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Tisztelt Olvasó,
kedves Madocsaiak!
Amikor azon gondolkodtam, hogy milyen ide illő gondolatokkal
vezethetném fel a 2011. évben végzett munka értékelését,
kezembe került Wass Albert egyik írása. Szeretnék ebből idézni
pár sort.

„Télen a kőrisfa számvetést készített magáról. Megmérte a
földet, amit a gyökereivel átölelve tartott. Megmérte magát, hogy
Könyvtári hírek:
az évek hosszú sorain át mit gyűjtött évgyűrűi közé, mennyi vihart
Író-olvasó találkozó,
és mennyi fagyos éjszakát, mennyi napsugarat és mennyi
Kézműves foglalkozások
6-7. oldal madárdalt, és mennyi virágillatot. És végül megmérte feje fölött a
magasságos eget, kereken, amit csak képes volt belátni, s ami
Meghívók:
örökké mozdulatlanul őrködött fölötte, mint egy gazdag, jóságos
Jótékonysági bál,
apa.”
Borkóstolói bál
8. oldal
Az év vége mindig arra késztet bennünket, hogy számvetést,
leltárt készítsünk az elmúlt évről, a benne elvégzett feladatokról.
Védőnői hírek:
Ha visszagondolunk az év kezdetére, és gyorsan végigpörgetjük
Mikulás a baba klubban,
Születések 2011-ben
az eseményeit, akkor maradva az idézet hangulatánál- láthatjuk:
9. oldal a vihar mellett, amiből az idén jócskán jutott, azért napsütésre is
futotta, és a fagyos éjszakákat meleg nappalok váltották.
Rendőrségi hírek
10. oldal
Feltehetjük a kérdést, hogy mit tettünk? Hová jutottunk? Mit
Sport: Kézilabda
valósítottunk meg a terveinkből?
11. oldal Fontos, hogy tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, hiszen aki
nem tudja, hogy egy esztendő hosszú menetelése végén hová
Hirdetések
12. oldal érkezett meg, az azt sem tudja, merre kell elindulni.
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Önkormányzati hírek

Évértékelés 2011.
Tisztelt Olvasók!
A 2011. év minden önkormányzat
életében - így a mi életünkben is elég nehéz év volt.
Már év elején láttuk, hogy költségvetésünk semmilyen lazaságot,
szabadságot nem enged meg,
nagyon átgondolt, megfontolt gazdálkodást igényel annak végrehajtása.
A 2011. évi 238 milliós költségvetés
tartalmazott 16 millió Ft hitelfelvételt ahhoz, hogy a bevételek számszakilag megegyezzenek a kiadásokkal.
A takarékos gazdálkodásnak, az odafigyelésnek köszönhető, hogy az
Önkormányzat nem kényszerült az
intézményei működtetése miatt hitelfelvételre, és ami még fontosabb,
hogy nem zártunk be egyetlen intézményünket sem, sőt nem is korlátoztuk azok működését.
Ez a mai világban szinte már
egyedülálló teljesítménynek számít,
elég, ha csak arra gondolunk, hogy
nálunk sokkal nagyobb települések
milyen nehéz helyzetbe kerültek, és
milyen nagy összegű adósságokat
halmoztak fel az évek során.
De azért voltak szép számmal egyéb
megvalósított feladataink is az év
folyamán.
Mindjárt az év kezdetén történt, azt
hiszem, a legnagyobb dolog, a
legszebb esemény, mégpedig az,
hogy gyermekeink beköltözhettek
az új iskolába, birtokba vehették a
200 milliós beruházást. Megszűntek
az ingázások, egy nagyon kényelmes, jól felszerelt XXI. század
iskolájában tanulhatnak az alsósfelsős diákok, és oktathatnak pedagógusaink ezután. A végrehajtott
feladataink jó része még az iskolához kötődik. Szerettük volna elvégezni azokat a feladatokat, ami kapcsolódik az iskolához, de a beruházásnak nem volt része. Ilyen feladat
volt a temető felöli kerítés elkészítése, a kerékpártároló térburkolása.
A felsorolt feladatokat, a Paksi

Atomerőmű Zrt. támogatásával
tudtuk megvalósítani, amiért itt
köszönetet is mondunk az akkori
vezetőknek. Egy sikeres uniós
pályázatnak köszönhetően a nyár
folyamán közel 8 millió Ft-os beruházás valósulhatott meg, amelynek
keretében 14 db számítógépet, 4 db
interaktív táblát és a hozzá tartozó
eszközöket kapott az iskola. A fejlesztésnek köszönhetően az iskola
technikai színvonala jelentősen javult.
Az önkormányzat saját forrásból
elkészítette az iskola bejáratai fölé,
/állagmegóvás céljából/ az előtetőket. Erre a feladatra közel 800 ezer
forintot fordítottunk.
Az év folyamán megvásároltuk a
Torony utcai volt pékség romos épületét, illetve gondoskodtunk annak
lebontásáról, és a terep rendezéséről
is, ez a feladat 1 millió forintba
került. A Polgármesteri Hivatalnál
informatikai fejlesztést hajtottunk
végre 600 ezer Ft értékben.
A megszaporodott füves, rendezett
parkok gondozása céljából vásároltunk egy önjáró fűnyíró traktort. A
traktor beszerzésére közel 1 millió
forintot használtunk fel.
Az év folyamán ivóvíz hálózat és
szennyvíz hálózat felújítására több
mint 1 millió forintot költöttünk.
Ezek voltak a főbb fejlesztések, az
év folyamán. Természetesen mindezeken felül az előző évekhez hasonlóan támogatásban részesítettük
civil szervezeteinket, segítve működésüket. Az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került a Földesi
János Néptánctalálkozó, és a Falunap. Ezeket a rendezvényeket mindig nagy érdeklődés övezi, és nagy
sikert érnek el a falu lakossága, és az
ide látogató vendégek körében.

milyen konkrét változásokat fog
hozni számunkra a közigazgatási
reform, ami igaz, az új törvény
értelmében csak 2013-januártól lép
életbe, mégis az idei évben kell
foglalkoznunk vele. Fel kell készülnünk a változások okozta feladatokra. A törvény a 2000 fő alatti
településekre kimondta, hogy nem
működhet a településen önálló
Polgármesteri Hivatal. Sajnos
Madocsa állandó lakosainak száma
1971 f ő- így már mostani ismereteink szerint is tudható, hogy a hivatal működését társulásban tudjuk
csak biztosítani a jövő évtől kezdődően. A társulásnál törekedni kell
arra, hogy a lakosság kiszolgálásának színvonala ne sérüljön. Változás
fog bekövetkezni az oktatás területén is. A közoktatási reform értelmében januártól megszűnnek az oktatási társulások. Az általuk ellátott
feladatok közül az iskolai oktatás
állami feladat lesz, az óvodai nevelés pedig visszakerül az önkormányzatokhoz. Ezekre a változásokra is
fel kell készülni.

A változások mellett természetesen
tervezgetjük az idei költségvetésünket is, amit már első körben tárgyalt
is a testület. Az elfogadása március
elejére várható, de addig még rengeteg egyeztetésen, kell keresztül
mennie . Sajnos az önkormányzat
állami hozzájárulása az előző évhez
képest 2 millió Ft-tal csökkent.
Ugyanez mondható el az átengedett
személyi jövedelemadó összegéről.
A tavalyi évben ezen a címen 66
millió Ft támogatást tudhatott
magáénak a település, az idén ez az
összeg 64 millió Ft.
Ezzel együtt nőttek a bérkiadások a
jogszabályi előírások miatt. /minimálbér, garantált illetmény, és bérkompenzáció./ Nőttek a közüzemi
díjak, változott az előzetesen
Az előttünk álló esztendő sem ígér felszámított ÁFA százaléka.
számunkra könnyű, sok lehetőséggel teli időszakot.
Nem látjuk még tisztán, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)

Önkormányzati hírek
(folytatás a 2. oldalról)
Az Iskola, Óvoda fenntartási kiadásaihoz az előző évi támogatáshoz
viszonyítva /ami 47,9 millió Ft volt/
53,7millió Ft támogatást kéne
biztosítani.
Ezek mind-mind plusz terhek, melyeket valamilyen módon rendezni
kell a költségvetés elfogadásáig.
Természetes, hogy az intézményeink működésén túl némi fejlesztési
feladatot is szeretnénk megvalósítani az idei évben. Ilyenek például: a
központi buszmegálló környékének
rendbetétele, a település csapadék-

víz elvezető rendszer tanulmánytervének elkészítése, a Zöldmező
utca közvilágítási hálózatának kiépítése, a temetőben urnatartó hely
kialakítása, valamint a Művelődési
Ház színpadának felújítása /erre a
feladatra már pályázatot is nyújtottunk be/. Az év folyamán természetesen figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Amennyiben lesz
a település fejlődését elősegítő kiírás, mindent meg fogunk tenni azért,
hogy a pályázaton részt vehessünk.
Ezek a feladatok, és sok-sok tisztázatlan kérdés vár ránk ebben az évben, ezért egyre fontosabbá válik,
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hogy érvényesüljön a településen
kialakult és jól működő összefogás,
és tolerancia.
A nehéz gazdasági helyzetben
éreznie kell minden lakosnak, hogy
szükség van a közreműködésére, a
segítségére feladataink végrehajtása
érdekében.
Az önkormányzat képviselő-testülete nevében kívánok a 2012. évre
sok örömet, boldogságot, és nagyon
jó egészséget minden madocsai polgárnak!
Gelencsérné Tolnai Klára
Polgármester

Testületi ülés
Tájékoztató a képviselő-testület
2011. decemberi üléséről
Madocsa Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2011. december
14-én tartotta évi utolsó ülését,
melyen több, a település lakosságát
érintő döntés született.
A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása után a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos szolgáltatási díjakról tárgyalt a képviselőtestület. A szolgáltató, Paksi Vízmű
Kft 2012. évre az ivóvíz díjának 6,5
%-os, a szennyvíz díjának 7 %-os
emelésére tett javaslatot. A testület
tagjai a szolgáltatóval történt
egyeztetés után 2012. január 1-től az
ivóvíz díját 196.- Ft/m3 + ÁFA, a
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szennyvízelvezetés díját 259.- Ft/m
+ ÁFA összegben állapították meg.
Harmadik napirendként a szilárd
hulladék 2012. évi közszolgáltatási
díjáról döntött a képviselő-testület.
A lakosság terheinek növekedését és
az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a lakosság
által fizetendő hulladékszállítás
díját 2012. évre 10.236.-Ft + ÁFA,
azaz 13.000.-Ft összegben határozta
meg a testület.

Az ülés folytatásaként a magánszemélyek által fizetendő kommunális adó módosítását tárgyalták a
képviselő-testület tagjai. A kommunális adó mértéke 2009. január 1-től
8.000.-Ft, azóta módosítás nem történt. Az egyre nehezedő gazdasági
helyzet, az állami támogatások
csökkentése szükségessé tette a
lakosság által fizetendő kommunális
adó mértékének módosítását. A
képviselő-testület az adó mértékét
adótárgyanként és lakásbérleti
jogonként 2012. január 1-től
10.000.-Ft-ban állapítja meg.
Következő napirendként a Zöldmező utcai közvilágítási hálózat
bővítésének tárgyalása következett.
A Zöldmező utca elején lakók több
alkalommal jelezték a Polgármesteri
Hivatal felé, hogy az utca ezen
szakaszán nincs közvilágítás, a
Kossuth utca végén van az utolsó
lámpa. Főként a téli időszakban
jelent ez nagy problémát az iskolába
járó gyerekek és szüleik számára. A
képviselő-testület a paksi székhelyű
PAVILL Kft ajánlatát elfogadva
döntött a Zöldmező utcai közvilágítási hálózat bővítéséről, melynek
megvalósításához az 1.333.603.-Ftot az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

A továbbiakban elfogadta a testület a
polgármester Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról készített
beszámolót, valamint a 2011. évben
a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót.
Elfogadták a Dunaföldvár-BölcskeMadocsa Mikrotérségi Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakiskola Alapító okiratának
módosítását. A gyermeklétszám
csökkenése miatt szükségessé vált a
dunaföldvári bölcsődében csoport
megszüntetése, ezáltal módosítani
kellett az oktatási társulás Alapító
okiratát. Az Alapító okirat módosítását a társulásban érintett települések képviselő-testületeinek is tárgyalnia kell abban az esetben is, ha a
település intézményeit nem érinti a
változás.
Ezt követően meghatározta a képviselő-testület a 2012. évi munkatervét, majd a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező 2012.
évre vonatkozó kiemelt célokat.
Az ülés befejezéseként döntést
hoztak arról, hogy 50.000.-Ft
támogatást biztosítanak a Madocsai
Református Egyház részére a gyülekezet gyermekeinek
karácsonyi
ajándékozásához.
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Iskolai hírek

Az iskolában történt
2012-vel új év kezdődött, tekintsünk
mégis vissza, hogyan teltek decemberben iskolánk utolsó, szünet előtti
napjai!
Az adventi ünnepkört a gyerekek
karácsonyi műsora zárta. Az előadásra érkezők lelkét az előcsarnokban átjárhatta az ünnepi hangulat:
a szeretet és a boldogság érzése,
ugyanis a gyerekek saját kezűleg készített díszeikből, mézeskalácsaikból rendezett kiállítás köszöntötte
őket.
A mozi terem zsúfolásig megtelt. A
fellépő diákok a függöny mögött
izgatottan várták, hogy színpadra
léphessenek.
Már rutinos kis színészekként emelték az este hangulatát még megha-

tóbbá.
Aki ellátogatott a karácsonyi műsoros estre, egy különleges élménnyel
gazdagodhatott.
A téli szünet megkezdésével a tantermek kiürültek, a játék színtere a
házak udvara lett.
Lecsengtek december utolsó napjai.
Dudaszóval, pezsgődurranással léptünk át az újévbe. Új tervek, új fogadalmak.
Az iskola növendékeinek viszont
már nem volt idejük az új terveket
szövögetni a félévre, nekik ugyanis
az új év harmadik napjával megkezdődött az utolsó nagy hajtás. Addig
is lehetett szépíteni a jegyeken és
menteni, ami még menthető volt.

Ezzel az újévi köszöntővel kívánok
mindenkinek békés, sikerekben gazdag új évet a tantestület és a magam
nevében!
„ Elfogyott a pezsgő, elhalkult a
muzsika,
Hidd, hogy ez az év lesz éveid
legjobbika!
Remélj, szeress és merj nagyot
álmodni,
Így lesz szép az éved, ha tudsz
benne hinni.”
Agócs Mihályé
tagintézmény vezető

Iskolánkról
I. Oktatás személyi-tárgyi
feltételei
Tantestület létszáma: 13+/1főgyes/
Iskolatitkár : 1 fő
Takarítónő: 2+1 fő 6 órában
Tárgyi feltételek:
- Felső tagozat épülete, bútorzata, informatikai eszközei a
különböző pályázatoknak köszönhetően megújult.
- Szemléltető eszközök egy része a TÁMOP által nem érintett
tantárgyaknál hiányos,. Ezek
pótlását
saját alapítványunk
támogatásból próbáljuk megoldani.
II. Szakos ellátottság:
- Alsó tagozaton a kollegák rendelkeznek az oktatáshoz szükséges képesítéssel.
- Felső tagozaton: - fizikát, testnevelést 7. és 8. osztályban,
sportkört áttanító kolléga tanítja.
- Gyógypedagógiai feladatokat
és a felzárkóztatással kapcsolatos feladatok egy részét gyógypedagógus látja el.

III. Statisztikai adatok
Össz. létszám: 132 fő
Mulasztott napok száma: 494
Igazolatlan hiányzás: 0
Egy főre jutó igazolt hiányzási nap:4

V. Pályaválasztás

Az idei év legfontosabb feladata a
pályaválasztás. Év eleje óta folyamatos a kommunikáció az érintett
felekkel. A pályaválasztást segítették a munkaügyi központ által
Napközis tanuló: 47 fő
- 1.csoport: 22 fő / 17 fő 1.oszt. és szervezett programok. Szülői értekezletet szerveztek, a tanulók szak11 fő 3.oszt./
- 2.csoport: 25 fő / 8 fő 2.oszt. és matúrán, pályaválasztási börzén
vehettek részt, ahová szüleik is elkí13 fő 4.oszt./
sérték a tanulókat
Tanulószobás: 23 fő
VIII. Pedagógiai célra felhasznált
napok:
IV. Rendezvényeink:
- Tanévnyitó
- Október 06.
- Október 23-a
- Őszbúcsúztató
- Mikulás
- Karácsony

iskolai
osztály
községi
iskolai
iskolai
iskolai

Egyéb programok:
- gólyasimogató:5. és 8. osztály
- hulladékgyűjtés: minden tanuló
- kiállítások /karácsony, őszbúcsúztató/

1.

Tanártovábbképzés: Agresszió
kezelése
2011. nov. 8.

2.

D-B-M nevelési értekezlet
2011 nov. 28.

3.

Félévzáró értekezlet
2012. jan. 20.
Agócs Mihályné
tagintézmény vezető
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Iskolai hírek
Milyen lett a bizonyítvány?
Ez a leggyakoribb kérdés így január
végén azokban a családokban, ahol
van iskolás korú gyermek.
Január 23-án a félévi bizonyítvány
osztás napján volt aki örült, de volt
olyan is, aki búslakodott. Az eltelt 4
és fél hónap munkáját minősítettük.
A szorgalmas tanulók kitartó,
rendszeres munkájuk eredményével
meg lehettek elégedve. Aki az első
félévben lemaradt, nem igyekezett
annyira, gyengébben teljesített, a
második félévben még behozhatja.
Kitartással, akarattal minden nehézség leküzdhető.
A második félévre minden iskolásnak kívánom, hogy a legnagyobb
igyekezete szerint küzdje le az akadályokat!
Tanulmányi eredmények
Az 1 osztályban:
kiválóan megfelelt:
jól megfelelt:
megfelelt:

3
5
7

kiválóan megfelelt:

Sereg Zita
Szabó Barna
Szintai Zsombor

A 2. osztályban:
kiválóan megfelelt:
jól megfelelt:
megfelelt:

2
12
5

kiválóan megfelelt: Bertók Kornél
Tarczal Dániel
Alsó tanulmányi átlag: 4.23
Felső tagozat:
tanulmányi átlag: 4,227
Iskola tanulmányi átlaga: 4.2
Kitűnők:
3. osztály
Pongrácz Péter
Szili Zsolt
4. osztály:
Kovács Balázs
Mester Virág
Székely Lajos
Vörös Aliz

6. osztály:
Szili Péter
Vörös Jennifer

Jelesek:
4. osztály:
Törjék Hanna
5. osztály:
Balogh Alex
6. osztály:
Fater Fanni
Benedek Katalin
Kovács Mariann
Vörös Áron
7. osztály:
Englert Roland
8. osztály:

7. osztály:
Farkas Ramóna
Törjék Dóra
Varga Mihály
8. osztály:
Kovács Gergő
Millei Melinda
Szintai Kristóf
Törjék Enikő

Agócs Mihályné
tagintézmény vezető
3. oszt

4. oszt

5. oszt

6. oszt

7. oszt

8. oszt

Kitűnő

2

4

-

2

3

4

Jeles

-

1

2

4

1

-

Átlag

4,24

4,23

4,27

4,315

4,15

4,18
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Iskolai hírek, Könyvtári hírek

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az iskolások
2012. február 24-én (pénteken)
16.30 órakor
a Sportcsarnokban tartandó
farsangi báljára.

Könyvtári hírek
Két író-olvasó találkozó is zajlott
rövid időn belül könyvtárunkban.
Dec. 9-én Heim Károly, A
„Biciklis” c. könyv szerzője volt a
vendégünk. A Szekszárdon élő
nyugdíjas villamosmérnöknek
eddig egy könyve jelent meg,
amelyet bemutatott nekünk, a
keletkezése részleteibe is beavatva
bennünket. /Már készül a második
könyv!/ Mint elmondta, kikövetelték maguknak a mélyen szunnyadó
emlékek, hogy papírra vesse őket.
(folytatás a 7. oldalon)

Könyvtári hírek
(folytatás a 6. oldalról)
Az egyszerű, hétköznapi emberekről mesélnek a sorok, a II. Világháború utáni időktől a közelmúltig.
A „Biciklis” Kozma Anti életútját
követve megismerhetjük a Tolna
megyei Völgységben található kis
falu életét, az ott élő Mári mamát,
Irénkét, a fradistát és a többieket.
Szól ez a könyv még arról is, hogy a
legnagyobb bajban, a legreménytelenebb helyzetben is találni önzetlenül segíteni kész, őszinte EMBEREKET.

rokonszenves ismerősnek éreztünk.
A találkozásokban hisz az írónő, s
abban, hogy jó felmutatni: a világ és
az élet lehet akármilyen zűrös és
reménytelen, az emberekben ott a
jóság és a segítőkészség. A csoda
bennünk van, s ha nem is várjuk a
csodákat, akkor is vannak.
Ha valaki megkapargatja a saját életét, és a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen
biztos. Oda kell figyelni, mit ad a
világ. A kincs bennünk van, ha az
ember kezd kinyitni mások felé,
akkor érzi jól magát. Kódolva
vagyunk a társas kapcsolatokra. Állj
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meg magadért, mert ledarálnak
bennünket! A kis közösségek csodákra képesek. A fenti kijelentéseit
az írónő az általa megélt találkozások sorával bizonyította. A történetek hallatán rácsodálkoztunk, jé,
egy egyszerű, hétköznapi találkozásban ennyi minden benne van? Ha
őszinte érdeklődéssel fordulunk a
másik ember felé, ráfigyelünk, és mi
is adunk magunkból valamit, egymás napjait, heteit, éveit vidámabbá,
jobbá tehetjük.
Az írónővel eltöltött néhány óra alatt
remekül szórakoztunk, lelkileg feltöltődve tértünk haza.

Ez a meggyőződése Schaffer
Erzsébetnek is. A Magyar Kultúra
napjához kapcsolódva Schaffer
Erzsébet író, újságíró, a Nők Lapja c.
hetilap munkatársa látogatott el hozzánk. Az írónő munkássága elismeréseként Pulitzer-díjat, a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, Príma Primissima- díjat
kapott. Tavaly novemberben jelent
meg tizedik könyve, a Szőlővirág
illata címmel. Könyvtárunk zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, fiatalokkal, idősebbekkel egyaránt, várva a személyes találkozást azzal,
akit az írásai alapján ismeretlenül is

Kézműves foglalkozás
A két író-olvasó találkozó közt decemberben, karácsonyra
készülve, két kézműves foglalkozást tartottunk gyerekeknek. Mézeskalácsot díszítettünk és karácsonyi díszeket
készítettünk dr. Skrenyó Margit gyermekorvos, Bérces Nóra
védőnő és Baksa Istvánné könyvtáros segédletével. A díszek
létrehozásában aktívan részt vettek a gyerekeket elkísérő
szülők, nagyszülők is.

Legközelebbi könyvtári rendezvények:
Márc. 3. /szombat/ 14 óra Könyvbarát Klub gyerekeknek
Ápr. 6. /péntek/ 14 óra Számítógépes rajzverseny
Ápr. 7. /szombat/ 14 óra Húsvéti tojásdíszítés
Baksa Istvánné
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Meghívók

Meghívó
Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület szeretettel hívja 2012. évi
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA
Ideje: 2012.március 17. (szombat)
Helye: Madocsa Faluház
Program: 19.00-19.30 vendégek fogadása
19.30-20.00 köszöntő, rövid műsoros köszöntés
20.00-tól vacsora és bál
Belépőjegy ára. 3000 Ft/fő
Jegy tartalma: vendégváró rövid ital, több fogásos vacsora,
vacsorához bor és üdítő, zene, tánc, tombola
Zene: M6 expressz
Jegyek korlátozott számban kaphatók!
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 06-20-2266842, 06-20-2634175
Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!!!
Néptáncosok

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk a 2012 március 24-én a
faluházban megrendezésre kerülő Borkóstolói bálba.
Vacsora: 19 órakor.
Menü: Ragu leves, sültek, köretek
Zenét szolgáltatja: M6 express
Belépő: 3500 Ft/fő
Előzetes helyfoglalás és jegyárusítás a Polgármesteri
Hivatalban március 22-ig.
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Védőnői hírek
A Baba klubban is járt a Mikulás
2011. December 7-én meglátogatta a Mikulás a
baba klubban lévő gyermekeket is, akik
énekléssel és mondókával köszöntötték Őt.
Mindegyik gyermeket csomaggal lepte meg a
nagyszakállú.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
támogatóinknak:

· Polgármesteri Hivatal
· HO-BA Kereskedés
· Madocsai Agroker Bt.
· Posta dolgozói
· Paks és Vidéke ÁFÉSZ COOP 23.sz. ABC
· Papír és Írószer
· Nikl Ferenc
· ALFA ÉLELMISZER
· Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Szervezete

Születések 2011-ben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tóth János
Sudár Bianka Réka
Sudár Gréta Hanna
Szlucska Hanna
Turi Enikő
Kiss Kristóf
Baka Róbert

2011.02.05.
2011.07.07.
2011.07.07.
2011.07.14.
2011.08.05.
2011.08.10.
2011.10.05.

8. Baksai Eliza Anna
9. Katona Flóra
10. Katona Fruzsina
11. Nagy Ábel Gergő
12. Tuba Nóra
13. Ágotha-Vajer Csenge Villő

2011.10.06.
2011.10.23.
2011.10.23.
2011.10.31.
2011.12.03.
2011.12.28.
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Rendőrségi hírek

______________________________________________________________

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.
Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer
ELBIR
HÍRLEVÉL

9 új anyag került kábítószerlistára
A designer drog kifejezés azokra a szerekre használható, melyek molekuláris szerkezetükben illegális drogokra
hasonlítanak és hasonló a hatásuk is, azonban tiltólistán nem szerepelnek és így forgalmazásuk, használatuk
legális. Ilyen volt a 80-as években az ecstasy.
Ezeket a szereket többnyire az interneten árulják, olyan szerekként feltüntetve, melyek nem alkalmasak emberi
fogyasztásra pl.: növény védőszer, illatosító anyag, fürdősó stb.
Ezek a szerek azért is nagyon veszélyesek, mert nem lehet tudni, hogy mit tartalmaznak, és mivel új vegyületekről
van szó, az emberi szervezetre, pszichére gyakorolt hatásuk, hosszú- és rövid távú kockázataik ismeretlenek.
A mefedron betiltása óta megjelentek más, hasonló hatást kiváltó vegyületek, amelyekről még nagyon kevés
információ áll rendelkezésünkre.
2012. január 1-jei hatállyal 9 új anyag került kábítószerlistára, melyek a következők:
JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-210, 4-FA, metilon, MDPV 4-MEC
A 2011. évi CLXXVI. törvény módosítja a 2005. évi XCV. törvényt is, megteremti az új pszichoaktív szerek
szabályozásának kereteit. A módosítás lényegében meghatároz egy új jegyzéket, amely a meglévő kábítószer és
pszichotrop jegyzékek mellett jön létre az új pszichoaktív szerek számára.
Az új pszichoaktív anyagok jegyzékére kerülő szerekkel kapcsolatos kereskedői típusú tevékenységeket egy új
tényállás megteremtésével a Btk. hatálya alá vonja a törvénymódosítás. Maga a jegyzék átmeneti jegyzékként
működik majd, és előírja az ezen elhelyezett szerek meghatározott időn belüli kockázatértékelését.
A Btk. 283/B. § szerint aki új pszichoaktív anyagot az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz,
előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik bűntettet követ el, és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. (hatályos: 2012. március 1.)

Kérjük, hogy semmilyen gyanús, emberi fogyasztásra nem alkalmas szer használatát
mellőzzék, hiszen ez bűncselekmény és súlyos egészségkárosodást, illetve halált is okozhat!
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

SPORT: Kézilabda
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Kézilabda hírek
Az őszi fordulót 1. helyen zártuk a
Tengelic csapata ellen, reméljük a
tavaszi forduló nem hoz rosszabb
eredményeket. A jó felkészültség
érdekében rendeztünk egy felkészülési tornát melyre Bölcske és
Zomba csapatát hívtuk meg és a
rendevényt szinesítette a Madocsai
Kézilabdás Fiúk (MIB) csapatának és
a Paksi SC kézilabda csapatának
mérkőzése.
A mérkőzéseket a régi baráti játékvezető páros vezette Mátó Richárd és
Tauker Péter.
A teremtorna csapatunk 1. helyezésével zárult, hiszen a Madocsa –
Bölcske mérkőzést 16:10-re nyertük.
Góllövőink: Szabados Laura –
Fenyvesi Anita 1-1 gól, Klippel
Gyöngyi 2 gól, Baranya Lilla – Kis
Klaudia 3-3 gól, Vincze Ágnes 6 gól.
A Madocsa – Zomba mérkőzést 2618-ra nyertük. Góllövőink: Klippel
Gyöngyi – Fazekas Móni 1-1 gól,

Sereg Niki – Vajcs Anna 2-2 gól, Vörös Ádám.
Baranya Lilla – Kis Klaudia 6-6 gól, Góllövők: Tóth Imre – Vörös Ádám
Vincze Ágnes 7 gól.
1-1 gól, Budjos Antal – Fülöp János –
Füller Sándor – Tarczal Gyula 2-2
A Bölcske – Zomba mérkőzés ered- gól, Kövesdi István – Elek Tibor –
ménye 20-29-es eredménnyel zárult, Kern László 3-3 gól, Kovács Zsolt 4
így a második helyezést Zomba, a 3. gól, Tarczal Róbert 7 gól.
helyezést Bölcske csapata nyerte el. A gólkirály, 12 góllal a Paksi SC
A gólkirálynői címet fiatal játé- csapatának játékosa lett.
kosunk Vincze Ágnes 13 góljával A jó hangulatú rendezvényt a
nyerte. A két játékvezető döntése madocsai csapatok számára csülkös
alapján a legjobb kapus címet a babgulyás vacsora és mellé a sok
Zombai Tolácziné Varga Zsuzsanna finom süti zárta. A vacsorát Novák
érdemelte ki. Gratulálok!
Ferenc, Feil István, és Kis Gyula
A férfi kézilabda mérkőzést nagy főzte. Köszönjük!
örömünkre a Madocsai MIB csapata A tavaszi fordulóban is szerettel várnyerte, akik lelkes játékukkal, juk a mérkőzéseinkre a kézilabdát
megérdemelten győztek. A csapat szerető közönséget és szurkolóinkat.
tagjai: Bujdos Antal, Elek Tibor, Szponzorainknak szeretném megFellinger József, Füller Sándor, köszönni az elmúlt évekbeni támoFülöp János, Kern László, Kovács gatását és remélem a továbbiakban is
Zsolt, Kövesdi István, Préházi számíthatunk rájuk. Köszönjük!
Sándor (kapus), Puch Zoltán, Szabó
Dávid, Szénási László, Tarczal
Kisné Szili Mária
Gyula, Tarczal Róbert, Tóth Imre,
szakosztályvezető
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Hirdetések

MEGNYITOTTUNK!
A HAJDU ÉLELMISZER BOLT nagyon sok
szeretettel várja Kedves Vásárlóit a
Madocsa, Paksi út 7. szám alatti üzletében!
Ajánlatunkból:
JAR mosogató 0,5 l:
Kristálycukor
Tchibo Family 250 g
Eü. Papír 16 tekercses
Papír kéztörlő
Papír zsebkendő
Popsitörlő
2 literes üditő
Szörp 2 lit.

239.-Ft
299.-Ft/kg
469.-Ft
799.-Ft
129.-Ft
99.-Ft
179.-Ft
89.-Ft
209.-Ft

Cafetero 3 in 1
Szabolcsi tejital 1 lit.
Finomföl 345 g

239.-Ft
149.-Ft
149.-Ft

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 4,30 órától 18 óráig
Szombat: 6 órától 13 óráig
Vasárnap: 7 órától 10 óráig.

"Ez az Ön hirdetési felülete!
Hirdessen nálunk!
Hirdetéseit az alábbi árakon
jelentetheti meg:
teljes oldal: 8.000,-Ft + Áfa
fél oldal: 4.000,-Ft + Áfa
negyed oldal 2.000,- Ft +Áfa"

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874
fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:
2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

