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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
A Madocsai Község Önkormányzat e) költségvetési hiányát
képviselő-testülete soron következő
42.020 e Ft-ban
ülését 2010. április 28-án tartotta.
f) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzA lejárt határidejű határozatok végmaradványát
rehajtásáról készült jelentés után
19.123 e Ft-ban
ezen az ülésen számoltak be a teleebből: működési célú tervezett
pülésen működő egyesületek és a
pénzmaradványát
Nyugdíjasklub a 2010. évben vég6.617 e Ft-ban
zett munkájukról, és számoltak el az
felhalmozási célú tervezett
önkormányzattól 2010. évben kapénzmaradványát
pott támogatásokról. A beszámolók
12.506 e Ft-ban
alapján a településen működő civil g) a költségvetési hiány külső finanszervezetek az elmúlt évben tevészírozására szolgáló finanszírokenyen működtek, a kapott támozási célú bevételét
gatások összegéről pontos elszá42.066 e Ft-ban
molást adtak. A képviselő-testület a
ezen belül: a felhalmozási célú
Madocsai Hagyományőrző Néptánc
értékpapír értékesítés
Egyesület, A Madocsa SE Labda3.627 e Ft-ban
rúgó Szakosztálya, a Madocsa SE
a felhalmozási célú hitelfelvéKézilabda Szakosztálya, a Madocsai
tel
Polgárőr Egyesület, a Madocsai
38.439 e Ft-ban
Mazsorett és Twirling Sport Egyesü- h) finanszírozási célú műveletek
let és a Madocsai Nyugdíjasklub
kiadását
2010. évi tevékenységéről szóló be528 e Ft-ban
számolóját elfogadta.
ezen belül: a felhalmozási célú
Az ülés folytatásaként az önkorműveletek kiadásait
mányzat 2010. évi gazdálkodásáról
528 e Ft-ban
készült beszámoló tárgyalása követ- állapította meg.
kezett. Ennek részeként módosította
a 2010. évi költségvetésről szóló A független könyvvizsgálói jelentés
1/2010.(III.7.) számú önkormány- az önkormányzat 2010. évi egyszezati rendeletét, amelyet a központi rűsített összevont éves költségvetési
költségvetés támogatásának válto- beszámolójának könyvvizsgálatázása tett szükségessé. Ezt követően ról, valamint az önkormányzat 2010.
tárgyalta a képviselő-testület az évi költségvetésének végrehajtáönkormányzat 2010. évi zárszáma- sáról szóló zárszámadási rendeletdásáról szóló rendeletet és az ehhez tervezet vizsgálatáról készült. A
szorosan kapcsolódó könyvvizsgá- könyvvizsgáló megállapítása, hogy
lói jelentést.
a költségvetési beszámoló az önkormányzat 2010.évi költségvetés teljeAz önkormányzat a 2010. évi gaz- sítéséről, a 2010. december 31-én
dálkodás eredményeként
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövea) bevételi főösszegét
delmi helyzetéről megbízható és
242.207 e Ft-ban
valós képet ad. Az egyszerűsített
b) kiadási főösszegét
pénzügyi beszámolót és a zárszám227.541 e Ft-ban
adási rendeletet hitelesítési záradékc) tárgyévi költségvetési bevételi kal látta el.
előirányzatát
186.737 e Ft-ban
Tízedik napirendi pontban tárgyalta
d) tárgyévi költségvetési kiadási a képviselő-testület a Paksi Többelőirányzatát
célú Kistérségi Társulás Belső Elle228.757 e Ft-ban
nőrzési Csoportja által készített

2010. évi belső ellenőrzésről szóló
jelentést.
A soron következő napirendként a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda,
Általános Iskola, ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola
2010. évi gazdálkodásáról készült
beszámolót tárgyalta és fogadta el a
testület, majd ezt követte a települési
szilárd hulladék 2011. évi közszolgáltatási díjának megállapítása. A
képviselő-testület - a szolgáltatóval
történt egyeztetések után - a
hulladékszállítás önkormányzat
által fizetendő egységnyi díját 2011.
évre vonatkozóan 242.-Ft+ÁFA
összegben állapította meg. Az idei
évben az egy háztartásra vonatkozó
hulladékszállítás költsége összesen
12.584.-Ft + ÁFA.
Ezt követte a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása, ami a 2011. évi
szociális étkezés intézményi térítési
díjának megállapítása miatt vált
szükségessé.
A főbb napirendi pontok tárgyalása
után az ülés az egyebek napirendi
pontok tárgyalásával folytatódott,
melyek között tudomásul vette a
képviselő-testület a jegyző 2010. évi
teljesítményének értékeléséről szóló
polgármesteri jelentést, döntött arról, hogy az idei évben 400.000.-Fttal támogatja a Madocsai Polgárőr
Egyesület működését, valamint
döntött az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány és a MEDICOPTER
Alapítvány támogatási kérelméről,
továbbá felhatalmazta a polgármester asszonyt arra vonatkozóan,
hogy a szegedi székhelyű Szemp Air
Kft-vel vállalkozási szerződést írjon
alá a szúnyoggyérítési munkák végzésére.
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Az új iskola ünnepélyes átadása
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv DélDunántúli Operatív Programjának
„Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése”
elnevezésű pályázat keretében folytatott beruházásunk ez év tavaszán befejezéséhez érkezett.
Ebből a forrásból valósulhatott meg
három településen – Dunaföldváron,
Bölcskén, Madocsán – az általános
iskolák felújítása, illetve új létesítmények építése Dunaföldvár gesztorságával. Közoktatási feladatainkat három
éve társulás keretében látjuk el Dunaföldvár és Bölcske településekkel közösen. Ennek a társulási formának köszönhetően maradhatott meg helyben
az oktatás, és mint tagintézmény működhetett tovább általános iskolánk,
biztosítva gyermekeink jó színvonalú
oktatását.
A falu vezetésének és a lakosságnak
mindig fontos volt, hogy helyben működjön az iskola. Ma elmondhatjuk,
hogy nem csak a működése biztosított,
hanem a fenti pályázat keretében elnyert támogatással még egy 196 millió
forintos fejlesztés is megvalósulhatott
Madocsán.
2011. április 15-én a dunaföldvári majd
a bölcskei tagintézmény épületének
átadását követően került sor a madocsai
általános iskola ünnepélyes átadására.
A vendégek köszöntését követően
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
asszony ünnepi beszédében ismertette
az iskolaépítés előzményeit, a felmerült
problémákat, és szólt az összefogás
erejéről is. A köszöntő beszédet teljes
terjedelmében az alábbiakban közöljük:
„Kedves vendégeink!
Ma egy jelentős naphoz érkeztünk.
Madocsa a harmadik helyszín a mai
napon, ahol iskolát avatunk. Nincs
ebben semmi különös csak annyi, hogy
a mai nappal lezárult, befejeződött a
Dunaföldvár, Bölcske Madocsa
Közoktatási Intézményi Társulás által
megpályázott „Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése, című
pályázat keretében megvalósuló beruházás mind három településen.
Madocsa település életében ez egy
jelentős esemény. Hiszen már nagyon

hosszú ideje foglalkozott a képviselőtestület a gondolattal, hogy jó lenne egy
oktatási centrumot létrehozni, mivel így
egy helyre kerülhetne az alsó –felső
tagozat, illetve helyben lenne a napközi
és a sportcsarnok is. Ez volt a dédelgetett álom. És hosszú, hosszú évekig
nem tudtunk ebben előre lépni pedig
többször is próbálkoztunk, de sajnos
sikertelenül.
Az álom megvalósulását a Dunaföldvárral, és Bölcskével kötött intézményi
társulás hozta meg számunkra.
A társulásnak köszönhetően a kis osztálylétszámok ellenére is van oktatás
Madocsán. Helyben maradhatott mind a
nyolc évfolyam, és egy olyan nehéz
időszakban,amikor a kis településeken
sorban zártak be az iskolák mi Madocsán fejlesztésről , egy 200 milliós beruházásról beszélgethettünk, olykor vitatkozhattunk/mert azért ilyen is volt.
Úgy gondolom, hogy a képviselő
–testület nagyon megfontoltan, átgondoltan dolgozott, az iskola de főleg
gyermekeink, és az egész település
érdekét vette figyelembe, mikor a
társulás mellett döntött.
Jó döntés volt. Ez a mai nap is bizonyítja, hogy egymással összefogva milyen jelentős eredményeket lehet elérni, és ilyenkor egymás sikerének örülve még jobban tudjuk értékelni saját
eredményeinket is.
Madocsán a kivitelezési munkák 2010
tavaszán kezdődtek meg.
Mint ahogy az életben semmi sem tökéletes, így a beruházás során is számtalan
akadállyal kellett megküzdeni, számtalan problémát kellett megoldani. Rengeteg egyeztetést, megbeszélést folytattunk le a szakemberek segítségével.
Igyekeztünk mindig jó megoldást találni az éppen felmerülő problémára, mert
az volt elég.
Az építkezés során sok olyan feladat
jött elő, ami előre nem volt látható, de
meg kellett oldani, a kivitelezőnek köszönhetően ezek a munkák sem maradtak el.
Sokszor a szélsőséges időjárás, a nem
várt nagy csapadék tette próbára a
kivitelezési munkálatokat.
De nem szabad megfeledkeznünk arról

sem, míg a beruházás folyt, külön logisztikai feladatot jelentett a tanítás és
az étkeztetés megszervezése is.
Mindezekkel együtt úgy gondolom,
hogy közös akarattal, konstruktív
együttműködéssel túlléptünk a nehézségeken, és sikerült közösen olyat
alkotnunk, amire büszkék lehetünk.
Mára egy gyönyörű, modern, a XXI
század igényeit kielégítő, európai
színvonalú intézménnyel gazdagodott a
település, 8 tanterem, szaktantermek,
nyelvi labor biztosítja az itt tanuló
diákok oktatási esélyegyenlőségének
megteremtését. Itt minden rendelkezésre áll a versenyképes tudás megszerzésére.
A beruházás részeként megújult a főzőkonyha, és teljesen új ebédlő került kialakításra.
Az udvart, térköves járdák, utak teszik
esztétikussá.
A megújult oktatási környezethez a
TÁMOP pályázatnak köszönhetően
szakmai fejlesztés is társult. Új módszertani elemek, technikák gazdagítják
intézményünk pedagógiai tárházát.
Ez év augusztusáig fejeződik be a TIOP
pályázatunk, amelyből 16db számítógép, illetve 4 interaktív tábla és tartozékai kerülnek beszerzésre, így tehát a
jövő tanévtől még modernebb számítástechnikai eszközök várják diákjainkat.
Úgy gondolom, hogy a jelen beruházás
megvalósulása jól igazolja, megerősíti
azt a hitet, mi szerint, ha áldozatok árán
is, de mindig van lehetőség a fejlődésre,
csak akarni és tenni kell érte.
Szeretnék köszönetet mondani Dunaföldvár Város Önkormányzatának
azért, hogy felvállalta a gesztori feladatokat, melyek nem kevés munkát, odafigyelést igényeltek a hivatal apparátusától.
Külön szeretném megköszönni az
akkor hivatalban lévő polgármester aszszonynak Nagy Gábornénak, lelkes, kitartó munkáját, együttműködő magatartását, amit a beruházás során tanúsított.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Az új iskola ünnepélyes átadása
(Folytatás a 3. oldalról)
Szeretném megköszönni a kivitelező
ALISCA BAU Zrt-nek, valamint alvállalkozóiknak, a műszaki ellenőröknek, hogy igyekeztek mindig becsülettel, nagy odafigyeléssel végezni munkájukat.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak:
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a
pályázati támogatás biztosításáért.
- A Duna Mecsek Alapítvány Kuratóriumának az alapítványi támogatás biztosításáért
- a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a településnek nyújott segítségéért.
Bízom abban, hogy az iskola megújulása nem volt hiába való.
Bízom abban, hogy a külső és belső
tartalom fejlődése, kölcsönös egymásra
hatása, annak egymást erősítő szerepe
tovább segíti az oktató-nevelő munka
színvonalát, s egyre inkább olyan légkör alakul ki, amelyben jól érzi magát
diák, pedagógus, s rajtuk keresztül a
település lakossága is.
Ehhez s a még előttünk álló nem kevés
teendőhöz kívánok erőt, kitartást és
sikereket minden jelenlévőnek.”
Ezt követően Agócs Mihályné tagintézmény-vezető asszony ünnepi beszédében megemlékezett az iskola 50 éves
múltjáról, szólt a megőrizendő értékekről és a jövő feladatairól az alábbiak
szerint:
„Az új iskola építése nagy nehézséget,
gondot jelentett mindenkinek: tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek,
fenntartónak egyaránt. Mindannyian
áldozatot hoztunk, aminek egy szép,
tágas, korszerű létesítményt lett az
eredménye, mely ideális feltételeket
biztosít a madocsai gyerekek sokoldalú
fejlődéséhez.
Végigküzdöttük azt a nehéz időszakot,
amikor az alsó tagozatnak költözködni
kellett, és 5 helyen folyt a tanítás.
Nehéz időszak volt, de tudtuk, hogy
mindez a gyermekekért, az oktatásért,
Madocsa jövőéért történik.
Két eseményt is ünnepeltünk ezen a
napon.
1960. decemberében, 50 évvel ezelőtt

nyitotta meg kapuit településünk ezen
iskolája. Ennyi idő egy iskola életében
nem nagy múlt, de ezek a falak már több
mint ezer gyermek emlékét őrzik, akik
itt váltak ifjakká, s az itt töltött évek
meghatározták pályájukat, életüket.
Az iskolánknak nemcsak múltja van,
hanem jövője is. A jövő biztosításának
személyi és tárgyi feltételei biztosítva
vannak. Ez év február 7-én birtokba vehettük a szép, korszerűen felszerelt iskolánkat, melyben szaktantermi keretek között valósíthatjuk meg az idegen
nyelv, az informatika, és a természettudományos tantárgyak oktatását is.
Nagy álmunk teljesült a modern, a XXI.
század igényeinek megfelelő iskola
átadásával, mert azon túl, hogy egy
intézményben tanulhat az iskola minden diákja, minden tanulónk étkezését
helyben tudjuk biztosítani kulturált körülmények között, valamint megszűnt a
sportcsarnokba való közlekedés nehézsége is.
A jövő felnőtt nemzedékének versenyképes tudás mellett rugalmas alkalmazkodásra, az ismeretek bővítésének és új
ismeretek elsajátításának lehetőségeire
kell felkészülni. A legfontosabb az alapkészségek elsajátítása mellett, mint általánosan képző iskola a szakrendszerű
oktatásban a különböző tudományok
alapjaival is megismertetjük tanulóinkat. Hangsúlyozottan figyelmet fordítunk az alapvető emberi-erkölcsi értékekre is.
Szeretnénk megőrizni eddigi eredményeinket. Szeretnénk, ha az ide járó diákok büszkék lennének arra, hogy ebben
az intézményben szerezhették meg a
tudást, az itt tanító pedagógusok pedig

büszkék lennének arra, hogy ebben az
intézményben adhatják át tudásuk legjavát, és érezik, hogy elismerés övezi
tevékenységüket.
Az új, korszerű Általános Iskola átadásának ünnepén kijelenthetem, hogy a
nevelőtestület teljes felelősséggel,
tudásának legjavát adva dolgozik, azért,
hogy minden gyermeket kellő felkészültséggel bocsásson a jövőbe.
Úgy gondolom, hogy jókor, jó helyen
történt az oktatás korszerűsítése, és még
hosszú ideig fogja szolgálni a madocsai
gyerekek tudásának gyarapodását,
nevelését, és képességeinek fejlődését.
Köszöntöm az új iskolát. Azt kívánom a
diákoknak, hogy továbbra is sikeresen
„alapozzák meg jövőjüket” az intézményben, és érezzék, ők a legfontosabb az iskolában, minden értük történik.
Az iskola tantestületének és valamennyi dolgozójának kívánom, hogy
sikerrel munkálkodjanak, és vezesse
őket a választott hivatás és a diákok
szeretete.”
Az ünnepi beszédet követően Tóth
Ferenc országgyűlési képviselő, kormánymegbizott valamint, Gelencsérné
Tolnai Klára polgármester, Agócs
Mihályné tagintézményvezető és
Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt.
vezérigazgatója vágta át a szalagot,
amellyel a diákok, pedagógusok, szülők és az egész falu lakosságának hivatalosan is átadásra került az új iskola.
Az épületet Nagy János lelkész úr áldotta meg, amelyet követően a vendégek a
gyerekek műsorának örvendezhettek.
Az ünnepséget követően mindenki körbejárhatta az intézményt, és gyönyörködhetett a XXI. század iskolájában.
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Kémia verseny
Március 26-án négy 7. osztályos
tanuló – Törjék Enikő, Millei
Melinda, Kovács Gergő, Szintai
Kristóf – vett részt az országos
kémia verseny megyei döntőjén
Szekszárdon.
Nem kifejezetten izgultunk, hiszen
sokat készültünk a versenyre.
Egy órán keresztül írhattuk a nem
könnyű, de nem is megoldhatatlan

feladatlapot.
A verseny után, hogy kipihenjük a
felkészülés és a verseny fáradalmait,
beültünk a Dolce Vitába pizzázni.
Mindent egybevetve eredményes
felkészülésen, jó versenyen vettünk
részt.

Eredményeink:
Szintai Kristóf
Törjék Enikő
Millei Melinda
Kovács Gergő

5. helyezett
15. helyezett
15. helyezett
16. helyezett
Millei Melinda
7. osztályos tanuló

Felkészítő tanárunk Agócs Mihályné.

Anyanyelvi tanulmányi verseny
2011. április 08-án 14 órakor került jutott tovább az első fordulóból:
sor Szekszárdon az Anyanyelvi
5. osztály
Tanulmányi Verseny Tolna megyei Vörös Áron
Vörös Jennifer
5. osztály
fordulójára.
Braun Zoltán
6. osztály
A megmérettetésnek a Dienes Millei Melinda
7. osztály
Valéria Ált. Iskola adott otthont, az Törjék Enikő
7. osztály
előző évek gyakorlatához híven.
Iskolánkból öt tehetséges tanuló
Mindegyikük ügyességéről és ráter

mettségéről adott tanúbizonyságot.
Két diák kiemelkedően teljesített:
Vörös Áron a megyei 8., Millei
Melinda a 11. helyen végzett.
Felkészítőik Lovász Magdolna és
Molnár Edit tanárnők jövőre is
szeretnék benevezni azokat, akik
szorgalommal és kitartással dolgoznak egész évben.

Matematika versenyen
Áprilisban szép eredményeket
értünk el a D-B-M által meghirdetett, alsósoknak megrendezett
matematika versenyen.
Osztályonként átlagosan 15 tanuló
szerepelt. Versenyzőink minden
osztályban az élvonalba kerültek.

2. osztály
4. helyezés:
Felkészítő:

Pongrácz Péter
Szili Zsolt

4. osztály
1. helyezés:
2. helyezés:

Soós Ferencné
Felkészítő:

3. osztály
2. helyezés:

A dobogós helyezettek jutalmul egy
értékes könyvet kaptak.
Felkészítő:

Hefkó Henrietta
Bak Éva
Balogh Alex
Laposáné Sashalmi
Ilona

Vörös Aliz
Boldog Istvánné

Az eredményekhez szívből
gratulálunk!

Iskolai versmondó verseny
2011. április 20-án került megren- adták elő az életkori sajátossáA 3-4. osztályosok győztesei:
dezésre az alsó tagozatosok vers- gaiknak megfelelő műveket.
I. Bak Éva
4. osztály
mondó versenye.
II. Kovács Balázs
3. osztály
III. Szabó Vanessza
4. osztály
Az 1-2. osztályosok helyezettjei:
24 ügyes, rátermett, szépen beszélő I. Magyar Ákos
2. osztály
tanulót hallottunk, akik jó szöveg- II. Pongrácz Péter
2. osztály
tudással, megfelelő hangsúlyozással III. Bán Csenge Valéria 1. osztály
Lovász Magdolna

Plakátpályázat
A Fruitmarketing Kft – Iskolagyümölcs plakátpályázatot hirdetett
azoknak az iskoláknak, melyek az
almaszállítási programban részt
vesznek. A pályázat címe: „ Az
egészség 6 alma”.

Célja: a tanulók zöldség-gyümölcs- Nyereményünk: Egy budapesti színfogyasztásának és egészséges élet- társulat mesejátékot ad elő a gyeremódjának ösztönzése.
keknek Madocsán.
Iskolánk mind a négy alsó tagozatos Ezen kívül minden gyermek tárgyjuosztálya készített rajzot.
talomban is részesült.
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Iskolai hírek, Könyvtár

Játékos ismerkedés a hiányszakmákkal
Pályaválasztás: A kistérségi döntőn paksi kistérség iskoláiból bejutottak
a madocsai iskola csapata győzött
a Mesterségem címere elnevezésű
pályaválasztási vetélkedő döntőVerset írtak, filmet készítettek, totót jébe, ahol játékos formában ismerkedhettek a pályaválasztás előtt álló
töltöttek ki azok a csapatok, akik a
diákok a térség hiányszakmáival.

a madocsai általános iskola csapata
diadalmaskodott.
Valamennyi résztvevő csapat egynapos jutalomutazáson vesz részt.
Csapattagok:

A munkaügyi köz- 6. osztály :
pont paksi kirendeltsége 6-7. osztályosokat várt versenyére. Az iskolák- 7. osztály:
ban rendezett házi
fordulók legjobbjait
népes szurkolótábor
buzdította.
A kistérségi döntőn

Farkas Ramóna
Törjék Dóra
Varga Mihály
Kovács Gergő
Molnár Ádám
Puch Adrienn

Sebestyénné Venczel Andrea

Lezárult a pályaválasztás
Fontos mérföldkőhöz érkeztek a 8.
osztályos tanulók április 27-én.
Ezzel az időponttal zárult ugyanis a
középiskolai felvételi eljárás.
Ekkorra már valamennyien értesítést kaptak leendő középfokú
iskolájuktól, így az is kiderült hol
folytathatják tanulmányaikat. A
2010/11-es tanévben 13 nyolcadikost érintett a középiskolai felvételi
rendszer. Közülük ketten gimnáziumba, kilencen szakközép-

iskolába, ketten pedig szakiskolába
nyertek felvételt, vagyis mindannyian sikeresen felvételiztek. Ők
lassan búcsúznak az általános
iskolától. Ezúton kívánunk nekik
sikerekben és eredményekben gazdag középiskolás éveket.
Végezetül álljon itt a végzős tanulók
névsora.
Bosnyák Csanád István
Csapó Nikolett

Farkas Tamás
Komáromi Beáta
Krausz Emőke Bianka
Madár László
Novák Evelin
Pécsi Evelin
Schmidt Kevin
Szabados Laura
Szili Manuela Ildikó
Varga Erika
Vincze Nikolett
Molnár Edit

Képek a könyvtár életéből
Az iskolai tavaszi szünetben több,
már hagyományosnak mondható
programmal vártuk a gyerekeket a
könyvtárba. A számítógépes rajzversenyen a fantázia mellett értékeltük

azt is, hogy mennyire tudják használni a számítógép adta lehetőségeket. A jutalmazásnál a rajz- és
íróeszközök mellé ingyen internetezést is nyertek.
Következő foglalkozás a húsvéti
tojásdíszítés volt. A különféle festési
és díszítési eljárásokkal minden
egyes tojás egyedivé vált.
A szünet utolsó napján Anyák nap- Legközelebbi program :
jára készültünk. A térfonással ismer- Könyvbarát Klub – jún. 4.
kedtek meg a gyerekek, és az általuk /szombat/ 13 óra
készített fonott ajándékkal tértek
Baksa Istvánné
haza.
könyvtáros

Iskolai hírek, Óvodai hírek
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A Madocsai Általános Iskola Tavaszi kézilabda mérkőzései
2011 februárjában rendeztük meg
Madocsán a 7. 8. osztályos fiú
kézilabda csapatok városi döntőjét.
A részt vevők: Dunaföldvár, Paks és
a madocsai általános iskola voltak. A
hangulat igazán jó volt, a fiúk
önfeledten játszottak. Dunaföldvár
csapata nagyon erősnek bizonyult,
így a városi döntőről ők jutottak
tovább a megyeire. Paks csapata
ellen egy szorosabb meccset játszottunk, de sajnos a játékot elvesztettük. A csapatunk kapusa (Zemkó
Tamás) is beteg volt, így a nyerési
esélyeink is csökkentek. Így a döntő
után egy bronzéremmel lettünk
gazdagabbak. Nagyon büszke voltam a fiúkra, szépen játszottak. A
csapattagok: Schmidt Kevin,
Schmidt Alex, Laposa Bence,
Kovács Gergő, Szintai Kristóf,
Szabó Róbert, Magyar Zsolt, Erb
Ferenc és Bíró Krisztián.
2011 február utolsó napján Nagydorogra utaztunk a 7. 8. osztályos
lányokkal a városi döntőre. Kicsit
izgulva, nyerési vággyal megfűszerezve érkeztünk meg a versenyre.
Az első meccset a mi lányaink
játszották Nagydorog csapata ellen.
Igazán nehéz mérkőzéssel néztünk
szembe, mert a nagydorogi lány
csapat közel 180 cm-t értek el
fejenként. Ezért arról a taktikáról,
hogy a labdát a fejük fölött fogjuk a
kapuba jutatni egyértelmű volt,
hogy lehetetlen.

Az első félidőben a nagydorogi
csapat nagyon elhúzott mellettünk.
Persze a mi lányaink mindent bele
adtak, amit csak lehetett. Kiemelném Novák Evelin és Szabados
Laura játékát, akik a gólszerzőink is
voltak egyben. Igazán szép és
többnyire szabályos játékot láthattak tőlünk a csapatok. Farkas Gabriella, Farkas Ramóna és Araczki
Rebeka blokkjai segítettek abban,
hogy gólt szerezhessen a csapatunk.
Az összjátékban a lányok mindent
megtettek, amit csak tudtak. A
nagydorogi mérkőzés után Pálfával
játszottunk. A lányok végig vezették
a meccset, a játékuk kifogásolhatatlan volt. Ám sajnos a meccs állása
az utolsó két percben megváltozott
és már nem tudtuk visszafordítani a
játékot, így egy ponttal lecsúsztunk
a bronzéremről. Annyit még hozzá
fűznék, hogy, ha valaki látta volna
ezt a meccset, tudta volna, hogy nem
csak rajtunk múlt a végkifejlett. A
pálfai csapat durván és szabálytalanul játszott, és sajnos ezt nem
minden alkalommal fújta be a bíró.
Ennek ellenére én nagyon büszke
vagyok a lányokra, örömmel tölt el,
hogy ilyen lányok járnak kézilabda
szakkörre. A csapattagok: Novák
Evelin, Szabados Laura, Ferencz
Adrien, Araczki Rebeka, Farkas
Ramóna, Farkas Gabriella, Törjék
Dóra és Bán Tanita.

2011 március elején az 5. 6. osztályos lányokkal Paksra utaztunk,
hogy megmérettessük magunkat a
városi döntőn. Úgy érkeztünk a
Deák Ferenc Általános Iskola tornatermébe, hogy Nagydorog és Dunaföldvár csapatai ellen kell majd
megküzdenünk. A felállás annyiban
változott, hogy a nagydorogi csapat
nem érkezett meg. Így egy igazán
barátságos meccset játszottunk
Dunaföldvár csapata ellen. A lányaink eleinte félve, megtorpanva játszottak. Ekkor instrukciókkal láttam
el őket a pálya széléről és ezután,
már nem volt kérdés, hogy kinek mi
a feladata. Góllövőink Vas Tímea,
Farkas Gabriella és Farkas Ramóna
voltak. A kapusunk (Bán Tanita) is
megérdemli, hogy külön kiemeljük,
mert nagyszerűen védte a kapunkat.
Mindezek mellett az egész csapatot
szeretném megdicsérni az összeszedett és kitartó játékukért. Mivel
csak egy csapat ellen játszottunk,
így a városi döntőről ezüstéremmel
tértünk haza. A csapat: Törjék Dóra,
Farkas Ramóna, Magyar Vivien,
Bán Tanita, Farkas Gabriella,
Tarczal Mónika, Benedek Kata és
Vas Tímea.
A lányokat és a fiúkat is szeretném
ezúton még egyszer megdicsérni, és
remélem jövőre még nagyobb
sikereket érünk el együtt.
Fellinger Julianna

Óvodás sportvetélkedő Dunaföldváron
2011. április 13-án rendezte meg a
D-B-M MONI óvónők testnevelési
munkaközössége első tornaversenyét a dunaföldvári futballpályán,
melyen négy dunaföldvári, egy
bölcskei és egy madocsai óvodás
csapat vett részt. Minden csapatban
tíz nagycsoportos korú gyermek (55 fiú és lány) képviselte óvodáját.

végén pedig közös játékot játszott- kupát megszereznünk, jövőre újra
tunk.
indulunk a megmérettetésen.

A hűvös, szeles idő ellenére mindenki nagyon jól érezte magát. Szereplésünk jól sikerült, második helyezést értünk el. Külön dicséretet kaptunk fegyelmezett viselkedésünkért.
A szervezők a verseny végén éremmel és apró ajándékokkal kedvesA versenyszámok között szerepelt kedtek minden versenyzőnek.
váltófutás, kislabda-dobás, ügyességi és gyorsasági váltóversenyek, a Bár idén, nem sikerült a vándor-

Köszönjük a Polgármester Asszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta az önkormányzati kisbuszt, és
Szintai Melindának, aki szintén
közreműködött a szervezésben és a
gyerekek szállításában,

Mach Mónika
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Önkormányzati hírek

Alapszolgáltatási központ
Néhány évvel ezelőtt már bemutatkozott intézményünk, de talán újra
érdemes egy kis ismertetőt adni
intézményünkről és az itt folyó
munkáról. Hasznos lehet mindazoknak, akik nem igazán tájékozottak az
ellátási formákról, lehetőségekről.
Községünkben 1983. január 17. óta
működik Idősek Klubja, mely 33
idős emberrel kezdte meg működését, Szociális Gondozási Központtá
1998. március 20-án alakult át.
2010. május 1-től Alapszolgáltatási
Központ elnevezéssel működik az
intézmény, az általa nyújtott szolgáltatások a következők: szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás keretében: idősek
klubja.
Alapszolgáltatási Központunkban 3
fő főállású dolgozó áll közalkalmazotti jogviszonyban. A házigondozási feladatokba 1 fő tiszteletdíjas
gondozó segít be.
Egy kicsit részletesebben az egyes
ellátási formákról:
Házi segítségnyújtás
A házisegítségnyújtás olyan gondozási forma, amely keretében az
önmaguk ellátására nem képes beteg
és idős emberek saját otthonukban
való gondozása, ellátása történik.
Jelenleg községünkben 23 fő igényli
ezt az ellátási formát, amely iránti
kérelmet az Alapszolgáltatási Központban kell benyújtani.
A házisegítségnyújtás keretébe
tartozó gondozási tevékenységek az
alábbiak:
- ebéd házhoz szállítása,
tálalás, mosogatás
- bevásárlás
- testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés,
- ágyazás, mosás, takarítás,
fűtés
- orvoshoz kísérés, orvos
lakásra hívása, gyógyszeriratás- kiváltás, adagolás

díj megállapítása jövedelemtől függ.
- csekkek befizetése,
- hivatalos üyek intézése, stb. Intézményünk rendelkezik:
- közös együttlére, pihenésre,
A gondozottak az ellátásért térítési
díjat fizetnek, melynek összege a
- személyi tisztálkodásra,
jövedelemtől függ.
- személyes ruházat tisztításáA személyi térítési díj legkisebb
ra,
összege: 267,- Ft+ Áfa, legma- az étel melegítésére, tálalágasabb összege: 890,- Ft+Áfa.
sára, és az elfogyasztásra
szolgáló helyiségekkel.
Szociális étkeztetés
Az Idősek Klubja 7.30-tól 15.30-ig
Községünkben jelenleg 47 fő tart nyitva és napi egyszeri meleg
részesül szociális étkeztetésben. Az ételt biztosít.
ebédet a konyháról és az Idősek Ha valaki egészségügyi vagy egyéb
klubjából megosztva szállítják el és ok miatt nem tud bejönni, az ebédet
viszik ki házhoz. Az étkezéssel házhoz kiszállítjuk, ha kell bevákapcsolatos igényeket, kérelmeket sárolunk, amiben tudunk segítünk.
szintén az Alapszolgáltatási Köz- Intézményünkben heti rendszepontban kell benyújtani, itt történik rességgel van istentisztelet, igény
a felvétel, térítési díjak megálla- szerint fodrász, pedikűrös, manipítása, beszedése. Étlapon lehet „A” kűrös jön klubunkba. Az időseknek
és „B” menü között választani, TV-nézéssel, rádióhallgatással,
finom, változatos ebédek kerülnek kézimunkázással, közös újságfelkiszolgálásra.
olvasással telnek napjaik. Mindezek
mellett fontosak a személyes
Idősek Klubja
beszélgetések. Minden névnapot,
születésnapot megünneplünk, és
Az Idősek Klubja jelenleg 20 fővel együtt köszöntjük egyéb ünneműködik. Nagyon szeretnénk, ha ez peinket. A karácsonyi ünnepeket az
a létszám nőne, hiszen községünk- óvodások és iskolások műsorai
ben nagyon sok az idős, egyedül élő teszik meghittebbé, családiasabbá.
ember. Jó lenne, ha napközben nem Aki hozzánk eljön igazi, kicsi,
töltenék egyedül napjaikat, hanem családias és nyitott közösséget talál.
társaságban, szeretetben telne ide- Szeretnénk, ha minél többen
jük.
megismernék ezt a kis közösséget,
Az Idősek Klubjába szintén kérelem ezért az ellátások iránt érdeklődőket
alapján történik a felvétel, a térítési
szeretettel várjuk.

Egyházi hírek

9

volt számunkra. A Tiszteletes által és hirdessük másoknak is a
hirdetett ige az Apostolok Csele- Krisztust. Hiszem, hogy Isten segítMájus 15-én elérkezett az a szép kedetei 7,51-60 alapján még jobban ségével mindez nyitott szívekre és
nap, amikor hat idősebb (felnőtt) megerősített bennünket abban, hogy fülekre talált.
Vajer Ferencné
testvérünk konfirmációját ünnepel- merjük büszkén felvállalni hitünket,
hettük. Több hetes felkészítés után
bizonyságtétellel tehettek tanúságot
a gyülekezet előtt, büszkén és bátran
elmondva élettörténetüket, megfogalmazva a tényt, hogy mi vezette
őket arra, hogy a református vallást
válasszák.
Mindannyian hűséges gyülekezeti
tagjaink voltak eddig is, azzal is
bizonyítva ezt, hogy gyerekeiket és
unokáikat is a református hitben
nevelték, kereszteltették és konfirmáltatták. Fájdalmasnak érezték azt,
hogy ők mért nem úrvacsorázhatnak
együtt a családtagjaikkal, nem vehetnek részt a presbiterválasztásban. Örömmel vállalták hát a felnőtt
konfirmáció lehetőségét.
Igaz mégis, remegő szívvel és lábbal
álltak oda az Úr asztalához, hogy
A pünkösdi ünnepkör istentiszteleti rendje
fogadalmat tegyenek a református
hitre, majd lehajtott fejjel és könyjúnius 2. 18.00 – Áldozócsütörtöki istentisztelet (konfirmációi vizsga)
nyes szemmel fogadták az áldást. A
június 5. 11.00 – Konfirmációi ünnepi istentisztelet
konfirmációt tévő nagymamákkal,
június 12. 11.00 – Pünkösd 1. napi úrvacsorás istentisztelet
nagypapákkal, apukákkal és anyujúnius 13. 11.00 – Pünkösd 2. napi úrvacsorás istentisztelet
kákkal együtt könnyeztek a padokban gyerekek, unokák és a gyülekeAz ünnepi alkalmakra különösen is mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
zet. Csodálatos, megható élmény

Felnőtt konfirmáció

Áhítat
Egyesek bosszankodtak magukban: "Mire való a kenetnek ez a pazarlása? (Márk 14:4)
Tékozlás volt ez? Tékozolni annyit jelenet, mint a szükségesnél többet adni. Ha egy forint elég lenne, de te mégis tízet adsz,
akkor tékozolsz. Ha egy munka elvégzéséhez elég lenne három nap, de te ötöt, vagy akár egy hetet pazarolsz arra, ez tékozlás.
Tékozolni annyit tesz, mint túl sokat adni egy csekélységért. Ha valaki többet kap, mint amennyit érdemel, az is tékozlás. Még
a tizenkét tanítvány is túlzásnak találta az asszony áldozatát. Júdás számára – aki sohasem nevezte Jézust Úrnak –, minden
Jézus Krisztusnak adott áldozat pazarlásnak minősült. Pontosan úgy, mint mai világunkban, ahol tékozlás az, ha magunkat
Isten szolgálatára szánjuk oda. De ha egyszer már megnyílt a szemünk, és megláttuk kicsoda valójában Jézus, akkor semmi
sem lesz túl nagy, vagy túl sok, amit Őreá tékozolhatunk.
Watchmann Nee
Egy vak indiai koldult egy útszélen, miközben ujjaival kavarta az edényében levő rizsszemeket. Ha néha arra ment valaki,
dobott egy kis rizst az edényébe. Egy napon hintózörgést hallott a távolból. A maharadzsa közeledett kíséretével. Ilyen pillanat
még nem volt az életében. Arra gondolt, hogy ez a nagy ember megáll és egész zsák rizst ad neki. Valóban, az aranyozott hintó
megállt a szegény koldus előtt. A nagy ember lelépett, és a koldus leborult előtte. Aztán csaknem leszakadt rá az ég, mert a
nagy ember ezt mondta: „Add nekem a rizsedet". Félelem és gyűlölet vonult a koldus arcára. Belenyúlt edényébe és odadobott
egy szem rizst a maharadzsa felé. A nagy ember ezt kérdezte: „Ez minden?" A koldus a földre köpött, átkozódott és még egy
rizsszemet odadobott. A nagy ember megfordult, föllépett hintójába és elhajtott. A koldus dühösen és összetörtén tapogatta
ujjával a megmaradt rizsszemeket az edényében. Valami keményet érzett, ami más volt, mint a rizs. Kiemelte. Egy aranyszem
volt. Kiöntötte a rizst, és már nem törődött vele. Egy másik aranyszemet is talált. Ha bízott volna a nagy emberben, akkor
minden rizsszemért aranyszemeket kaphatott volna. Tékozlás lett volna???
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V. Madocsai Betyárnap

V. Madocsai Betyárnap – 2011. május 7.
A kellemes időnek és talán a korábbi
Betyárnapok sikereinek köszönhetően az idén még több helyi és vidéki
érdeklődő látogatott ki rendezvényünkre. Már délelőtt látszott a
nézők számából, hogy az idén még
több vendégre kell számítani, ami
azért volt öröm, mert a programot
csak helyben hirdettük, igazából az
emberek közvetlen meghívásra jöttek le a rendezvényre. A versenyzőket a szervezők jó házipálinkával
és friss pogácsával várták, majd a
vendégfogadást követően a rendezvényt Árki Zsuzsanna egy szép
népdalcsokorral nyitotta meg. A
program a tavalyihoz hasonlóan
alakult, amelynek fő gerincét a
fogathajtás adta, de idén is igyekeztünk új elemeket beépíteni. A
fogathajtással párhuzamosan zajlott
a csikósverseny, az egyéni bírálatokat követően a közös programokat a nagy pályán láthatta a közönség, ugyancsak délelőtt volt a 400
m-es sprint verseny is. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a
lovassportban nagy népszerűségnek
örvendő, az ország-világot bejárt
Mészáros család is bemutatkozott
településünkön. A tatárszentgyörgyi
Mészáros testvérek az ország és a
világ legfiatalabb fogathajtói, számos rekord tulajdonosai. Mint mindenhol máshol, rendezvényünkön is
nagy sikert arattak, a közönség
vastapssal jutalmazta műsorukat.
Szintén a színvonalat emelte Szabó
Zoltán tandem bemutatója, illetve a
németkéri Rodzser Attila hintós
felvonulása.
A hagyományokhoz híven délután a
fogatok a népies hajtásban vehettek
részt, illetve a 4,2 km hosszú
távlovaglásra is nevezhettek a
lovasok. A lovasprogramokat egyéb
kiegészítő programokkal igyekeztünk színesebbé tenni, hiszen
fellépett
a madocsai néptáncegyüttes, a kézműves udvarban a
gyerekek népi játékokat játszhattak,

agyagozhattak, az érdeklődők Szalai
András faragásaiból készített kiállítást nézhették meg. A borsátorban
a madocsai borosgazdák által
felajánlott finomabbnál finomabb
borokat kóstolgathattak, amely
mellé a jó hangulatról Borzavári
Róza és zenésztársai muzsikálással,
énekléssel gondoskodtak. A nap
folyamán mindenki kedvére ehetettihatott, a jól bevált babgulyás és a
Nyugdíjasklub asszonyai által sütött
lángos mellett sült kolbászt, húst,
halat is kínáltunk.
Az eredményekről röviden:
Fogathajtó verseny (20 induló)
1. ifj. Tóth Lajos
2. Varga Sándor
3. ifj. Tuba Károly
Póni fogathajtó verseny (1 induló)
1. ifj. Maszlag Gábor
Sprint verseny (11 induló)
1. Lövei Sándor
2. ifj. Tóth Lajos
3. Kovács István
Távlovaglás (9 induló)
1. Bíró Alexandra
2. Baranya Lilla
3. 3. id. Maszlag Gábor
Népies fogathajtás (20 induló)
1. Juhász Gábor
2. Tarczal Ferenc

Külön szeretnénk köszönetet mondani főbb támogatóinknak, akik a
következők:
Madocsa Községi Önkormányzat
Madocsai Hagyományőrző Néptánc
Egyesület
Madocsai Nyugdíjas Klub
Madocsai Borosgazdák
Molnár István
Tomolik János
Dr. Skrenyó Margit
Borzavári Róza
Árki Zsuzsanna
Rácz Istvánné
Farkasné Bujdos Edit
Farkas Tamás
Feil József
Bujdos Eszter
Törjék Zsigmondné
Araczki Lászlóné
Vörös Istvánné
Kánnai István
Baksa Eszter
Horváth János
Vincze Sándor
Gelencsér Sándor
Madocsai Coop bolt
Puch József
Sarki kocsma
Madagro Kft.
Ifj. Törjék István
Szintai Antal
Bujdos Ferenc
Csekő József
Köszönjük!
Szervezők

A programokat követően késő
éjjelig ki-ki kedvére beszélgethetett,
nótázhatott, akár táncolhatott is,
melyhez a talpalávalót ifj. Csákvári
György és zenekara biztosította.
Ezúton köszönjük mindazok munkáját és támogatását, akik hozzájárultak az V. Madocsai Betyárnap
megszervezéséhez.

(Folytatás a 8. oldalon)

V. Madocsai Betyárnap
V. Madocsai Betyárnap képekben
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Köszönet nyílvánítás, Felhívás, Meghívók

Köszönet nyilvánítás
Kisfiam, Józsika betegsége során
nagyon sokan nyújtottak anyagi
támogatást ahhoz, hogy a betegség
gyógyításához szükséges kezelést
igénybe tudjuk venni. Sokan érdeklődnek felőle, de tudom vannak,
akik nem mernek kérdezni. Ezért
úgy gondoltam, hogy a jelenlegi
helyzetről a helyi újság hasábjain
tájékoztatom néhány mondatban
mindazokat, akik aggodalommal

figyelik kisfiam állapotát.
Az MR eredménye szerint a tumor
mérete változatlan, tehát nem nőtt.
Jelenleg kemoterápiás kezelésben
nem részesül, de kapja a dr. Lády
Szabolcs-féle injekciós kezelést. Ez
a terápia megnöveli a falósejtek számát, amelyek elpusztítják a rossz
sejteket. Két hónap múlva lesz újabb
MR vizsgálat, annak eredményétől
függ, hogy eredményes-e a jelenlegi

kezelés, vagy kell-e az őssejtes
terápia, amihez Kijevbe kellene kiutazni.
Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik idáig
segítettek, illetve segíteni fognak a
jövőben is, reményt nyújtva ezáltal
a gyógyuláshoz.
Szabóné Benke Valéria

FELHÍVÁS
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a 03/3. hrsz. alatt felvett,
volt vízmű megjelölésű ingatlant (Gátőrház mellett).
Az ingatlan 853 m2 nagyságú, melyen egy kb. 15 m2 –es építmény található.
Az ingatlan szakértő által meghatározott becsértéke: 800.000,- Ft+ÁFA
Az érdeklődők bővebb információt a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Baba-Mama és Gyermekbörze
Kedves Kismamák és Anyukák!
Bizonyára sokszor előfordul
veletek, hogy olcsóbban szeretnétek
gyermekruhát, babakocsit vásárolni,
vagy éppen a számotokra már
feleslegessé váló holmiktól szeretnétek megszabadulni. Erre most itt
van a lehetőség, a Madocsán
megrendezésre kerülő baba-mama
és gyermekbörzén.

Ha Te is szeretnél árusítani, akkor
kérlek, jelentkezz a következő telefonszámon 2011.06.06-ig.
06-20-426-76-21
Helyszín:régi felső tagozatos
iskola épülete (Templom tér 7)
Ideje:
2011.06.10. (péntek) 9.00-12.30 és
15.00-17.00 óra között

VÉRADÁS

MEGHÍVÓ

2011. június 23-án (csütörtökön) véradás lesz
12.30-15.00 között az Egészségházban.
Kérem, hogy, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját minden véradó hozza
magával!
Bérces Nóra
védőnő

Sok szeretettel várunk mindenkit
tanévzáró koncertünkre, melynek
helye és ideje:
Művelődési ház, 2011. május 31
(kedd) 18 óra

Madocsai Zeneiskolások

13

Rendőrségi hírek
Trükkös lopások az autópályákon
Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Szekszárd, Mészáros Lázár u.
19.-21.
Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs
Rendszer
ELBIR
HÍRLEVÉL
A lopások jellegzetessége, hogy az
elkövetők valamilyen megtévesztéssel megállásra késztetik a sértetttet, majd a figyelmét elterelve próbálnak a gépjárműben lévő értékekhez jutni.
Előfordulhat, hogy hivatalos személynek álcázzák magukat, vagy
műszaki hibát idéznek elő a sértett
autójában.
A trükkös lopások elkövetőinek
másik módszere a városokhoz
köthető. Az elkövetők kifigyelik a
bankban, ha valaki nagyobb összegű
készpénzt vesz fel, a bűntársak
kiszúrják a gépkocsi kerekét, majd
amikor menet közben a sértett defekt
miatt megáll, segítségüket felajánlják és elterelik a figyelmét. Közben
a társ igyekszik megszerezni a gépkocsi utasterében őrizetlenül hagyott pénzt.
Az M6 Tolna megyéhez tartozó
autópálya szakaszán nem volt
trükkös lopás, amely a rendőrség
tudomására jutott volna.
Az eddigi elfogások alapján
megállapítható, hogy az elkövetők
nem magyar állampolgárok voltak.

Rendőrség tanácsai a trükkös
lopások megelőzésére

·

Ne hagyjon semmilyen iratot
és értéket a gépkocsiban!

és őrizetbe vette.

Ha kiszáll, minden esetben A következőkben az időseknek szózárja le a gépkocsit, még akkor ló biztonsági tanácsok olvashatók!
is, ha nem távolodik el tőle!
10 biztonsági tanács időseknek!
· Ha többen utaznak együtt,
valaki maradjon a gépko- 1. Ne nyisson ajtót, kaput idecsiban!
gennek, ismeretlen személynek!
2.
Ne bízzon meg ismeretlenben,
· Ne tegye látható helyre értémég
akkor sem, ha kedvesnek és
keit!
jómodorúnak tűnik!
3.
Ne engedje be a házaló árusokat,
Konkrét eset:
DDGÁZ,
E-ON, Vöröskereszt és
Az 52, a 38 és a 27 éves férfit
más hivatalos személynek
szombat reggel fogták el a nyomozók
álcázott embereket bármennyire
a város határában. A rendőrség
erőszakosak, tartsa kapun kívül,
adatai szerint a román gyanúsítottak
kérje a szomszéd, járókelő segítpéntek reggel az M5-ös autópálya
ségét!
szegedi északi lehajtója közelében
két honfitársukat is különböző 4. Ne hagyja nyitva a kaput, háza,
lakása ajtaját, még akkor sem, ha
indokokkal megállították, majd
az udvarban vagy kertben van,
értékeiktől megfosztották.
mert bárki észrevétlenül bemehet!
Az egyik járművet azzal késztették
megállásra, hogy azt állították: a 5. Ne hagyja a kapuajtóban a
lakása, háza bejárati ajtajában
gépkocsi hátulja ég. Miután a sofőr
belül a kulcsot, akkor sem ha
és utasa kiszállt, hogy meggyőződotthon van!
jön erről, az egyik férfi az autóból
észrevétlenül kiemelt egy táskát, 6. Ne hagyja a kapu, háza, lakása
kulcsát a lábtörlő, virágcserép és
amelyben egyebek mellett készpénz,
egyéb helyeken, ha elmegy
valamint arany ékszerek lapultak
otthonról, inkább vigye magámintegy kétmillió forint értékben.
val!
Alig fél órával később intették le 7. Ne hagyja őrizetlenül azt a
helyiséget, ahol nyitva van az
következő áldozatukat. Tőle száz
ablak!
eurót kértek, arra hivatkozva, hogy
elfogyott a benzinjük, cserébe 8. Ne vegye elő senki előtt a pénzét
az otthonában, mert kifigyelik,
felajánlottak egy arany nyakláncot
észre
sem veszi és ellopják!
és egy arany pecsétgyűrűt. Később
kiderült: az ékszerek hamisak. 9. Ne tartson otthon 100 ezer forint
feletti összeget, tegye bankba,
takarékba!
A 38 éves férfinek a gyanú szerint
egy korábbi eset is a számlájára 10.Ne nyisson ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hall, inkább hívja a
írható, ami 2007 novemberében
rendőrséget!
történt ezen az útszakaszon. Akkor a
férfi járműve műszaki hibájára
hivatkozva kért ötven eurót az általa
Telefonszám: 107
megállított gépkocsi vezetőjétől,
cserébe egy "arany" gyűrűért,
amelyről később ugyancsak kiderült, hogy hamis.
·

·

Ha nagyobb mennyiségű
készpénzt vesz fel, kérje meg
ismerősét, hogy kísérje el!

·

Ha valóban defektet kap a
gépkocsi, ne hagyja őrizetlenül az értékeit!
A három férfit a rendőrség elfogta,
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SPORT: Kézilabda

Kézilabda hírek
2011. április 3-án elkezdődött a
2010-2011-es megyei bajnokság
tavaszi fordulója. Csapatunk ismét
komoly felkészülési edzésekenett
részt, már januárban elkezdték az
edzéseket. Edzőmérkőzéseket is
játszottunk Rácalmás és Bölcske
csapatával.
A csapat jelenlegi játékosai: Bacs
Ágnes, Baranya Bernadett, Baranya
Lilla, Kis Noémi, Kis Klaudia
(játékos edző), Klippel Gyöngyi,
Fazekas Móni, Fenyvesi Anita,
Sereg Niki, Szalai Andrásné,
Szabados Laura, Vajcs Anna, Vidók
Kinga és Vincze Ágnes.
Az első meccset Zomba csapatával
játszottuk Zombán, ez a mérkőzés
volt egyben az új zombai csarnok
ünnepélyes átadása is. A tabellán
bennünket követő csapat nagyon
fente ránk a fogát, hiszen ősszel
nálunk döntetlent játszottunk. A
mérkőzés első félidejében fej-fej
mellett haladt a két csapat a
góllövésben, sőt a félidő végére a
hazai csapat vezetett 1 góllal (1211). A második félidő második
percétől átvettük a vezetést, és a 12.
percben már 6 góllal, a 21. percben
14 góllal vezettünk. A mérkőzést 12es gólkülönbséggel megnyertük. A
végeredmény 22-34 lett. A lányok
nagyon jól védekeztek és a gyors
támadásaink, labdaszerzéseink
hozták az eredményt.

Április 16-án Decsre utaztunk. A
decsi csapat már okozott meglepetést csapatunk és más csapatok
számára is. A lányok az első perctől
kezdve keményen védekeztek és
gyorsan, lendületesen támadtak. A
12. perctől nőtt fokozatosan a
gólkülönbség, a félidőben 4 góllal
(12-16), a mérkőzés végén 13 góllal
mentünk, így 22-35-re nyertünk.

6. mérkőzésünket itthon Tamási
csapata ellen játszottuk. Szerettünk
volna már győztesen kikerülni az
ellenük játszott meccsből, de ez
most sem sikerült. A mérkőzés 21.
percéig szoros küzdelem volt, de
utána nagyobb gólkülönbséget
tudtak kiharcolni és a félidőt 10-14re nyerték. A mérkőzés 2. félidejében jobban felpörögtünk, de ez
sem volt elég a győzelemhez. A
mérkőzést 29-36-ra elvesztettük. A
lányok 2. félidei játéka már
lendületesebb volt és reméljük az
MB/II-ben játszó csapat ellen egyszer majd sikerül győzedelmeskednünk.

Góllövőink: Vincze Ági 1 gól,
Vajcs Anna 2 gól, Klippel Gyöngyi
– Fenyvesi Anita 4-4 gól, Baranya
Lilla 10 gól és Kis Klaudia 14 gól.

A tabellán jelenleg a 2. helyezést
birtokoljuk Tamási csapata után és
reméljük ez a helyezésünk marad a
bajnokság végére is.

Góllövőink: Sereg Niki 1 gól, Vajcs
Anna 2 gól, Klippel Gyöngyi –
Fenyvesi Anita 5-5 gól, Baranya
Lilla 7 gól és Kis Klaudia 10 gól.
Gratulálok a csapatnak.

Nagydorogra Május 1-én utaztunk.
A mérkőzést most is mi irányítottuk
és az első félidőt 7-16-ra nyertük. A
mérkőzés végén 17-38 lett a végeredmény. Szurkolóink most is
itthoni hangulatot teremtettek a
csapat számára. Köszönjük!

Góllövőink: Szabados Laura –
Sereg Niki 1-1 gól, Vincze Ági 2
gól, Fenyvesi Anita – Klippel
Gyöngyi
3-3 gól, Vajcs Anna 4 gól,
Góllövőink: Vincze Ági – Bacs Ági
Fazekas
Móni
5 gól, Baranya Lilla
– Baranya Betti 1-1 gól, Klippel
Gyöngyi 2 gól, Vajcs Anna 3 gól, 6 gól és Kis Klaudia 13 gól.
Sereg Niki – Fenyvesi Anita 5-5
gól, Baranya Lilla 7 gól és Kis
Klaudia 9 gól.
Május 8-án zuhogó esőben, betonpályán 7 C° -ban Kocsolán mérkőzMásodik mérkőzésünket Április 10- tünk az ellenféllel és az időjárással.
én itthon játszottuk Hőgyész csapa- A kézilabdázásra alkalmatlan idő
tával. Az őszi 1 gólos nem kézi- most mégsem fogott ki rajtunk, bár
labdázásra alkalmas időben játszott gólzáporról nem beszélhetünk,
vereségért büntetni készült csapa- hiszen irányíthatatlan volt a víztől
tunk. Sikerült is bizonyítanunk, tocsogó labda. A meccset 10-14-re
hogy nem volt reális az előző nyertük.
mérkőzés eredménye. A 11. percben
már 6 góllal vezettünk, a félidőt 19- Góllövőink: Baranya Betti –
10-re, a mérkőzést 33-17-re nyertük. Fazekas Móni 2-2 gól, Baranya
Minden játékosunk pályára tudott
Lilla és Kis Klaudia 5-5 gól.
lépni és játék lehetőséghez jutott.

Góllövőink: Klippel Gyöngyi –
Vincze Ági 2-2 gól, Sereg Niki –
Fazekas Móni – Fenyvesi Anita 33 gól, Baranya Betti – Kis Klaudia
4-4 gól és Baranya Lilla 5 gól.
A mérkőzés után megvendégelte
csapatunkat Dr. Szigethy András és
Puch József és családja. Köszönjük!
Még 4 mérkőzés van vissza bajnokságból, amelyből 1-et játszunk
itthon Simontornya ellen Május 29én Vasárnap 11:00-kor.

SPORT: Labdarúgás
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Márciusi-Áprilisi Bajnoki Labdarúgó Mérkőzések
15.mérkőzés, 2011.03.20
Szabó J – Szabó F, Madár, P:Kovács,
ifi Kajdacs-Madocsa 4:4 (2:1)
Tarczal – Szabados, Vörös, Gábor –
Vez: Verbászi Patrik, Minker Szabó E, Zengrűber
Norbert
A bajnoki táblázatot vezető vendégSzabó J – Szabó F, Madár, P:Kovács, csapattal tavaly végig nagy harcot
Tarczal – Szabados, Vörös, Szabó E, vívtunk a bajnoki címért. A kiöregeGábor –Szintai
dések miatt mindkét csapatnál változások voltak, de most a Zomba volt
Ismét létszámhiányosan álltunk ki, az esélyesebb. A mieink dicséreteés ez már az indulásnál is problémát sen játszottak, de ahogy fogyott az
okozott, egy-két játékos morgoló- erő, a több cserejátékossal rendeldott, hogy ennyien nem is érdemes kező vendégek úgy kerültek egyre
elutazni, ők el sem jönnek. Elmen- nagyobb fölénybe.
tünk, játszottunk egy jó mecset, a
sport elsősorban erről szól, bár az felnőtt Madocsa- Zomba 5:1 (2:0)
eredmény sem mindegy.
Vez: Balipap Tibor, Beidek Attila,
Balipap Csaba
felnőtt Kajdacs - Madocsa 1:2 Gólszerző: Böde 4, Varga
(1:1)
Vez: Minker Norbert, Verbászi Seregi - Baka, Erdélyi, Boris K,
(Blatt) ifj. Erdélyi (Elek) – Szakács
Patrik
Gólszerző: Boris K, Varga
(Nyulasi) Wenhardt, Sánta (Tóth)
Pápista (Boris B) –Böde, Varga
Gergely - Baka, Erdélyi, Boris K, ifj.
Erdélyi – Szakács, Tóth, (Wenhardt) A felnőtt csapat kötelező győzelem
Sánta, Araczki A (Pápista) –Böde, előtt állt, vissza kellett vágnunk az
Varga
őszi szerencsétlen vereségért.
Szépen játszottunk, folyamatosan
A kajdacsi csapat hazai környezet- dolgoztuk ki a helyzeteket és Böde
ben évtizedeken keresztül mumus vezérletével gyorsan nagy előnyre
volt a számunkra. Sem a körzetiben, tettünk szert. A második félidőben
sem a megyeiben nem tudtuk már csökkent a kapu előtti koncentlegyőzni őket, pedig jó párszor a ráció, pedig akár kétszámjegyű
tabella alján szerénykedtek úgy, győzelmet is szerezhettünk volna.
mint most. Ennek ellenére most is ők
kezdtek jobban, hamar vezetést 17.mérkőzés, 2011.04.03
szereztek és lelkes játékukkal, még ifi Sióagárd-Madocsa 3:1 (0:1)
gólhelyzetbe kerülni sem engedtek Vez: Horváth József, Mészáros
bennünket. A félidő végén sikerült László
egyenlítenünk. A szünetben használt Gólszerző: Vörös
az edzői fejmosás, mert teljesen más
játékkal kezdtük a második félidőt. Tarczal – Szabó F, P:Kovács, Szabó
Gyorsan vezetést szereztünk és futó- J, Gábor – Szabados, (Szabó E)
szalagon gyártottuk a gólhelyze- Vörös, Madár, Szintai F– Erdélyi,
teket, de ezen a napon több gól nem Zengrűber
jött össze. A három pontunkat viszont nem veszélyeztette semmi.
Az ifisták ismét egy dobogós
csapattal találkoztak és kiválóan
16.mérkőzés, 2011.03.20
megállták a helyüket a 75. percig. A
ifi Madocsa- Zomba 2:8 (0:2)
hazaiak ekkor szerezték meg a 2:1-s
Vez: Beidek Attila, Balipap Csaba vezetést. A hátralévő percekben is
Gólszerző: Vörös, Madár
megvoltak a lehetőségeink, de nem
sikerült az egyenlítés. A 91. percben

kapusunk akadályozta a gólhelyzetben kilépő csatárt, ezért kaptunk
egy gól tizenegyesből és kaptunk
egy kiállítást.
felnőtt Sióagárd-Madocsa 2:2
(0:0)
Vez: Weitner Ádám, Horváth
József, Mészáros László
Gólszerző: Szakács, Varga
Gergely (Seregi) - Baka, Erdélyi,
Boris K, (Tóth) Araczki A (Araczki
I) – Szakács, Wenhardt, Sánta,
Pápista (Szili) –Böde, Varga
Nagyon jó meccset játszottunk a régi
riválisunkkal, mi a 4-ik, ők az 5-ik
helyen álltak.
A mezőnyben gyúrták egymást a
csapatok, a kapuk ritkán kerültek
veszélybe. Aztán a hazaiak villantak
és vezetést szereztek, aztán felpörgettük a tempót, lőttünk két gólt és
nálunk volt az előny. Ezt követően
középhátvédünk piros kártyát
kapott, nagyon nehéz 20 perc volt
még hátra. Védekeztünk becsülettel,
de a szerencse elpártolt tőlünk, a 91.
percben kiegyenlítettek a hazaiak.
18.mérkőzés, 2011.04.09
ifi Madocsa-Dunaszentgyörgy 2:0
(0:0)
Vez: Szabó Péter, Tamás Lajos
Gólszerző: Zengrűber Áron,
Szabó József
Gábor – Szabó F, P:Kovács, Madár,
Kovács – Szabados, Szabó E, Vörös,
Szintai – Zengrűber, Szabó J
Újabb nehéz meccs várt az ifistákra,
akik kiválóan játszottak a tabella
második helyén álló vendégek ellen.
Végig kiegyenlített volt a párharc,
de a helyzeteket a mieink jobban
értékesítették.

(Folytatás a 16. oldalon)
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(Folytatás a 15. oldalról)

20.mérkőzés, 2011.04.21
ifi Mórágy-Madocsa 1:14 (1:6)
Külön öröm, hogy kiváló játékkal Vez: Lengyel, Verbászi
debütált új játékosunk Kovács Gólszerző: Zengrűber 4, Vörös 4,
Erdélyi 3, Kovács, Szabados,
Gábor.
Szabó E
felnőtt
Madocsa-Dunaszentgyörgy 1:0 Gábor – Szabó F, P:Kovács, Kovács,
Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös,
(0:0)
Vez: Szommer Attila, Szabó Péter, Erdélyi – Zengrűber, Szabó J
Tamás Lajos
Ifistáink magabiztos győzelmet
Gólszerző: Wenhardt Ákos
arattak.
Seregi - Baka, Boris K, Tóth, ifj.
Erdélyi – Boris B, Wenhardt, Lacza, felnőtt Mórágy-Madocsa 1:5 (1:2)
Vez: Nyakas, Lengyel, Verbászi
Pápista –Böde, Elek
Gólszerző: Böde 3, Szakács, Varga
Sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt cserék nélkül fogadtuk Seregi - Tóth, Boris K, (Araczki I)
dobogós ellenfelünket. A hiányzó Erdélyi, Araczki A – Szakács,
játékosokat nagyszerűen pótolták a (Nyulasi) Lacza (Elek) Wenhardt,
pályánlévők, végig kiegyensúlyo- Pápista – Böde, Varga
zott volt a meccs, annak ellenére,
hogy a 20. perctől emberhátrányban Álmos kezdés után biztos győzelem
játszottunk. A hajrában Wenhardt
rúgott egy remek gólt, mellyel 21.mérkőzés, 2011.04.24
ifi Madocsa-Tengelic 9:0 (2:0)
miénk lett a három pont.
Vez: Kiss, Mészáros
Gólszerző: Madár 4, Vörös 3,
19.mérkőzés, 2011.04.17
Zengrűber 2
ifi Bátaapáti-Madocsa 1:1 (0:1)
Gábor – Szabó F, P:Kovács, Kovács,
Vez: Álló Tibor, Kelemen Zoltán
Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös,
Gólszerző: Zengrűber Áron
Erdélyi – Zengrűber, Szabó J
Gábor – Szabó F, P:Kovács, Madár,
Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös, Jó játékkal újabb magabiztos győzelem.
Szintai –Zengrűber, Szabó J

Fiataljaink élvezetes, jó mérkőzést
játszottak és értékes győzelmet arattak.
felnőtt Gerjen-Madocsa 2:2 (1:1)
Vez: Horváth, Kelemen, Palkó
Gólszerző: Böde 2,
Seregi – Baka, Erdélyi, Szili, Boris
K – Szakács, Wenhardt, Sánta,
Pápista (Araczki I) – Böde, Tóth
Kétszer vezettek a hazaiak, kétszer
egyenlítettünk, volt ezenkívül is
helyzetünk, de a szerencse és a
kapufa mindig a Gerjent segítette.
A Dunaföldvár és Nagydorog
visszalépése miatt két szabad
vasárnap következik, a legközelebbi
bajnoki meccs május 22-én lesz
Németkéren.
MAGYAR KUPA, 2011. 05.04
Madocsa-Majos 3:0 (2:0)
Gólszerző: Szakács 2, Böde
Seregi – Araczki I, Erdélyi, Szili,
Baka, (Nyulasi ) – Szakács,
Wenhardt, (Elek) Sánta, Araczki A–
Böde, Tóth
Fegyelmezett játékkal búcsúztattuk
az első osztály harmadik helyezettjét, és bejutottunk a megye legjobb
nyolc csapata közé. Következő
ellenfelünk, május 18-án idegenben
Bátaapáti.

Az ifisták nagy harcot vívtak a haza- felnőtt Madocsa-Tengelic 3:0 (1:0)
iakkal és megérdemelten szereztek Vez: Csobot, Kiss, Mészáros
Gólszerző: Böde, Varga, Sánta
pontot.
felnőtt Bátaapáti-Madocsa 2:0
(0:0)
Vez: Éreth Attila, Álló Tibor,
Kelemen Zoltán

Seregi – Baka, Erdélyi, Szili,
Araczki A (Boris K,) – Szakács,
Wenhardt, (Tóth), Sánta, (Araczki I)
Pápista (Boris B) – Böde, (Elek)
Varga

Seregi - Baka, Szili, Tóth, Boris K,
(Araczki A) – Szakács, Sánta 22. mérkőzés, 2011.05.01
(Nyulasi) Wenhardt, (Boris B) ifi Gerjen-Madocsa 1:2 (0:0)
Vez: Kelemen, Palkó
Pápista,(Araczki I) – Böde, Varga
Gólszerző: Madár, Vörös
Egyenrangú ellenfelei voltunk az
éllovas hazaiaknak, de a rövid és Gábor – Szabó F, Fazekas, Kovács,
keskeny pálya nem kedvezett a Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös,
támadójátékunknak. A hazaiak két Madár – Zengrűber, Szabó J
szerencsés góllal győztek.
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