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Új év kezdetén
Tisztelt Madocsaiak!
Bár már februárt írunk, de gondolva
a mondásra, mely szerint „A jó kívánság sosem késő”, úgy gondoltam
az új évre szóló köszöntőt – ha rövidebbre is szabva – semmiképpen
sem szeretném elhagyni a lap hasábjairól.
Az óév lezárásakor mindenki számot vet az elért eredményekkel,
sikerekkel, az esetleges kudarcokkal. Újra és újra megállunk és megvizsgáljuk, jó úton, jó irányba
haladtunk-e idáig, lehet-e ezen az
úton továbbmenni. Így van ez mindannyiunk magánéletében, de különösen így van ez egy település életében.

az önkormányzat sikeres évet zárt.
Szeretnénk, ha ez a sok munkával járó fejlődési folyamat folytatható lenne az elkövetkezendő években is a
falu fejlődése érdekében.
Hiszen az új év elején mindenki
várakozással tekint a jövőbe, még
jobbat és szebbet képzel el magának
és családjának egyaránt. Kijelenthetem, hogy amivel az önkormányzat
ehhez hozzá tud járulni, (anyagi
lehetőségeitől függően) azt mindenképpen biztosítani fogja a jövőben is
a lakosság részére. Nem sorolom fel
most ismét az önkormányzat
terveit, hiszen az utolsó lapszámban
olvashattak erről, de mint mindig az
idén is a legfontosabb feladatunk a
gazdasági stabilitás, az intézmények
zavartalan működésének biztosítása. Fejlesztési lehetőségeink nagyban függnek a pályázati kiírásoktól,
amelyeket igyekszünk minél jobban
kihasználni. Persze, mint mindenkit, bennünket is érnek kudarcok, de
remélem a képviselő-testületnek és
mindazoknak, akik a település fejlődéséért fáradoznak, lesz az új évben
is kellő energiájuk, kitartásuk és elszántságuk.

Elmondhatom, hogy a tavalyi évben
sem rendelkeztünk olyan forrásokkal, lehetőségekkel, amelyek minden vágyunkat, elképzelésünket teljesítette volna. Nem szeretnék most
erről felsorolást tartani, hiszen ha
valaki végigmegy a falun, láthatja az
elért eredményeket: az új iskolát, az
új játszóteret, a megszépült parkokat, felújított Polgármesteri HivaA tervek megvalósulásához szükség
talt, stb.
Ezekből megítélve láthatjuk, hogy a van az Önök, a településen élők segítségére is. Nincs semmi, ami akkonehéz gazdasági helyzet ellenére is

ra lendületet adhatna egy település
vezetésének, mint az emberek
együttműködése, támogatása, jó
szava.
Kérem Önöket, hogy az idei esztendőben is építsük és szépítsük településünket együtt, hogy ezután is jó
legyen itt élni, ezután is tudjon mindenki boldogulni.
Ehhez kívánok mindenkinek sok
erőt, jó egészséget az új esztendőben!
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Képviselő-testület ülései
Az utolsó Madocsai Hírnök megjelenése óta két alkalommal ülésezett
a képviselő-testület, amelyeken
több, a lakosságot közvetlenül érintő
döntést hozott.
November 24-i ülésén állapította
meg a közműves ivóvízellátással és
a közműves szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos 2011. évi díjakat. A
Paksi Vízmű Kft. az ivóvíz díj 3,4 %
emelésére, a szennyvízelvezetés díjának változatlanul hagyására tett
javaslatot. A Képviselő-testület az
előterjesztést megtárgyalta, és azt
elfogadva a szolgáltatási díjakat az

alábbiak szerint állapította meg:

melte viszont a lakások bérleti díját,
amely emelés a lakosságot nem érinIvóvíz díja:
ti.
184 Ft/m3+25% ÁFA Felülvizsgálta a köztemetői díjakat, amelyeket a Képviselő-testület .
Szennyvízelvezetés díja:
2008. január 1-jével módosított utol242 Ft/m3+25% ÁFA jára. A díjak emelését a temető egyre
emelkedő fenntartási költségei
Döntött továbbá az önkormányzat tették szükségessé.
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjairól, melynek értel- A döntés értelmében a sírhely megmében figyelembe véve a lakosság váltási díjak a következőképpen
terheinek növekedését, az önkor- alakulnak 2011. január 1. napjától:
mányzati intézmények bérleti díját
nem módosította, 4 %-kal mege(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
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Vitát váltott ki a képviselők körében
az állattartásról szóló rendelet
módosítása, amelyet az Újkender
utcai lakók állatkihajtássak kapcsolatos, írásos panasza miatt kellett
napirendre tűzni. Volt aki, az
állattartás korlátozását gondolta a
probléma megoldásaként, mások
ennek ellenkezőjét képviselték,
mondván, a falun az állattartás
természetes dolog. Egy köztes
döntés született, mely remélhetőleg
a lakók sérelmét is némileg orvosolja, és az állattartás lehetőségét
sem szünteti meg. Az elfogadott
rendelet szerint:
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működik a szociális ellátó rendszer,
a normatív támogatások mellett
kevés anyagi kiegészítést igényel a
fenntartása. A működés feltételeinek
megfelel az intézmény, egyenlőre az
anyagi feltételek is biztosítottak.
Határozatot hozott a Képviselőtestület arról is, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi,
illetve belterületi szántó művelési
ágú földterületeit a továbbiakban is
haszonbérlet útján hasznosítja.
Felhatalmazta a polgármestert az
ajánlattételi felhívások kifüggesztésére, és a bérleti szerződések megkötésére. Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek haszonbérleti díját nem emelte, azt 2011.
évre is hektáronként 35.000,- Ft
összegben állapította meg.

„Haszonállat (szarvasmarha) úttesten, közterületen csak felügyelettel,
naponta egy alkalommal hajtható ki
a legelőre. Az állatok lábon hajtása
során az úttesten, közterületen
okozott szennyeződést az állattartó Végezetül döntés született a helyi
köteles azonnal eltávolítani.
óvodás és általános iskolás gyermekek részére 600 Ft/fő értékben télaAz állattartó köteles az állatok pócsomag ajándékozásáról.
részére megfelelő körülményeket,
életfeltételeket (elhelyezés, etetés, December 8-i ülésén több, a jogszagondozás, istállók szellőztetése, bályi előírások szerinti téma került
nyáron hűtése) bizosítani.”
napirendre.
Az egyik ilyen a 2010. III. negyedéKövetkező napirendi pontként a ves költségvetési tájékoztatója,
Képviselő-testület tagjai egyetértet- melyet a Pénzügyi Bizottság előzetek abban, hogy az önkormányzat a tesen megtárgyalt. A Bizottság értészociális alapfeladatokat a jövőben kelése szerint a 2010. évi pénzügyi
is önállóan kívánja ellátni, és nem terv időarányosan nagyon jól teljekíván csatlakozni a Paksi Kistérségi sült, hiszen az önkormányzat bevéTársulás által létrehozott szociális telei a III. negyedév végére 83,63 %intézményhez. A településen jól
os teljesítést, a kiadások 77,34 %-os
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teljesítést mutatnak. Szintén kötelező napirendként tárgyalta a testület a
2011. évi költségvetési koncepciót,
melyet a Pénzügyi Bizottság javaslatára a képviselők egyhangúlag elfogadtak.
Ugyanígy tárgyalta és elfogadta a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Szakiskola 2010. évi
III. negyedévi beszámolóját és 2011.
évi költségvetési koncepcióját. E
szerint azidei évben 43 millióról 53
millióra nő az önkormányzati támogatás nagysága az óvoda és iskola
fenntartásához. Ennek legfőbb oka
a gyereklétszám csökkenése, másrészt az, hogy egy fő gyógypedagógust kell alkalmazni az alsó tagozatban az SNI gyermekek fejlesztő foglalkozásai miatt.
Ezt követően döntött a települési
folyékony hulladék szállítás 2011.
évi közszolgáltatási díjáról. A településen nem sok háztartást érint,
hiszen nagy a szennyvízhálózatra
csatlakozottak aránya.A folyékony
hulladék szállítását évek óta a solti
székhelyű TI-TO Kft. végzi, aki a
szolgáltatási díj 5 %-os emelésére
tett javaslatot. A képviselők a javaslatot elfogadhatónak tartották,
2011.január 1.napjától a lakossági
és közületi szennyvízszippantás
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
egységnyi díját: 1.335,- Ft+25%
ÁFA-ban állapították meg.
Tárgyalta a testület a szilárd hulladék szállításával kapcsolatos, lakosság által fizetendő közszolgáltatási díjat is. 2010. évben a lakosság
11.000,- Ft-ot fizetett, ehhez az
önkormányzat 3.000,- Ft-tal járult
hozzá háztartásonként.
A Képviselő-testület 2011. évre a
szemétszállítási díjat 12.000,- Ftban állapította meg, ami 9.600,- Ft
+ÁFA összegből tevődik össze.
Módosította a Képviselő-testület a
közfoglalkoztatási tervet, amelyet
az tett szükségessé, hogy a tervhez
képest lényegesen kevesebb volt a
közfoglalkoztatásba bevont személyek száma, mivel a munkanélküli
ellátásból kikerülők közül kevesen
vették igénybe az aktív korúak
ellátását és a rendelkezésre állási
támogatást. Törvényi előírás szerint
a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a tervben szereplő
létszámtól 20 % eltérés mutatkozik.

Önkormányzati hírek
A továbbiakban tudomásul vette a
testület a polgármester Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában 2010. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
Elfogadta
a Képviselő-testület
2011. évi munkatervét, és meghatározta a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célokat is.

az érintett képviselő-testületek
hozzájárulása szükséges. A közbeszerzést lefolytató cég ajánlata szerint az energiamegtakarítás a 30 %ot is eléri. A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a madocsai tagintézmények bevonásával a Dunaföldvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást indítson a villamos energia szabadpiaci beszerzése
érdekében 2011. április 1-től 2012.
Egyebek napirendi pont keretében december 31-ig tartó időszakra.
tárgyalta az Általános Iskolában és
az Óvodában a villamos energia sza- Egyhangúlag szavazták meg a
badpiacról történő beszerzésével képviselők a Református Egyház
kapcsolatos előterjesztést is. Duna- 50.000,- Ft összegű karácsonyi
földvár Város Képviselő-testülete támogatását a gyermekek karácsodöntött arról, hogy a Polgármesteri nyi ajándékozására.
Hivatal és intézményei, a mikrotérségi oktatási központ a közvilágítás Napirenden kívül a Polgármester
tekintetében a villamos energiát Asszony tájékoztatta a képviselőket
2011. évben a szabad piacról szerzi a településen nagy problémát okozó
be, ezért közbeszerzési eljárást foly- csapadékvíz helyzetről, melynek
tatnak le. A rendelkezésre álló infor- megoldása fontos feladata lesz az
mációk szerint a versenyeztetéssel önkormányzatnak. A 2011.évi költjelentős költségmegtakarítás érhető ségvetésbe fejlesztésként meg kell
el. A szabadpiaci villamos energia jelölni a település csapadékvíz elvebeszerzésébe be szeretnék vonni a zetésének tervezését, tervek nélkül
mikrotérségi társulás bölcskei és ugyanis pályázati lehetőség esetén
madocsai tagintézményeit is. Ehhez sem tud az önkormányzat pályázni.

Születések 2010-ben
Február
Fenyvesi Ferenc
Bujdos Máté

2010.02.04.
2010.02.20.

Március
Laposa Réka

2010.03.14.

Április
Bán Levente Gergő
Böde Bettina
Géczi Bettina

2010.04.02.
2010.04.19.
2010.04.21.

Szeptember
Fenyvesi Erika

Június
Wolf Alexandra Ramóna
Görög Jázmin Lujza

2010.06.30.
2010.06.18.

Október
Poroszkai Éva Julianna 2010.10.01.
Kánnai Réka
2010.10.04.

2010.09.01.
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Tájékoztatás az Emfesz Kft. ügyfeleinek ellátásáról
Az Emfesz Kft. kereskedelmi tevékenységének felfüggesztése több
háztartást érinthet településünkön is.
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.
emiatt egy tájékoztató levelet juttatott el hozzánk, amely összefoglalja
a szolgáltató váltással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat. Ezek a
következők:

A Hivatal az Emfesz Kft. valamenynyi felhasználója ellátásának
érdekében más földgázkereskedőt,
illetve egyetemes szolgáltatói
engedélyest (ún. végső menedékest)
jelölt ki a kellő földgázforrással
rendelkező engedélyesek közül. A
döntés értelmében 2011. január 13án 6 órakor kezdődő gáznaptól 90
napra az E.ON veszi át a szolgáltaA Magyar Energia Hivatal január 5- tási területén vételező, egyetemes
én függesztette fel az Emfesz Kft. szolgáltatásra jogosult Emfesz
keeskedelmi engedélyét, a határozat ügyfelek ellátását.
értelmében a társaság kilencven napig nem folytathat gázkereskedelmi Az E.ON újonnan átveendő ügyfelei
tevékenységet. Így az Emfesz Kft- számára is a többi ügyfelével megvel a gas.hu konstrukcióban kötött egyező színvonalon és azonos áron
szerződések automatikusan felbon- biztosítja a földgázszolgáltatást a
tásra kerültek, az ügyfelek ellátása kijelölés időpontjától kezdődően.
azonban továbbra is biztosított 2011. február 4-ig megtörténik az
marad.
érintett ügyfelek mérőórájának leol-

vasása, a leolvasott óraállás képezi
az elszámolás alapját. Fontos, hogy
az érintettek segítsék a gázmérők
leolvasásában az elosztói engedélyesek munkatársainak munkáját,
hiszen a pontos leolvasás feltétele a
korrekt elszámolásnak.
Adminisztratív teendőjük az érintetteknek egyelőre nincs, a szolgáltatást megszakítás nélkül, a megszokott módon vehetik igénybe.
A Magyar Energia Hivatal munkatársaival jelenleg is zajlanak egyeztetések a folyamatok pontosításáról,
amelyeknek ügyfeleket érintő részleteiről az E.ON weboldaláról
(www.eon.hu) kaphatnak tájékoztatást.
Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
Borverseny és Borkóstolói bál
A Madocsai Szőlősgazdák és az Önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is
megrendezi a madocsai borversenyt.
Ezúton értesítjük a borosgazdákat, hogy a borok gyűjtését 2011. február 17-én (csütörtök)
15 órától végzik a szervezők a faluban és a szőlőhegyen egyaránt.
Nevezni lehet fehér, vörös, rose és óbor kategóriában.
A nevezési díj palackonként: 200 Ft.
A borok bírálatát 2011. február 18-án (péntek) 14 órától a Faluházban végzi a
szakemberekből álló zsűri.
A bírálat nyilvános, melyre minden érdeklődő gazdát szeretettel vár a Szervező Bizottság.
Az eredményhirdetésre 2011. március 5-én (szombat) a Nőnapi és Borkóstolói bálon kerül
sor.
A báli belépő vacsorával egybekötve: 3.500,- Ft/fő.
Előzetes helyfoglalás, jegyárusítás a Polgármesteri Hivatalban 2011. március 3-ig.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szervező Bizottság
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A Magyar Kultúra Napja
Jan. 22. a Magyar Kultúra Napja.
Ebből az alkalomból tartottunk íróolvasó találkozót a könyvtárban,
Ékes László újságíró, író részvételével.
Az ünnepség kezdetén Borzavári
Róza hangulatkeltő citerajátékát és
énekét élvezhettük.
Ékes Lászlóval közösen elmondtuk
nemzeti imánknak, a Himnusznak
az első részét. Megemlékeztünk
arról, hogy 188 évvel ezelőtt, 1823.
jan. 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc
a Himnusz megírását. 22 éve, 1989ben jelölték meg ezt a napot a
Magyar Kultúra Napjának.
De kell-e ünnepelnünk a magyar
kultúrát? Igen! Manapság, amikor
annyi szellemi szemét is áramlik
felénk, tudnunk kell felismerni az
igazi értéket. Nem szabad mindent,
válogatás nélkül beengednünk az
életünkbe. Mindannyiónk feladata
és felelőssége, hogy milyen értékeket, örökséget hagyunk az utánunk
következőkre.
Ékes László példaértékű értékmegőrző, értékátadó munkát végez. A
Tolna megyei Értényben született
1950-ben. Tartalmas falusi gyerekkorából táplálkozik még ma is az
írásaiban. Tanítói, majd magyartanári diplomája megszerzése után
dolgozott a Tolnai Népújságnál,
jelenleg – már 15 éve – a Tolna
Megyei Extra főszerkesztője.
Számos irodalmi alkotás, úgymint
Csányi László: Az emlékezés ösvényén, a Palánki füzetek, a Vendégvá-

ró Tolna megye, a Kopjafák a
Donnál társszerzője, a Harangkondítók riportkötet, a Két szem barack
és a Kőrisfák novelláskötetek önálló
szerzője.
Népdalgyűjtő munkájának eredménye az összegyűjtött, majd lekottázott és kazettára énekelt száztíz
Koppány-menti népdal, a cél: ezek
közkinccsé tétele.
Szívügye a Don-kanyarban harcolt
katonák méltó megbecsülése, tanulmányt is írt erről, a Doni emlékmű
állításánál jelen volt a Don-kanyarban, falujában kopjafát állíttatott a
hősöknek.
Ékes László hitvallása: „Újságírói
kötelességem indítéka örökké az
emberi közösség helyzetének és
jogos várakozásainak a kifejezése
volt, ha úgy tetszik, ezek világgá
kiáltása az írás minden műfajában.”
2010-ben jelent meg az Apám
kenyere című novelláskötete. A
madocsai könyvtár a 24. hely, ahol
bemutatta művét. Ő maga így vall a
könyv tartalmáról: „Nem más ez a
kötet, mint értékőrzés. A jussomat
testálom az olvasóra. Szerettem
volna megmutatni, összegyűjteni,
megőrízni, továbbadni mindazt,
amit, ha elvesztünk, akkor leszünk
csak igazán szegények. Az én
magyarságom a használtan is ápolt
anyanyelvünk szépségében van.
Hitem eleim, eleink hite. Könyvem
kalapemelő tisztelgés szüleim,
nagyszüleim és az oly sokszor
lenézett falusi emberek előtt.

Történeteim igazak, átéltek, tiszta
forrásból eredőek, csörgedezők, a
szereplők valóságos személyek,
egyszerű, ám aranynál is értékesebb,
érdekesebb kisemberek.
Kultúrájuk, hagyományaik, életvitelük, értékrendjük, erkölcsük, hűségük, magyarságuk, hitük, szeretetük, könnyük, mosolyuk, furfangjuk, humoruk, nótájuk, adomájuk,
mindennapjaik bújnak elő a sorokból. Időnként egy-egy kisprózában
vagy publicisztikában felbukkan a
mai világ is, de csak azért, hogy
megtudjuk, mit vesztettünk el az
úton.”
A Kőrisfák és az Apám kenyere
novelláskötetekből olvasott fel az
író nekünk. Az írásokat hallgatva
ráismertünk saját falunkra, mintha
csak a mi életünkben történtek volna
ugyanezek az esetek. Ez az író célja
is, hogy más faluban is felismerjék a
múlt értékeit. Az értéktelített emlékeket, vallási háttérrel megélt ünnepeket, emberszeretetet, líraiságot
akarta megláttatni úgy, hogy az fogódzkodót, kapaszkodót is adjon.
Van amelyik írás tartalma szomorkás, de a végén mindig ott van a remény.
Az összejövetel végén dalra fakadt
az író. Két népdalt énekelt a gyűjtött
dalok közül. Beszélgetésekkel
folytatódott, majd fejeződött be a
kellemes hangulatú délután.
Baksa Istvánné
könyvtáros

Iskolai hírek
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Őszbúcsúztató 2010. november 18.
Ebben a tanévben a versenykiírás szerint kellett készíteni ablakdíszeket természetes anyagokból. Olyan sok
szép munka érkezett, hogy a zsűri nehezen tudott dönteni a díjazottakról. A szebbnél – szebb munkákat a mozi
előterében állítottuk ki, amit a műsor kezdete előtt és után a vendégek megcsodálhattak.
Díjazottak:
Alsó tagozat

Felső tagozat

Csoportos:
I. helyezés : 4. osztály
Bak Éva
Bán Valentina
Preiczer Boglárka
Szabó Vanessza
II. helyezés: 2.- 4. oszt. napközis csoport
III.helyezés: 2. osztály

Csoportos:
I. helyezés: 6. osztály: Levélmanók
II.helyezés: 6. osztály: Levéldísz
III.helyezés: 7. osztály: Sárkány

Páros:
I. helyezés: megosztott díj:
Balogh Alex – Balogh Erik
Szabó Marcell – Ferencz Márk

Egyéni:
I. helyezés: Sebestyén Bence
II.helyezett: Varga Mihály
III.helyezett: Magyar Vivien

Egyéni:
I. helyezés: megosztva
Molnár Attila
Tarczal Dániel
II.helyzés: megosztva
Szabó Marcell
Závodi Zsanett
III.helyezés: megosztva
Balogh Erik
Balogh Alex
Wéber Dávid
Wéber Ádám
A 17.00 órakor tartott műsorunk rendje a következő volt:
1. 3. osztály: Móra Ferenc: A király kenyere
Felkészítő: Boldog Istvánné
2. 5. osztály: A XXI. századi Óz
Szerző: Vörösné Markó Tünde
Felkészítő: Pálfi Anita
3. 7. osztály: Arany János: A fülemüle
Felkészítő: Sebestyénné Venczel Andrea
4. Színjátszó csoport és az énekkar: őszi hangulatot
idéző dalos, verses összeállítás
Az előadás nagyon jól sikerült, mindannyian élveztük a
színvonalas műsorszámokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves nézők
adományát, melynek összege:
38.600,- Ft .

Páros:
I. helyezés: Törjék Dóra – Farkas Ramóna
II. helyzés: Frigyer Zoltán – Kovács Benjamin
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Pályaválasztás előtt állnak a nyolcadikosok
A tanév eleje óta több, pályaválasztással kapcsolatos rendezvényen
vettek részt a nyolcadikosok. A
Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége által szervezett úgynevezett
„szakmatúrára” október végén
került sor. Itt szervezett formában
ismerkedhettek meg a tanulók az
őket érdeklő szakmákkal. A
munkaügyi központ biztosította
számukra a térítésmentes utazást, és
olyan cégekhez, vállalatokhoz való
eljutást, ahol közelebbről is láthatták
egy-egy szakma „működését”. Az
osztályból 5 fő élt a lehetőséggel és
vett részt a szakmatúrán.
November 15-én a paksi művelődési
központban került megrendezésre a
„szakma színház”, melyet szintén a
munkaügyi központ szervezett. Az
előadás célja a hiányszakmák

bemutatása, illetve az azok utáni
érdeklődés felkeltése volt. A darab
rendezője és főszereplője, Jordán
Tamás, valamint fiatal színészkollégái mindent megtettek, hogy a
kamaszok jól érezzék magukat.
Szellemes történetbe ágyazva, a 21.
századi technika vívmányait is
felhasználva mutattak be olyan
hiányszakmákat, mint pl. ápoló,
hegesztő, elektrotechnikus. Mivel
az előadás 7-8. osztályosoknak volt
meghirdetve, Madocsáról 21 fiatal
tekintette meg a darabot. Véleményem szerint nagyon jól érezték
magukat az 50 perces műsor alatt.
November 19-én a szekszárdi pályaválasztási börzén jártak a végzősök,
szüleikkel és osztályfőnökükkel
egyetemben. Ezen a rendezvényen
mutatkoztak be a megye középisko-

lái, és itt vehették át a nyolcadikosok
a Tolna megyei pályaválasztási
tájékoztatót is. Célszerűnek tartom,
hogy szülők is kísérjék el ide gyermekeiket, hiszen célirányosabban
tudnak érdeklődni egy-egy középfokú intézménnyel kapcsolatban.
2 fontos időpontot ajánlanék még a
szülők figyelmébe a cikk megjelenéséig:
Január 22-én (szombaton) írják a
nyolcadik osztályosok az írásbeli
központi felvételit, amellyel kezdetét veszi az általános felvételi eljárás. Az iskolának február 18-ig kell
továbbítania a tanulók jelentkezési
lapját az érintett intézményekbe,
illetve Győrbe, a Felvételi Központnak.
Molnár Edit

Tanulmányi munkánkról!
2011. január 14-én vége lett a tanév első felének.
Az alsó tagozaton szövegesen értékelték a tanító
nénik a tanulók munkáját:
kiválóan megfelelt:
jól megfelelt:
megfelelt:

13 fő
28 fő
23 fő

Kiválóan megfeleltek:
1. osztály:
Bertók Kornél
Somogyi Anna
Tarczal Dániel
2. osztály:

3. osztály:

4. osztály:

Balogh Erik
Kovács Mercédesz
Pongrácz Péter
Szili Zsolt
Kovács Balázs
Mester Virág Barbara
Székely Lajos Sándor
Törjék Hanna
Vörös Alíz
Hefkó Mária Henrietta

A felső tagozat 4,22-es tanulmányi átlaggal zárta a
félévet, az alábbi tanulmányi eredményekkel:
kitűnő:
13 fő
jeles:
3 fő
Kitűnő tanulóink:
5. osztály:

Benedek Katalin
Szili Péter
Vörös Áron
Vörös Jennifer

6. osztály:

Englert Rolland Rudolf
Farkas Ramóna
Törjék Dóra

7. osztály:

Kovács Gergő
Szintai Kristóf
Törjék Enikő

8. osztály:

Novák Evelin
Szabados Laura
Vincze Nikolett
Agócs Mihályné
igazgató
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Iskolai, Óvodai hírek, Nyugdíjasok figyelmébe
A Paksi Képtárban járt a 3. osztály
Január 5-én a Képtárba látogat-tunk.
Megtekintettük Vincze Ottó:
Kognitív mentés című kiállítását.
Utána egy izgalmas játékot szerveztek részünkre, amelyben szükség

volt a fantáziánkra és ügyességünkre Jól éreztük magunkat.
is.
Meghívást kaptunk a jövő tanévre is,
Később a kiállítás témájához kap- melyre szívesen elmegyünk.
csolódó kézműves foglalkozáson
3. osztály tanulói
vettünk részt.

Népdaléneklő verseny Dunaföldváron
„A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Ezeket a dallamokat és
szövegeket szájhagyomány útján
adta tovább egyik nemzedék a másiknak.”
/ Bartók Béla /
Népzenei hagyományunk történelmünk során alakult ki, állandóan
változott, fejlődött. Ez a dallamkincs
anyanyelvünkhöz hasonlóan nagy

érték. E nagy értékeket átadva a jövő
nemzedékének egyre több a madocsai illetve más megyék népdalait
őrző és művelő diákunk, akik versenyeken is megmutatják tudásukat.
Ilyen megmérettetés volt a Dunaföldváron megrendezésre került
alkalom ez év január 17-én.
5 tanuló: Vörös Jennifer, Farkas
Fanni, Bán Tanita, Farkas Ramóna
és Zajacs Evelin jól felkészült, mind
stílusban, előadásmódban és nagyszerű dalcsokrokkal szereztek örö-

met a közönségnek.
Köszönet az Önkormányzatnak a
gyerekek odaszállításáért, Vörösné
Markó Tündének a szervezésben,
felkészítésben nyújtott segítségéért
és Rátkai Jánosnak lányaink biztonságos hazaszállításáért.
Gratulálunk a fellépőknek és jó
felkészülést kívánunk a jövőben is.
Lovász Magdolna
felkészítő tanár

Megérkezett az óvodába a Mikulás.
A téli ünnepség sorozat első állomása a. Mikulás. December 6-ka Szent
Miklós napja, az ajándékozó jóság
ünnepe. Szent Miklós, a méltóságteljes püspök a legenda szerint
három leányt ajándékozott meg,
három zacskó arannyal, hogy ne
kelljen szegénységük miatt eladósodniuk. Amikor elaludtak, az
ablakukba tette a zacskó aranyakat.
Mára jóságos öregapóvá lett ez a
figura. Az ünnepi előkészület
leglényegesebb eleme a várakozás, a
rákészülés,. A meglepetés azonban
akkor az igazi, ha valóban izgatott,

várakozó készülődés előzi meg.
Hagyományosan dalokkal, versekkel köszöntjük a Télapót. Ezeket jó
előre megtanuljuk, az előző évben
megismerteket felelevenítjük. Feldíszítjük a termeket, hópelyheket vágunk, télapókat hajtogatunk, festünk, barkácsolunk, melyet a gyerekek rendkívüli módon élveznek, s
közben számolgatjuk; vajon menynyit kell még aludni a Télapó bácsi
érkezéséig? Levelet is írunk neki,
hogy mit szeretnénk a kis csizmánkba kapni.. December 3-án, pénteken,
három krampusz kíséretében beko-

pogott ablakunkon a Mikulás, mi
pedig izgatottan vártuk, mit rejt
számunkra a puttonya. Meghallgatta
mind három csoport műsorát, és
örömmel töltötte el, hogy mennyi ügyes kisgyerek jár ebbe az óvodába.
A verses dalos előadást a mikulás
ajándékcsomagokkal jutalmazta. A
gyerekek saját kezűleg készített
süteménnyel vendégelték meg a
krampuszokkal együtt. Külön öröm
az óvodában, hogy virgácsot egy
kisgyermek sem kapott.

Tisztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi időszakban a nyugdíjasok
terhére elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.

Posta Zrt. munkatársai végzik, a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek dolgozói az ellátások folyósításában nem működnek közre.
Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok dolgozói nem
A nyugdíjak nem bankszámlára tör- kézbesítenek sem nyugdíjat, sem
ténő folyósítását kizárólag a Magyar pedig egyéb ellátást, így nem keres-

ik fel Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a nyugdíjbiztosítási
igazgatóság nevében a fenti indokkal keresik meg Önöket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük szerinti
rendőrkapitányságot.
Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság
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Agrárkamarai hírek
Képzési lehetőségek a gazdálkodók részére.
A képzés díja 100%-ban visszaigényelhető.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
igénybevételére nyílik lehetősége a gazdálkodóknak.
A képzéseket a VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ
Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, végzi
A támogatott képzéseket az veheti igénybe, aki rendelkezik MVH regisztrációs számmal és akinek van
adószáma.
A támogatás célja a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása
mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére,valamint az ÚMVP intézkedések keretében benyújtott
támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezők számára előírt,
kötelező képzések biztosítása
A támogatás összege a képzés díjának 100%-a. Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek
alapján megállapítható támogatás összege legfeljebb 275 000 forint. (Nem támogatható az a támogatási és
kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.)
A támogatás igénylésével nem kell a résztvevőknek bajlódniuk. A képzésen résztvevő gazdálkodó egyesített
támogatási és kifizetési kérelmét (meghatalmazás alapján), a képzés befejezését követően az FVM Dunántúli
Agrár-szakképző Központ, mint ÚMVP Képző Szervezet elektronikus úton benyújthatja az MVH-hoz!
Az ÚMVP képzés minimum létszáma: képzési csoportonként 15-20 fő
A csoportok tervezett indulási időpontja: 2011. február közepétől folyamatos
A képzés helyszíne az adott körzetben jelentkezők számától függ.
Aki jelentkezni akar valamelyik képzésre vagy a képzéssel kapcsolatban, további információra lenne
szüksége keressen a 06/30-286-8745-ös mobilszámon vagy szerdán és csütörtökön Pakson a Tolnai út 2
I emeleten a Tolna Megyei Agrárkamara irodájában
Bán Bálint Géza
agrárkamarai tanácsadó

ÚM VP ké pzés lis ta (kiv onat)
s zak ké pesí té st nem adó, vá las ztha tó képzé se k
(a ga zdálk odás ere dmény ess égé t szolgá ló i sme retek áta dá sa )

ké pzés kód

óra szá m

ok ta tá si
na pok
s záma

a k épzé s
dí ja

a n1

Kö lcsön ös m eg fe le ltet és é s a He lyes M g-i é s Kö rn yeze ti Álla pot köve telm én yei

22

3-4 na p

30 .00 0

a n2

Az ag rá rium b an elő állíth ató vag y ke le tke ző b iom assza ha szno sítá sa é s e lső dleg es feld olgo zása

22

3-4 na p

30 .00 0

a n3

Akt uá lis n övé nyvé delm i ism erete k

22

3-4 na p

30 .00 0

a n4

Kiste rm e lői éle lm iszer e lőá llít ás, e lsőd le ge s fe ldolg ozá s és értéke síté s szab álya i

22

3-4 na p

30 .00 0

a n5

Tala j-tá pa nya gga zdá lkod ási te rv készít ése

22

3-4 na p

30 .00 0

a n6

Ag rá rvállalkozó i isme rete k

22

3-4 na p

30 .00 0

a n7

Öko lógia i ga zdálko dá s

22

3-4 na p

30 .00 0

a n8

Term éké rt éke sítés le he tő ség ei, te rm e lői csop orto k ala kítá sa, helyi t ermé kek értéke síté se

22

3-4 na p

30 .00 0

38

4-5 na p

50 .00 0

a n9

Alka lm a zott szám ítá ste chn ika , a la pf okú szám ító gé p-keze lői ism erete k g azdá lkod ók szá m ára. Szakt aná csa dási
szolg álta táso k igé nyb evé tele

a n1 0

Jó m ezőg azd asá gi Gya korlat

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 1

Az in te grált n övé nyte rm e szut és, g yüm ö lcst erme szté s tec hno lóg iá ja

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 2

A fásszá rú e ne rg ia ülte tvé nyek tele píté se és ke zelé se

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 3

Éle lm iszerbizt ons ági ism eret ek g azd álkod ók ré szére

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 4

Erdő ga zdá lkod ás

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 5

Ví zgazd álko dá s, b elvízvéd ele m, m elioráció (g azd áka t é rint ő terület e), V íz K eretirán yelv fő kö vete lm é nye i

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 6

Kö zvet le n kif ize tés ek a z SP S ren dsze rb en , a ktuá lis föld ügyi és b irto kre nd ezé si kérdé sek

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 7

Va dg azd álkod ási ism eret ek

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 8

Bo rp iaci ism eret ek

22

3-4 na p

30 .00 0

a n1 9

M ezőg azd asá gi s zállítás, an yag mo zga tás spe ciális ese tei

14

2 n ap

20 .00 0

SPORT: Kézilabda, Labdarúgás
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Kézilabda hírek
Az őszi bajnokságból még 2 mérkőzés maradt, amikor a tabella 3. helyén
álltunk.
November 19-én került sor a Tengelic elleni mérkőzésre. Nagyon készültünk,
hiszen egyszer már (az előző összecsapáson) sikerült verni Tengelic csapatát.
Az idősebb rutinos játékosokból álló csapatot tudtuk, hogy csak gyors játékkal
és jó erőnléttel tudjuk verni. A meccs 8. percétől már át vettük a vezetést és a
fegyelmezett játékunk az első félidőben már győzött. A félidőt 16:8-ra, a
mérkőzést 30-21-re nyertük. A remek szurkoló tábor most is plusz energiát
adott a lányoknak a küzdelembe.
Góllövőink: Sereg Niki 1 gól, Baranya Betti 2 gól, Fazekas Móni, Vincze Ági
4-4 gól, Baranya Lilla 5 gól, Vajcs Anna 6 gól és Kis Klaudia 8 gól.
A forduló utolsó mérkőzését Zombával játszottuk december 4-én.
Szakosztályunk kis mikulás csomaggal ajándékozta meg a csapatok játékosait
és a két bírót. Zomba nagyon felzárkózott a tabellán, mert ekkorra már
mögöttünk álltak. Sima mérkőzésnek gondoltuk ezt az összecsapást, ami azért
nem így történt. A nagyon gyenge bírói vezetés hergelte szurkolóinkat, amit
viszont sértette a bírókat, ezért többször megállították a mérkőzést és
fegyelmivel fenyegették csapatunkat. A Zomba csapata meglepetést okozott
számunkra és végig fej-fej mellett haladt a küzdelem az első félidőben. A
félidő eredménye (15:14) volt. Reméltük a második félidőre elfárad az
ellenfél, de sajnos nem így történt. Az átlagosnál több hibával játszottunk így
nem tudtunk nagyobb gólkülönbséget kiharcolni, és a mérkőzés
végeredménye (29:29) lett.
Góllövőink: Baranya Lilla, Sereg Niki, Vajcs Anna 1-1 gól, Klippel Gyöngyi 2
gól, Baranya Betti, Fazekas Móni 4-4 gól, Vincze Ági 5 gól és Kis Klaudia 11
gól.
A mérkőzés után Puch József és családja kakaspörkölt vacsorával vendégelte
meg csapatunkat, amit jó hangulatú buli követett. Köszönjük!

Az őszi fordulót második helyezettként fejeztük be, Tamási csapata után!
Reméljük a bajnokság végére sem lesz rosszabb a helyezésünk. Köszönjük szponzorainknak az anyagi és erkölcsi
támogatást.
Február 19-én kerül megrendezésre a lassan már hagyománnyá váló Ferencvárosi Club Nosztalgia csapatával
játszott gálamérkőzésünk! Az idei rendezvény színvonalát emelni fogjuk azzal, hogy a Ferencvárosi öregfiúk
focicsapata is footballmérkőzést játszik a Madocsa öregfiúk csapatával. A rendezvény 16:00-kor fog kezdődni,
minden érdeklődőt szeretettel várunk a mérkőzésekre! Belépés díjtalan, de támogatásokat köszönettel fogadunk!
Kisné Szili Mária
szakosztályvezető

Novemberi Bajnoki Labdarúgó Mérkőzések
gek. Az első félidőben sikerült
egyenlítenünk, aztán támadgattunk,
de a németkéri kontrák roppant
veszélyesek voltak. A fegyelmezetlen vendégek egyik játékosa a
A vendégek egy hete legyőzték a kiállítás sorsára jutott, a mieink
Zombát és listavezetőként érkeztek pedig kihasználták az emberelőnyt.
Szabó József – Tarczal Zoltán, hozzánk. Rosszul indult a mérkőzés,
(folytatás a 12. oldalon)
Szívós Dávid, P.Kovács Dániel, korán vezetést szereztek a vendé11.forduló, 2010.11.07
ifi Madocsa-Németkér 3:1 (1:1)
Vez: Kovács L. Péter, Varga
Gábor
Gólszerző: Szintai, Zengrűber,
Madár

Fazekas Zoltán - Szabados Adrián,
Vörös Gábor, Zengrűber Áron,
Madár Krisztián – Szintai Ferenc,
Gábor Mihály (Laposa Bence)

12
(folytatás a 11. oldalról)
felnőtt Madocsa-Németkér 5:1
(4:1)
Vez: Lengyel Sándor, Kovács L.
Péter, Varga Gábor
Gólszerző: Böde 2, Szakács 2,
Varga
Gergely László (Seregi István)Baka László, Erdélyi Péter, Tóth
Róbert, ifj. Erdélyi Péter, (Blatt
Péter) – Szakács Viktor, (Elek Tibor)
Boris Kornél, (Nyulasi Norbert)
Wenhardt Ákos, (Araczki István)
Araczki Attila -Böde István, Varga
László (Hornyák László)
A németkéri felnőtt csapat is listavezetőként érkezett hozzánk, ennek
megfelelően már az első támadásukból gólt szereztek. Örült a szépszámú vendégszurkoló. Szerencsére
a mieink hamar ébredtek és parádés
támadójátékkal már az első
félidőben négy gólt lőttünk, ekkor
már a nagyszámú hazai szurkoló
ünnepelt.
A második félidő is jó játékot hozott,
de ekkor már nem volt tökéletes a
helyzet kihasználás.
12.forduló, 2010.11.13
ifi Fadd-Madocsa 2:4 (2:0)
Vez: Farkas Roland, Kelemen
Zoltán
Gólszerző: Zengrűber 2
Szabó József – Tarczal Zoltán,
Madár Krisztián, Fazekas Zoltán,
Gábor Mihály -Szabados Adrián,
Vörös Gábor, Zengrűber Áron,
Szabó Edvin– Szintai Ferenc
A november 13-a nem hozott
szerencsét. Sérülés és betegség miatt
öt játékosunk hiányzott, így csak 10
emberrel tudtunk kiállni. A hazaiak
kihasználták a létszámfölényt és
végig vezetve megnyerték a mecscset. Sajnos a mieinknél a legvégén
elszakadt a cérna, Madár és
Zengrűber a kiállítás sorsára jutott,
ami a következő meccsekre is
hátrányt jelent.

SPORT: Labdarúgás
felnőtt Fadd-Madocsa 2:0 (0:0)
felnőtt Madocsa-Györköny 8:0
Vez: Weitner Ádám, Farkas (5:0)
Roland, Kelemen Zoltán
Vez: Illés Tamás, Szombat
Szabolcs, Ledneczky Mihály
Gergely László-Baka László, Wolf Gólszerző: Böde I 4, Varga L,
Attila, (Araczki István) Boris Boris K, Araczki A, Araczki I
Kornél, ifj Erdélyi Péter – Szakács
Viktor, (Nyulasi Norbert), Házer Seregi István-Baka László, (Nyulasi
Péter, Wenhardt Ákos, (Hornyák Norbert) Erdélyi Péter, (Hornyák
László) Araczki Attila – Tóth László) Tóth Róbert, (Araczki
Róbert, (Boris Balázs) Böde István
István) Boris Kornél, (Araczki
Attila)– Szakács Viktor, (Elek
A felnőtt csapatnak sem kedvezett a Tibor) Wolf Attila, Házer Péter,
szombati játéknap, hiányzott Erdé- Boris Balázs – Varga László, Böde
lyi, Varga és az edzőnk. Kiegyen- István
lített meccset vívtunk az erős faddi
csapattal, az első félidőben itt is, ott Az első félidőben színvonalas, köis kimaradt két nagy helyzet. A zönségszórakoztató játékkal magamásodik félidőben egy bombagóllal biztos előnyt szereztünk. A második
vezetést szereztek a hazaiak, és félidőben a kedvetlen, fáradt vendéonnantól kedve védekezésre rendez- gek ellen könnyen érhettünk volna el
kedtek be. A meccs hajrájában kétszámjegyű győzelmet, de a mietörtént nálunk egy sérülés és egy ink is lezserebbül álltak a meccshez,
kiállítás, még nehezebbé vált a de így is fölényesen győztünk.
helyzetünk, meg is kaptuk a mindent
Két idegenbeli meccs elmaradt az
eldöntő második gólt.
őszi szezonból, Mórágyra és Dunaszentgyörgyre kell majd elutaznunk
a tavasz elején, mindkét meccs rang13.forduló, 2010.11.21
adónak számít az ifiknél és felnőtifi Madocsa-Györköny 6:1 (2:0)
teknél egyaránt. Mindkét csapatunk
Vez: Szombat Szabolcs,
dicséretesen szerepelt az őszi szeLedneczky Mihály
Gólszerző: Szintai F 2, Szabados A zonban, az ifisták 4. helyen állnak
kilenc győzelemmel, két döntetlen2, Vörös G, Gábor M,
nel és két vereséggel.
Szabó József – Szabó Ferenc, Szívós A felnőttek ötödikek nyolc győzeDávid, Fazekas Zoltán, Tarczal lemmel, két döntetlennel és három
Zoltán–Szabados Adrián, Vörös vereséggel.
Gábor, Gábor Mihály, Újhelyi
Szabolcs – Laposa Bence, Szintai
Ferenc
Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata
Az utolsó hazai meccsre 11-en, csere
http://madocsa.hu
nélkül álltunk ki, szerencsére egy
Szerkeszti:
szerényebb tudású csapat volt az
Kiss Ferenc
ellenfél. Mindenki nagyon lelkesen
20/223-4874
játszott és fokozatosan sikerült
fecoshy@freemail.hu
felőrölni a györkönyi védelem
Az újság bejegyzési száma:
ellenállását.
2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

