (8.osztály)

Köszönettel tartozik az iskola Diákönkormányzata és 
tantestülete valamennyi szülőnek, szponzorunknak és 
a bálon megjelent vendégeknek.

Szponzoraink voltak:
Pozsgainé Simon Rozália
Kovács István és családja
MADAGRÓ Kft
ifj.Törjék István
Duna Horgászbolt
Madocsai Földtulajdonosok Vadásztársasága
Tesco Hipermarket
Somogyi Viktor és családja
Závodi Zsoltné
Peleskei Anikó
Kiss Beáta
Szabó Zsuzsanna

Katona Klára
Bakné Tibai Éva
Baloghné Benics Ibolya
Szili László és családja
Hajdú Élelmiszer Bt
Madocsai Nyugdíjasklub
Tarczal Jánosné
Magyar Posta Zrt.-Madocsa
1.osztályos szülők
2. osztályos szülők
5. osztályos szülők
6. osztályos szülők

A BALATON-KER-TÉSZ Szöv. plakátpályázat

A  B A L A T O N - K E R - T É S Z 
Szöve tkeze t  p l aká tpá lyáza to t 
hirdetett, melynek a tanulók zöldség-
gyümölcsfogyasztásának és egész-
séges életmódjának ösztönzése volt a 
célja. 
A több mint 300 beérkezett pálya-
munka közül iskolánk 5. osztálya
I. díjazásban részesült.

Résztvevő tanulók:

Arnold Adrienn
Baksa Károly
Eke Krisztina
Kiss Boglárka
Kovács Mercédesz
Magyar Ákos
Pongrácz Péter

Szabó Szimonetta
Szucsán Etelka Sára
Tarczal Renáta
Wolf Martina

Nyereményük 30000 forint értékű 
gyümölcslé. 
A pályázat kivitelezését Sebestyénné 
Venczel Andrea tanárnő segítette.
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8  Könyvtári hírek, Nyugdíjas klub hírek

Kudlik Júlia és Szvorák Katalin magával ragadó előadása 

2014. jan. 17-én, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából részesei lehettünk 
Kudlik Júlia és Szvorák Katalin 
„Szeretettel dalok és gondolatok” – 
című lemezük bemutatójának a 
madocsai mozi helyiségében.
   Kudlik Júlia a „Magyar Televízió 
Örökös Tagja”, a „Magyar Érdem-
rend Tiszti keresztje” és több más díj 
kitüntetettje. Évtizedeken át renge-
teg műsorban láthattuk a tv kép-
ernyőjén keresztül kedves, kellemes 
személyiségét. Madocsán is el-
mondta a műsor után kialakult 
beszélgetésben, hogy neki is élmény 
élőben találkozni a tv-néző közön-
séggel. Szvorák Katalinnal az 
ismeretsége 1981-ben kezdődött. 
Kudlik Júlia vezette abban az évben 
a „Röpülj páva” versenyt, amelyet 
Szvorák Katalin népdalénekléssel 
megnyert. A madocsai Kövesdi Éva 
akkor második helyezést ért el. 
Katalin harminc év alatt több ezer 
fellépésen vett részt itthon és 
külföldön is. Több mint harminc 
országban népszerűsítette a magyar 
népdalt. Tapasztalata szerint kül-
földön még jobban megbecsülik 
népdalainkat, nem is tudja sok 
magyar ember, mekkora kincs van a 
birtokunkban. Kati csodálatos ének-
hangját terápiaként is használják a 
gyógyításban, pl. agyvérzéses bete-
geknél. Szvorák Katalin munkássá-
gát többek között Kossuth-díjjal 
ismerték el, és megkapta a magyar 
állam által adományozható legma-
gasabb zenei kitüntetést, a Liszt 
Ferenc-díjat is. Kudlik Júliával való 
barátságuk, közös fellépéseik,

hasonló értékrendjük megérlelte a 
közös lemez elkészítését. Vallják, a 
mai kor embere számára is az 
egyetlen járható út a szeretet útja. 
Korunk legnagyobb problémája a 
megértéssel, ill. a meg nem értéssel 
van. A döntés rajtunk áll, melyik utat 
választjuk.
   A „Szeretettel” című lemezük 
alapján az örök emberi értékeket 
mutatták meg, a kiutat, a szeretet 
útját szorgalmazva, amely az ősi 
emberi értékekben, hitünkben, kul-
túránkban gyökerezik, és ezzel kap-
csolatban átadták azt, amit ők 
fontosnak tartanak. Reményt keltő 
örömüzenetet hallhattunk az elő-
adóktól, miközben nem feledkeztek 
meg a fájdalom és a magány érzé-
séről sem. Egyházi és világi gondo-
latok hangzottak el Júlia előadásá-
ban, a hozzájuk kapcsolódó dalokat 
pedig Katalin énekelte. 
Az előadás egységét az is segítette, 
hogy - az előadók kérésének megfe-
lelően -, tetszésnyilvánításra csak a 
végén került sor. 
   Az igényes műsor összeállításánál 
arra nagy hangsúlyt fektettek, hogy 
nem a „könnyű”, slágerszerű, már 
elcsépelt művekből igyeke-
ztek válogatni, hanem a 
saját érzelmeik mentén a 
zeneileg is tartalmasabb, 
nehezebb darabokat adták 
elő közösen. Az előadás 
tartalma tükrözte az élet 
nehézségeit, és nem csak 
reményt, hanem útmuta-
tást, támaszt is adott a 
jelenlévőknek.

Bár a madocsaiak közül sokan nem 
ismerték Szvorák Katalint, eddigi 
munkásságát, melyet a szakértők is 
nagyra értékelnek, személyiségével, 
sajátos, tisztán csengő, csodálatos 
hangjával pillanatok alatt egy olyan 
állapotba hozta a hallgatóságát, amit 
utólag szavakkal nem is tudtak 
elmondani. Volt olyan, akit az előa-
dásmódja annyira magával ragadott, 
hogy az már teljes élményt nyújtott, 
a szöveg „elemzése” nélkül is.
   Kudlik Júlia „zene nélkül” nagy-
szerűen, példákon keresztül jelení-
tette meg a mindkettejük által 
„lényegként” megfogalmazott és 
előadott mondanivalójukat. Felejt-
hetetlen élményt nyújtott az újszü-
lött, a kőfejtők példájával vagy a 
vadludak életéből vett példázattal.
   A vastapssal zárult előadás után 
került sor a kötetlen, közvetlen, 
személyes beszélgetésre.
   Az előadás után, az előadóknak 
köszönhetően, a megjelentek ma-
gukkal vitték az est szellemiségét, 
hangulatát. Köszönjük nekik ezúton 
is a különleges, lelket felemelő és 
megtartani segítő, maradandó 
élményt!

Baksa Istvánné  könyvtárvezető

Bővült a programok sorozata  a Nyugdíjasklub életében

December 18-án fejeztük be az évet. 
Ekkor karácsonyi előzetest tar-
tottunk, születés- és névnapokat 
ünnepeltünk, versekkel énekkel, 
karácsonyi köszöntőkkel. A 2014-es 
évet is újévi köszöntőkkel kezdtük. 
Örültünk egymásnak, hisz három 
hét kimaradt az ünnepek alatt. A  
januári hónapot nagyon jól kezdtük, 
hiszen  adódott számunkra egy 
nagyon jó lehetőség. Fazekas Attila 
a Fővárosi Nagycirkusztól  küldte az 
üzenetet  édesanyjának: Fazekasné

Icának,  és már szerveztük is 
utunkat, hisz volt aki közülünk még 
nem járt ott. A január 13-i előadásra 
kaptunk jegyeket, ahol csodálatos 
produkciókat láttunk. Nagyon 
gazdag élményekkel tértünk haza.

Összejöveteleinket az idei évben is 
minden héten csütörtökön a Műve-
lődési Házban 14 órakor tartjuk .
Várjuk szeretettel, mindazokat, akik  
szeretnének a Nyugdíjasklub tagjai 
lenni.

Tarczal Jánosné
Klub vezetője



FELHÍVÁS

Vörös Gabriella madocsai lakos az 
alábbi levelet küldte el a Madocsai 
Hírmondó szerkesztőségébe, amelyet 
teljes terjedelmében közzéteszünk, 
mert a levélben megfogalmazott céllal 
és feladattal egyetértünk és támogat-
hatónak tartjuk. Kérjük az olvasókat, 
hogy sokan támogassák ezt a lakossá-
gi kezdeményezést, amelyet ezúton is 
köszönünk.

„Tisztelt Polgármester Asszony!
Kedves Klári néni!

Madocsai lakosként számomra is 
fontos, hogy milyen képet mutat a 
község amiben élek – tekintve ezt 
annak kül- és belterületén.

Úgy gondolom, hogy mindenkinek 
feladata – és erkölcsi kötelessége – a 
saját „portájának” rendben és tisztán 
tartása. Az Önkormányzat is sokat 
tesz azért, hogy a közterületeink 
rendezett képet mutassanak nekünk 
ott élőknek, és az átutazóknak. 

Mi a helyzet azonban az eldobált 
szeméttel a falut övező utakon és a 
Duna parton? Kocsival járok dolgozni 
Dunaföldvárra, és minden nap elbor-
zadok a látványtól, ill. mind ahány-
szor a Duna parton sétálunk rácsodál-
kozunk arra, hogy mennyi szemét van 
ott, ill. mennyit sodor partra a víz. 
Biztos vagyok benne, hogy többünk-
ben megfogalmazódtak már ezek a 
gondolatok, ha tett nem is követte azt. 
Ill. ha tett is ellene bárki, egyedül nem 
érhetünk el látványos eredményt, 
ellenben összefogással igen. 

Szeretnék ez ellen tenni, és egyben 
mások figyelmét is felhívni a problé-
mára. Egy ilyen összefogás pedig a 
látható eredményen túl további 
pozitívumokat is hozhat. Részben a 
közösségi összefogást erősítve, 
kapcsolatok építését, ill. az egyre 
nagyobb hangsúlyt élvező önkéntes 
munka jelentőségét növelve.

Az április 22-i Föld napja  alkal-
mából tervezem egy szemétgyűjtési 
akció megszervezését, melyhez az 

Önkormányzattól támogatást és 
segítséget szeretnék kérni.

A „hír” terjesztése a leggyorsabban 
úgy jutna el minden lakoshoz, ha 
arról a Madocsai Hírmondóból 
értesülhetnének. Kérem, hogy mint 
közösséget érintő hírt, biztosítson 
néhány sornak helyet a lap követ-
kező számában térítésmentesen. 

A tervezett időpont – lévén, hogy 
április 22. keddi napra esik – az azt 
megelőző szombat (április 19.), 
rossz idő esetén az azt követő 
szombat (április 26.) lenne.
Létszámtól függően csoportokban 
járnánk be az érintett területeket a 
szemetet zsákokba gyűjtve.

Útvonalak:

1. Madocsa – Bölcske közötti 
útszakasz 2 oldala a Hüllő 
kanyarig

2. Kishegyi rész és régi szemét-
telep környéke

3. falu alsó szakasza (régi 
szemétteleptől a volt gáz-
csere telepig, beleértve a 
„kiserdőnek” nevezett részt) 
és a Zöldmező utca

4. Hajóállomásra vezető út két 
oldala

5. Duna part üdülőövezeti terü-
lete (töltéstől a folyópartig)

Az Önkormányzat segítségét két 
részletben szeretném kérni. 

A Madocsai Hírmondóban való 
előzetes híradás – tekintettel a 
jelentkezőkre vagy a vállalkozók 
felajánlásaira – hitelesebbé tenné a 
tervezett programot széles körű 
tájékoztatást is biztosítva.

A lebonyolítást követő szakaszban a 
zsákokba gyűjtött szemetet egy 
előzetesen közösen meghatározott 
helyre vinnénk. Kérem a segítségét 

az ügyintézésben, hogy a hulladék-
kezelő ezt a megfelelő helyre 
szállítsa.

Szeretném a helyi vállalkozók 
figyelmét is felhívni a tervezett akci-
óra oly módon, hogy aki a tervezett 
célokkal egyet ért támogathatja is 
azt. Természetesen nagy anyagszük-
séglete nincs a programnak. Erős, 
nagyméretű zsákokra van szüksé-
günk és gumikesztyűkre. (Amennyi-
ben pedig élelmiszer jellegű felaján-
lás - ásványvíz, üdítő, zöldség, hús 
stb. - is érkezik, úgy a munka végén a 
Duna parton egy kis vendéglátásra, 
főzésre is sor kerülhet.)

Az előzetes tervezés és lebonyolítás 
koordinálását vállalom, beleértve 
azt is, hogy a nevem (telefonszá-
mom, e-mail címem) megjele-
nítésével szívesen tájékoztatok 
minden  érdeklődőt  az  akc ió 
részleteiről. (A szükséges eszközök 
- gumikesztyű pl. - szempontjából is 
fontos volna tudni, hogy hány főre 
számítsunk.)

Kiss Ferencet már beavattam a 
tervembe, mert nem tudtam, hogy 
mikor fog megjelenni a lap követ-
kező száma, és nem tudtam a 
megjelentetés menetét. Ő vállalta a 
segítségen és toborzáson túl, hogy 
fotókat készít azon a napon az 
utólagos beszámolóhoz.

Úgy gondolom, hogy lehet ez egy jó 
kezdet arra, hogy jobban odafigyel-
jünk a közvetlen környezetünkre, ill 
egymásra, akár a későbbi hasonló 
megmozdulásokra és a közösségi 
önkéntes munkára is felhívja a 
figyelmet.

Bízva a támogatásában üdvözlettel, 
Vörös Gabriella”

Jelentkezni a következő elérhető-
ségeken lehet: 
telefon: 20/4485082
e-mail: vorosgabi@gmail.com
              phmadocsa@tolna.net
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Szabó Józsikáról!

Legutolsó műtétje után 2 műtét várt rá, ami 
Debrecenben volt. A doktor úr szerint a műtét 
jól sikerült, a nagy daganatból egy nagyobb 
részt levett, a szeme mögöttit pedig 
korrigálták. Remélhetőleg ami most van neki 
20%, ez megmarad. Az állapota most jó, 
óvodába jár.

Köszönjük mindenkinek a támogatást mind 
anyagilag, mind lelkileg.

Szabó Józsika szülei

Tájékoztató falugazdász
 ügyfélfogadásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  
Bán Bálint Géza minden

hétfőn 9 órától 15 óráig

 fogadja az ügyfeleket a 
Polgármesteri Hivatalban.

Madocsa SE Női kézilabdacsapata

Kézilabda hírek
Kézilabdás lányaink a 2012/13-as 
Bajnoki szezont a II .  helyen 
végezték. A létszámilag gyengülő, 
de kitartásban, küzdelemben erős 
csapatunk ezüst érmet szerzett. 
Fiatal játékosunk Vincze Ágnes 
pedig a Bajnoki szezon Gól-
királynője lett. Ünnepélyes keretek 
között került sór az érmek átadására 
melyeket Oldal Ottó a TM. Kézi-
labda szövetség Elnökségi tagja 
adott át játékosainknak. A rendvez-
mény színvonalát a Ferencvárosi 
nosztalgia Csapat lányai emelték, 
hiszen ismét vendégül láttuk a Női 
kézilabda sportág Világ és Olimpiai 
bajnokság egykori nagyjait. A 
sportcsarnok ismét helyet adott e 
remek sportrendezvénynek melyet 
finom vacsora és remek buli 
követett.

Köszönet Csepregi Lajosnénak, 
M a d á r  J á n o s n é n a k ,  O l á h 
Lajosnénak és Rácz Istvánnénak 
akik  f inom nyúj tot t  ré tes t 
készítettek melynek nagy sikere 
volt a vacsora végén. A vacsora 
elkészítéséért Zámbó Zoltánnak 
jár a köszönet! A remek hangulat-
hoz a zenét Horváth János szolgál-
tatta amit szintén köszönünk!

A 2013/14-es évi Bajnokság Őszi 
fordulója után csapatunk a II. 
helyen áll Tamási csapata után 1 
ponttal lemaradva.

    Mérkőzés eredmények:
Bölcske-Madocsa                 23-33

Hőgyész- Madocsa                21-24
Madocsa-Zomba                  29-29
Decs-Madocsa                        0-10
Nagydorog-Madocsa            19-26
Madocsa-Kocsola                  38-23
Madocsa-Tamási                   22-27
Madocsa-Tengelic                 29-28
Tolna-Madocsa                      17-22

Csapatunk legeredményesebb gól 
lövői: Baranya Lilla 61; Vincze 
Ágnes 56; Kis Klaudia 43; Kis 
Noémi 24; Klippel Gyöngyi 16

Köszönjük Támogatóinknak és 
Szurkolóinknak az eddigi segítsé-
get, reméljük továbbra is számít-
hatunk rájuk.

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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