Madocsai Hírmondó
A Madocsai Önkormányzat lapja

VII. évfolyam, 2. szám, 2012. március - április
Szeretettel köszöntjük az édesanyákat Anyák Napja alkalmából:

A tartalomból
Önkormányzati hírek:
Testületi ülés,
Alapszolgáltatási központ
2-3. oldal
Iskolai hírek:
Népdalének verseny,
Iskolai beiratkozás,
Versenyeredmények,
Farsangi összefoglaló
4-6. oldal

Pákolitz István: Anyámnak
Hogyha virág lennék,
ölelnék jó illattal;
Hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüstholddal,
beragyognám életedet csillagokkal.

Könyvtári hírek
6. oldal
Nyugdíjas klub,
Ifi klub,
Szabó Józsika
7.oldal
Regionális verseny,
Agrárkamarai hírek
8. oldal
Egyházi hírek:
Családi nap,
Pintér Béla koncert
9. oldal
Újra Földesi koncert,
Baba-mama klub
10. oldal
Rendőrségi hírek
11. oldal
Sport:
Kézilabda,
Labdarúgás
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Virág vagyok: ékes
piros szirmú, gyönge rózsaág;
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád;
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
Tájékoztató a Képviselő-testület színpadának felújítására fordítható
2012. március 6-án és a 2012. április összeg.
A településen működő civil szerve25-én megtartott üléséről.
zetek az idei évben is jelezték támoMadocsa Község Önkormányzat gatási igényüket a képviselő-testület
képviselő-testülete március 6-án felé, melyeket az önkormányzat
tartotta soron következő ülését, anyagi lehetőségét figyelembe véve
melynek a legfontosabb napirendje támogattak a képviselők. A Madocsa
az Önkormányzat 2012. évi költség- Hagyományőrző Néptánc Egyesület
vetésének tárgyalása volt. A képvi- működéséhez 1 000 000.-Ft-ot, a
selő-testület a 2012. évi költségvetés Madocsa SE Labdarúgó Szakosztáfőösszegét 194 287 ezer Ft bevétel- lya részére 1 450 000.-Ft-ot, a Malel és kiadással fogadta el. Az idei docsa SE Női Kézilabda Szakoszévi költségvetési hiány összege tály részére 850 000.-Ft-ot, a Ma19.652 ezer Ft. A költségvetésből docsai Polgárőr Egyesület működé182 373 ezer Ft az a keret, amit az séhez 500 000.-Ft-ot, a Madocsai
intézmények működésének finan- Nyugdíjasklub működéséhez 150
szírozására fordíthat az önkormány- 000.-Ft-ot biztosított támogatásként
zat. Ebből az iskola, óvoda műkö- a képviselő-testület, melynek
déséhez 50 366 ezer Ft támogatást felhasználásáról 2013. április 30-ig
kell átutalni az oktatási társulásnak, kell elszámolniuk. A Madocsai Ma1 700 ezer Ft-ot pedig a Paksi Peda- zsorett és Twirling Sport Egyesület
gógiai Szolgálat részére a madocsai részéről az ülés napjáig nem érkezett
gyerekek után járó támogatásként. A támogatási kérelem a képviselőmaradék kiadási keretből kell testülethez.
megoldani a Polgármesteri Hivatal, A képviselő-testület februárban
az Idősek Klubja, a védőnői szol- tartott ülésén, az Önkormányzat
gálat, Könyvtár, Művelődési Ház, 2012. évi költségvetésének I. forFaluház működését, a szociális fela- dulós tárgyalásakor a költségvetési
datok ellátását. Ebből kell biztosí- hiány csökkentése érdekében
tani a központi orvosi ügyeleti döntött arról, hogy kijelöli értékesíellátásért fizetendő összeget, a tésre az Önkormányzat tulajdonáközvilágítás-, és a köztemető fenn- ban lévő, használaton kívüli forgatartását, a szemétszállítás és a lomképes ingatlanjait, a Bölcskei út
szeméttelep kezelésével kapcsolatos végén
a 03/3 hrsz-ú, 500 m2
díjakat.
területű, korábban vízmű területét, a
Beruházási kiadásokra 7.466 ezer 20 hrsz-ú, 808 m2 területű, Templom
Ft-ot tartalmaz a költségvetés, tér 13. szám alatti ingatlant és az
melyből 2 032 ezer Ft a belső busz- 1106 hrsz-ú, 1004 m2 területű, volt
megálló környékének rendbetéte- „Hajóállomási épület” ingatlant. Az
lére tervezett összeg, 2 794 ezer Ft a ingatlanok értékesítésének meghircsapadékvíz elvezető rendszer ter- detése az önkormányzat tulajdonávezési kiadása, 1 524 ezer Ft a Zöld- ról és vagyonával való gazdálkodámező utcai közvilágítási hálózat sáról szóló 6/1993.(VIII. 15.) számú
fejlesztése. 1 016 ezer Ft urnatartó rendeletében foglaltaknak megfehely kialakítása a köztemetőben és lelően történt. Vételi ajánlat az ela100 ezer Ft az iskolaudvar megvá- dásra kínált ingatlanok közül a volt
sárlásából fennmaradó összeg.
„Hajóállomási épületre” érkezett.
Felújítási kiadások előirányzataként Az ülés a Dunaföldvár-Bölcske3 220 ezer Ft szerepel, melyből Madocsa Mikrotérségi Oktatási
1 188 ezer Ft a szennyvízcsatorna Társulás költségvetésének tárgyaláhálózat rendszeres felújítása és sával folytatódott, mely során a Tár2 032 ezer Ft a Művelődési Ház sulás Madocsai Tagintézményeinek

költségvetését 106 570 ezer Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá a testület.
Ezt követte 7. napirendi pontként a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
belső ellenőrzési csoportja által az
Önkormányzatnál 2011. évben
végzett belső ellenőrzésről készített
jelentés tárgyalása. A belső ellenőrzési csoport 2011. évben az éves
ellenőrzési ütemterv alapján a civil
szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolását
ellenőrizte. Az ellenőrzés során
szabálysértést nem állapítottak meg.
Az ülés utolsó napirendjeként a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Oktatási Társulás Alapító okiratának módosítását hagyta
jóvá a képviselő-testület, melyet a
szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló
jogszabályváltozás tett szükségessé.
Következő alkalommal 2012. február 25-én ült össze a képviselő-testület, ahol számos fontos napirend tárgyalására került sor.
A kötelező napirendként tárgyalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés
elfogadása után az Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendeletének
módosítását tárgyalták a képviselők.
A módosítás során döntöttek az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradványt az Alapszolgáltatási Központ szükséges
felújításainak elvégzésére beadandó
pályázat önerő biztosításához, valamint működési célokra fordítják.
Ezt követően a településen működő
civil szervezetek számoltak be a
2011. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról, valamint az év
során végzett tevékenységükről. A
beszámolók alapján, a településen
működő civil szervezetek a kapott
támogatások összegéről pontos
elszámolást adtak. A képviselő(folytatás a 3. oldalon)

Önkormányzati hírek
(folytatás a 2. oldalról)
testület a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Madocsa
SE Labdarúgó Szakosztálya, a
Madocsa SE Női Kézilabda Szakosztálya, a Madocsai Polgárőr Egyesület, a Madocsai Mazsorett és Twirling Sport Egyesület, és a Madocsai
Nyugdíjasklub 2011. évi beszámolóját elfogadta.
Az ülés folytatásaként az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról készült beszámoló
tárgyalása következett. Ennek részeként módosította a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló
3/2011.(III. 14.) számú önkormányzati rendeletét, majd ezt követően
tárgyalta az önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról szóló rendeletet és
a könyvvizsgálói jelentést.
Az önkormányzat a 2011. évi
gazdálkodás eredményeként
a) tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételét
230.675 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési pénzforgalmi kiadását
197.556 e Ft-ban
c) költségvetési többletét
33.119 e Ft-ban
d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradvány igénybevételét
13.483 e Ft-ban
ebből: működési célú pénzmaradvány igénybevételét
9.000 e Ft-ban
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét
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4.483 e Ft-ban vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont
e) a költségvetési hiány külső fi- éves költségvetési beszámoló adananszírozására szolgáló finanszí- taival összhangban vannak.
rozási célú bevételét
4.758 e Ft-ban A továbbiakban tárgyalták a képezen belül: a működési célú mű- viselők Dunaföldvár Város, Bölcsveletek bevételét
ke, Madocsa Községek Önkormány0 e Ft-ban zatainak gyermekjóléti alapszolfelhalmozási célú műveletek be- gáltatásaik ellátásával kapcsolatos
vételét
Intézményfenntartó Társulás társu4.758 e Ft-ban lási megállapodásának módosítását,
és Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa
f) finanszírozási célú műveletek Önkormányzati Minőségirányítási
kiadását
Program felülvizsgálati időpont mó43.593 e Ft-ban dosítását.
ezen belül: a működési célú
műveletek kiadásait
Ezt követte 14. napirendként az
0 e Ft-ban egyes önkormányzati rendeletek
a felhalmozási célú műveletek szabálysértési rendelkezéseinek
kiadásait
hatályon kívül helyezéséről szóló
43.593 e Ft-ban rendelet tárgyalása. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény
g) bevételi főösszegét
(Sztv.) 254.§. (2) bekezdése
248.702 e Ft-ban kimondja, hogy az önkormányzatok
2012. május 31-ig kötelesek
h) kiadási főösszegét
hatályon kívül helyezni az önkor242.157 e Ft-ban mányzati rendeletekben meghatáállapította meg.
rozott szabálysértési rendelkezéseket.
A független könyvvizsgálói jelentés
az önkormányzat 2011. évi költség- Az ülés utolsó napirendjeként a televetése végrehajtásáról szóló zár- pülési szilárd hulladék 2012. évi
számadási rendelettervezet felül- közszolgáltatási díjának megállavizsgálatáról készült. A könyv- pítását tárgyalták a képviselők. A
vizsgáló megállapítása, hogy az képviselő-testület a szolgáltatóval
egyszerűsített összevont éves költ- történt egyeztetések után – a
ségvetési beszámoló az Önkor- hulladékszállítás önkormányzat álmányzat 2011. évi költségvetése tal fizetendő egységnyi díját 2012.
teljesítéséről a 2011. december 31- évre vonatkozóan 266.-Ft + ÁFA
én fennálló vagyoni, pénzügyi és összegben állapította meg. Az idei
jövedelmi helyzetéről megbízható évben az egy háztartásra vonatkozó
és valós képet ad. Az önkormányzati hulladékszállítás költsége összesen
ingatlankataszter nyilvántartásban, 13.832.-Ft + ÁFA.
valamint a zárszámadáshoz készített

Alapszolgáltatási Központ
A Madocsai Hírmondó olvasói a tavalyi évben két alkalommal tájékozódhattak az
Alapszolgáltatási
Központ működésével kapcsolatban. Szeretnék a most megjelenő
lapszámban is rövid ismertetőt adni
az intézmény kihasználtságáról,
tevékenységéről.

Ezzel talán segítségére lehetek
mindazoknak, akik gondolkodnak
az itt folyó ellátások igénybevételéről.
Jelenleg 17 fő Idősek Klubja
tagunk van. Az Idősek Klubjában
napi egyszeri meleg ebédre van
lehetőség.

Étlapról, két menüből lehet választani. A Klubban kézimunkáznak,
beszélgetnek, tévéznek, közösségben töltik idejüket, nincsenek egyedül, a magány senkinek sem jó.
(folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek, Iskolai hírek

(folytatás a 3. oldalról)
Ezúton szeretnénk szólni az egyedülállókhoz, hogy jöjjenek, látogassanak el hozzánk és tapasztalják
meg, mennyire jó közösségben lenni, hiszen itt tudnak szólni valakihez.
Házigondozást jelenleg 22 fő igényel községünkben. A legtöbben bevásárlást, gyógyszeríratást-, kiváltást igényelnek. Van, aki mosást,
vasalást, fürdetést is igénybe vesz.
Nagyon örülünk, ha valamiben tudunk segíteni. Köszönjük azoknak a
bizalmat, akiknek segítségére lehetünk. Reméljük, hogy ezután is, akik
segítségre szorulnak, bizalommal
fordulnak hozzánk.
Étkezést jelenleg 64 fő vesz igénybe
községünkben. Van, aki a konyháról
viszi el, van akinek házhoz szállítjuk Bármelyik ellátási forma tekintetéés vannak, akik az Idősek Klubjából ben szeretettel várjuk az érdeklődőviszik el az ebédet.
ket.

Tarczal Gyuláné
Alapszolgáltatási Központ vezetője

Népdalének-verseny
2012. 04. 04-én Dunaföldváron
népdalének-versenyt hirdettek a
mikrotérség általános iskoláinak,
alsó- , felső- tagozaton, és a gimnázium számára. Madocsáról is indult
6 tehetséges fiatal :
Bak Éva , Szabó Klaudia , Preiczer
Boglárka 5. osztályos ,
Bán Tanita , Bertók Kincső ,Vörös
Jennifer 6. osztályos tanulók személyében. Nagyszerű produkciók
hangzottak el, és a marathoni /1418 óráig tartó/ meghallgatáson
remekül szereplő „lányaink” bíztató

kritikával térhettek haza. A pálmát
most a gimnáziumból érkezettek
vitték el minden kategóriában.
Reménykedünk abban, hogy jövőre
csak a korosztályunknak megfelelő
versenytársakkal kerülünk egy korcsoportba.
Következő fellépésünk iskolánk
diáknapi rendezvényén lesz, melyet
már nagyon várunk.
Nagy köszönet szépen daloló diákjainknak, akik minden rendezvényünk tevékeny résztvevői .

Lovász Magdolna
felkészítő tanár

Iskolai beiratkozás
2012. április 10-11-én volt iskolánk- Leendő első osztályosaink:
ban az első osztályosok beiratko1. Bak Viktor
zása.
2. Baksa Áron
3. Benedek Viktor
A következő tanévben 14 fő első
4. Bujdos Áron Zoltán
osztályos kezdi meg tanulmányait.
5. Ekecsi Gábor
Minden tanköteles gyermeket szere6 . Erb István
tettel várunk a szeptemberi iskola7. Géczi Zsófia Katalin
kezdéskor.
8. Juhász István Dávid

9. Katona Vanessza
10. Kiss Vanda
11. Kun Réka
12. Patai Barbara Zsuzsanna
13. Rummler János
14. Tóth Krisztina
Agócs Mihályné
igazgató

5

Iskolai hírek
Alsó tagozatos versenyeredmények
1.

D-B-M MONI NYELVÉSZ VERSENY
/Dunaföldvár, 2012. február 14./

2. osztály: felkészítő: Zemkóné Horváth Zsuzsanna
- VI. helyezés:
Tarczal Dániel
3. osztály: felkészítő:
- II. helyezett:
- IV. helyezett:
- V. helyezett:

Soós Ferencné
Pongrácz Péter
Balogh Erik
Szili Zsolt

4. osztály: felkészítő:
- VI. helyezett:
- VII.helyezett:
- VIII.helyezett:

Boldog Istvánné
Kovács Balázs
Székely Lajos, Vörös Aliz
Mester Virág

2.

D-B-M MONI MATEMATIKA VERSENY
/Dunaföldvár, 2012. március 28./

2. osztály: felkészítő:
- VI. helyezés:
- IX. helyezés:

Zemkóné Horváth Zsuzsanna
Tarczal Dániel
Bertók Kornél

3. osztály: felkészítő:
- I. helyezés:
- II. helyzés:
- IV. helyezés:

Soós Ferencné
Pongrácz Péter
Szili Zsolt
Balogh Erik

3.
A Paksi Vízmű által a „ Víz Világnapja”
kapcsán meghirdetett rajzversenyen
„SZERETEM A CSAPVIZET”
Különdíj: - Pongrácz Péter 3. osztály
/ Soós Ferencné/
Az alsós tanuló mellett ezen a versenyen külön
díjat kapott:
- Bertók Bianka Kincső 6. osztály
/ Molnár Edit /
- Millei Melinda 8. osztály
/ Lovász Magdolna /
A versenyeken nagyon sok résztvevő volt mindhárom település iskoláiból.
Gratulálunk szép eredményekhez!
A rendszeres, következetes munkának meglett az
eredménye!

Felső tagozat eredmények
Zrinyi Ilona matematika verseny:
VARGA MIHÁLY
7. osztály megyei 18.
FARKAS RAMÓNA
7. osztály megyei 19.
BRAUN ZOLTÁN
7. osztály megyei 20.
SZINTAI KRISTÓF
8. osztály megyei 30.
Kenguru matematika verseny:
SZINTAI KRISTÓF
8. osztály megyei 7.
KOVÁCS GERGŐ
8. osztály megyei 11.
TÖRJÉK DÓRA
7. osztály megyei 17.
FARKAS RAMÓNA
7. osztály megyei 18.
VARGA MIHÁLY
7. osztály megyei 19.
SZILI PÉTER
6. osztály megyei 19.

BENEDEK KATALIN
BRAUN ZOLTÁN
PONGRÁCZ PÁL

6. osztály megyei 24.
7. osztály megyei 24.
8. osztály megyei 28.

Curie matematika emlékverseny területi döntő:
SZILI PÉTER
6. osztály 2. hely
SZINTAI KRISTÓF
8. osztály 5. hely
Dunaújváros és város környéki iskolák matematika
versenye:
SZILI PÉTER
6. osztály 8.
BENEDEK KATALIN
6. osztály 10.
Felkészítő: Sebestyénné Venczel Andrea

Farsangi bál volt az iskolában
Az iskola idén február 24-én tartotta farsangi
bálját.Egyéni, páros és csoportos kategóriákban kellett a
zsűrinek eldöntenie a helyezéseket. Nem volt könnyű
dolguk, hiszen szebbnél szebb jelmezeket láthattak.
Egyéni helyezettek:
1. Fáraó és múmia Ruff Nikolett (4.o.)
2. Gombamanó Balogh Alex (5.o.)
3. Popej Balogh Erik (3.o.)
(folytatás a 6. oldalon)
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Iskolai hírek, Könyvtári hírek

Páros helyezettek:
1.Madáretető Bán Csenge, Somogyi Anna (2.o.)
2.Tigris és Malacka Szili Dorka Lili, Szili Lajos
3. Kleopátra Sereg Zsanett, Sereg Zita (2.o.,1.o.)
Csoportos helyezettek (alsó tagozat):
1. Micimackó és a méhek (1. osztály)
2. Szülinapi torta (2.osztály)
3. Pénz (3.osztály)
3. Békák és gólya (4.osztály)
Csoportos helyezettek (felső tagozat):
1. Görög istenek (6.osztály)
2. Szerelemvonat (7.osztály)
3. Tánciskola (5.osztály)
A farsangi bál bevétele 346.630 Ft lett, amiért köszönettel
tartozik az iskola Diákönkormányzata és tantestülete valamennyi szülőnek, szponzorunknak és a bálon megjelent
vendégeknek.
1. Szabó Tiborné
2. Závodi Zsoltné
3. Törjék Zsigmondné
4. AN-ZSU Bizsu Paks, Roboz Zsuzsanna, Fritz Tamás
5. A 3. osztályos szülők
6. A 6. osztályos szülők
7. A 7. osztályos szülők
8. Baksa Eszter
9. Bujdos Eszter
10. Pálinkás Mária
11. Dolce Vita olasz étterem és pizzéria
12. Pozsgainé Simon Rozália
13. A madocsai Nyugdíjasklub tagjai
14. Magyar Posta Zrt.
15. Sebestyénné Horváth Judit
16. Varga Mihályné
17. Rácz Istvánné
18. Szabóné Törjék Anna

Könyvtári hírek
Az iskolai tavaszi szünetben két
rendezvénnyel vártuk a gyerekeket.
A számítógépes
rajzversenyen a közismert „Paint”
programban kellett rajzolni, mely a
versenyzőknek nem okozott nehézséget. A sok szép, színes alkotás
közül néhány képcím : Kisgólyák
kikelése, Ház melletti piros autó,
Indián tábor, Vitorlás hajó. A gyerekek jutalma ingyenes internetezés és
hasznos rajzeszközök voltak.
Nagyszombaton délután családias
hangulatban, gyerekek és szülők

részvételével tojásokat díszítettünk. Többféle díszítő technikát alkalmazva
szebbnél szebb húsvéti tojások készültek. Bár tojást
díszíteni otthon is lehet legtöbben így is tesznek -,
de a csoportban, közösségben végzett tevékenységnek – jelen esetben a húsvéti készülődésnek - van
egy sajátos hangulata. A közösen
megélt élmény, az ismerkedés, a beszélgetés öröme a résztvevőket

kellemes érzéssel töltik el, és építőleg hat rájuk.
Baksa Istvánné
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Nyugdíjas klub, Ifi klub, Szabó Józsika
Nyugdíjas klub
Egy kis összefoglaló a Nyugdíjasklub tavalyi évi programjairól:
- Tápiószelén Országos Nyugdíjas
találkozón,
- Velencei tó környékén az Agárdi
Gyógyfürdőben,
- Kiskunmajsán Élmény és Gyógyfürdőben,
- Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasklub
meghívásából állakodalomban jártunk,
- Budapesten az Operett Színházban a Cigány szerelem című előadást néztük meg,
- Részt vettünk az Önkormányzati,
és a civil szervezetek által rendezett
rendezvényeken, az Óvodások,
Iskolások rendezvényén,

- Családi napot szerveztünk nagymamák és unokák körében,
- És felszenteltük helyiségünket
halászlé főzéssel.
Szeretnénk megköszönni a Madocsai Önkormányzatnak, a Paksi
Atomerőmű Zrt-nek, a Tolna
Megyei Önkormányzatnak a
2011.évben adott támogatást. Így
csodálatos napokat tölthettünk el és
sok tapasztalatot szereztünk.
Örömmel nyújtottunk segítséget a
falu életében, mindazon magányos
klubtagjainknak, akik örömmel
járnak közénk.
Összejöveteleinket 2012.január 9én kezdtük két hetente, a közgyűlést
pedig 2012. február 6-án tartottuk.

Április 16-án Szekszárdon a Babits
Mihály Művelődési Központban a
Költészet Világnapja alkalmából
megrendezett, Versmondó versenyen vettünk részt .Tagjaink közül
Magyar Sándorné: Egy boldogtalan
sün panaszai a halovány holdnál,
Ékes Istvánné: Mosolyod, Fodorné
Vörös Katalin: A boldog Pestiek
című verset adta elő, nagy sikerrel.
Heten kísértük őket, élmény volt
számunkra, legközelebb bátrabban
indulunk ilyen rendezvényre is.
Magyar Sándorné a Kiváló minősítést kapta. Ékes Istvánné és
Fodorné Vörös Katalin a Sikeres
teljesítményért minősítést kapták.
Összejöveteleinket továbbra is 2 hetente tartjuk a Templom téri iskolánál.

2012 február 24- ÖSSZEJÖVETELEINK:
Május 14.,
én Iskolások farmájus 28.,
sangja követkejúnius 11.,
zett, melyet ajánjúnius 25.
déktárgyakkal tá17.00 órai kezdéssel.
mogattunk.
Húsvétra rendbe Mindenkit szeretettel várunk!
tettük a Hősi síroTarczal Jánosné
kat.
Nyugdíjasklub elnöke

Húsvéti készülődés az ifi klubban

Szabó Józsika

Az idén is nagyon jó hangulatban telt a húsvétra való Mi, szülők ismét úgy éreztük, hogy a Madocsai
készülés az ifi klubban. A gyerekek ajtódíszt és Hírmondó hasábjain keresztül tájékoztatjuk kisbáránykás cukortartót készíthettek.

fiunk állapotáról az érdeklődőket.
A közelmúltban voltunk vizsgálaton, amely
szerint a daganat ugyan árnyalatnyilag nőtt, de
az orvos szerint ez nem számottevő. Jelenleg
Józsika jól van, az injekciós kezelést továbbra is
kapja, amit hősiesen tűr. Kontroll három hónap
múlva lesz ismét, addig folytatni kell ezt a
terápiát. Ismételten köszönetet mondunk
mindazoknak, akik segítséget, támogatást
nyújtottak és nyújtanak gyermekünk gyógyulása érdekében.
Szabó Józsika szülei
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Regionális verseny, Agrárkamarai hírek

„A saját farmom mindig zöldebb” regionális verseny
A Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Mérnöki Karának tehetséges hallgatója, valamint kis falunk
lakója: Galó Éva nyerte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (VKSZI) által
szervezett, „A saját farmom mindig
zöldebb” című regionális versenyt.
A pályázaton résztvevőknek egy
versenyképes, működésében a
fenntartható fejlődés alapelveit
figyelembe vevő farmgazdaság
üzleti tervét kellett elkészíteniük.
Ezt követően a legjobb pályamunkát
benyújtók meghívást kaptak a „Mire
KAP-ható a városi ifjúság?” című
regionális konferenciasorozat részeként megrendezett workshop-ra

ahol egy öttagú szakértői zsűri előtt
prezentálhatták mintagazdaságprojekjüket. Az ország hét régiójában megrendezésre kerülő megmérettetés dél-alföldi régiós fordulóját 2012. március 7-én rendezték
meg Hódmezővásárhelyen, ahol
első helyen végzett a 3. évfolyamos
Gazdasági és Vidékfejlesztési
Agrármérnök szakos Galó Éva.
A nyertes pályázatot egy ökoló-giai
(bio) homoktövis ültetvényről
készítette, melyet üzleti tervében
több évre vonatkozóan mutatott be.
A szakmai segítségnyújtást Kis
Krisztiánnak, a Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének adjunktusának köszönheti.

Megkezdődött az egységes kérelem beadása.
Az idei évben is a tavalyihoz hasonlóan a beadási határidő május 15. A
kérelmet ezután is be lehet nyújtani
június 9-ig, azonban ebben az
esetben naponta 1%-kal csökken a
támogatási összeg. A 9-e után beadott kérelmeket az MVH elutasítja.
Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelem
még 2012. június 11-én is benyújtható.
Az egységes kérelem kizárólag elektronikus úton adható be. A korábbi
évekhez hasonlóan az agrárkamarai
tanácsadók térítésmentes segítséget
nyújtanak a gazdálkodóknak.
2012-ben az egységes kérelmet
háromféle módon lehet benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz:
1. ha az ügyfél rendelkezik
ügyfélkapus regisztrációval saját
ügyfélkapuján keresztül.
2. ha az ügyfél nem rendelkezik
ügyfélkapus regisztrációval, technikai közreműködő segítségével.
3. vagy meghatalmazott útján.
Változás a tavalyi kérelemhez
képest, hogy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

2011. évi CLXVIII. törvény értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági
termelők e törvény alapján a
tárgyévben kockázatközösséget alkotnak, amennyiben:
a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként - a b)
pontban foglalt eset kivételével összesen legalább 10 hektár,
b) szántóföldi zöldség termesztésére
szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,
c) ültetvényművelésre szolgáló ültetvényterületként összesen legalább 1 hektár,
d) együttesen legalább 10 hektár, a)c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy
e) együttesen legalább 5 hektár, b) és
c) pontban foglaltak szerinti
hasznosítású terület megjelölésével
nyújtanak be egységes kérelmet.
A fenti feltételeket nem teljesítő
mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő mezőgazdasági termelő az
egységes kérelemben tett nyilatkozatával három éves időtartamra
önkéntesen kötelezettséget vállalhat
a kockázatközösségben való részvé-

telre.
Technikai közreműködők az
agrárkamarai tanácsadók és a
falugazdászok lehetnek.
A meghatalmazás, illetve a technikai
közreműködés kitöltéséhez szükséges az MVH által kiadott jelszó.
2012. évben a 2011. évben használt
jelszó érvényes; amennyiben valaki
elveszítette vagy elfelejtette, új
jelszót kell kérnie.
Kérem azokat a gazdálkodókat, akik
igénybe kívánják venni a segítségemet az egységes kérelem beadása
során, hogy keressék meg a jelszavukat. Amennyiben nem találják,
kérem jelezzék és segítek az új
jelszó kérésében.
Elérhetőségem: - 06/30-286-8745
Hétfőnként Madocsán a Művelődési ház kistermében a könyvtár
mellett 8:00-tól 16:00- ig.
szerdán és csütörtökön Pakson a
Tolnai út 2. I. emeleten a Tolna
Megyei Agrárkamara irodájában
Bán Bálint Géza
agrárkamarai tanácsadó

Egyházi hírek
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Kikapcsolódás az egész család számára
Július 28-án a Faluházban és annak
udvarán a református gyülekezet Családi
Napot szervez. Célunk, hogy a Családi Nap
során megismerjük egymást, és játékos
vetélkedőkön keresztül egy nagyon jó
közösség kovácsolódjon a kis és nagyobb
gyermekes családokból. A programokat
úgy állítjuk össze, hogy a család minden
tagja találjon magának megfelelő
szórakozási lehetőséget. A felnőttek
egymással, tizenéves gyerekekkel,
valamint a felnőttek gyerekek ellen
vetélkedhetnek. A fiataloknak ezen felül
henna- és csillámtetoválást ajánlunk. Az
óvodás korú és kisiskolás gyerekek
számára egész nap lesz játszóház
különböző programokkal, mint például lufi
hajtogatás, festés, rajzolás, homokozás, gyurmázás, játékos vetélkedők és arcfestés.
Délben ebéddel, délután lángossal várjuk a résztvevőket, illetve egész nap büfé üzemel. Aki a nap
kezdetére érkezik, egy ingyen tombolát kap, melyet a nap végén sorsolunk. Természetesen további
tombolák vásárlására is lesz lehetőség.
A nap Pintér Béla koncertjével zárul, aki családjával egész nap jelen lesz köztünk, és részt vesz a
játékokban. Ő bár arcról, névről kevéssé, ám dalaiból sokak előtt ismert keresztyén énekes. Csak,
hogy néhányat említsünk, ő pl. a Van egy út, Az a szép, A kincs, Rólam van szó, Nem vagyok
majomból, Little Joe, Tik-tak, stb. dalok szerzője és előadója. Négy gyermekes, nagy családos
keresztyén ember, aki megértette, és hirdeti dalaival, viselkedésével és egész lényével, hogy Isten
nélkül lehet élni, de nem érdemes.
Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen rendezvényeket, hiszen a mai rohanó világban nincs igazán
idejük az embereknek egymásra sem családon belül, sem azon kívül. Mindenki a megélhetéséért
küzd, és közben észrevétlenül felnőnek a gyerekek, akikkel nem töltött elég időt, nem tudta igazán
megismerni őket. Ez a nap segítségül lehet, hogy hidaljuk át a szakadékokat családon belül,
családok között, a családok és az egyház, illetve az emberek és Isten között. Mai világunkban a
családot komolyan romboló erők vannak jelen, s ha tudatosan nem megyünk ellenük, ez az erő
mindannyiunkat elérhet. Ezért született meg ennek a rendezvénynek a gondolata, hogy aki
szeretné, tudatosan is építhesse, és időt tölthessen, szórakozhasson együtt családtagjaival.
Reményeink szerint kezdeményezésünk minden évben ismétlődő rendezvény sorozattá növi majd
ki magát.
Nagy János
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Koncert, Baba-mama klub

Újra Földesi koncert Madocsán!
Néhány évvel ezelőtt a Szekszárdi Kamara-zenekar már tartott
hangversenyt a madocsai református templomban. Felejthetetlen
élmény volt mindenki számára, aki ott volt. Az élő zenét nem lehet
összehasonlítani azzal, amikor csak a rádióban hallgatunk valamit, s
közben autót vezetünk, takarítunk, vagy éppen barkácsolunk.
Akkor is mind kiváló zenészek szerepeltek, akik nem csupán
tehetségesek, hanem sok-sok munkával, színvonalas muzsikát
nyújtottak mindnyájunk örömére. Igazi, felemelő és ünnepélyes
hangulatban volt részünk, s ha lehet, még izgalmasabb koncert ígérkezik
most, hiszen egészen fiatal tehetségek is jönnek közénk. Káprázatos
technikájukkal és zenei tudásukkal megmutatják nekünk, hogy a
klasszikus zene soha nem megy ki a divatból, sőt örök kincs marad az
emberek számára.
A múltkori koncert még inkább emlékezetes maradhatott azok
számára is, akik nem szokták hallgatni a komolyzenét, mert Földesi
Lajos hegedűművész minden zeneszámukhoz magyarázatot fűzött és
olyan érdekességekre hívta fel figyelmünket, melyek csupán a zenét
hallgatva legtöbbünk figyelmét elkerülték volna.
Idén, május 12-én, szombaton 17.30-kor ismét eljön templomunkba a Szekszárdi Kamarazenekar, Földesi
Lajos hegedűművész „csapata.” Műsoron Vivaldi legnépszerűbb műve, a „Négy évszak” lesz. A szólisták a
Zeneakadémia Kivételes Tehetségek Osztályának hallgatói, Korb Vanessza (14 éves) és Kökény Eszter (15 éves) –
szinte még gyerekek – lesznek. Tanáruk a már említett, és Madocsán sokak által ismert Földesi Lajos
hegedűművész.
Kicsik és nagyok, mind, akik legutóbb ott voltak, biztos vagyok benne, hogy egy nagyszerű élményt kaptak,
látva és megismerve mi is igazán a zene. Bízom abban, hogy most is lesznek, akikkel, ha még nem is annyira a
komolyzenei érdeklődés miatt, de mégis őszinte nyitottsággal és legalább a „Földesi név” tiszteletére együtt
mélyülhetünk majd el a felemelő muzsika hangulatában és világában.
Minden kedves madocsai és nem madocsai érdeklődőt szeretettel hívunk a koncertre, melyre a belépés
díjtalan, de perselyadományokat elfogadunk. A koncert perselybevételének teljes összegét a Zenekar támogatására
fordítjuk!
Hollóssy Olga

Baba-mama klub
Végre itt a jó idő! Új csoportot indítunk Hétfőnként 10 órától a pici
babáknak, ahol simogatós, hintáztatós és még sok más mondókával
fejleszthetjük gyermekeink készségeit. A helyszín a régi iskolában az
első terem. Bejutás a nagykapun
keresztül. A nagyobbakat 2 éves
kortól, szerdánként 16 órától várjuk.
A részvétel ingyenes.

Ilyenkor természetesen babák nélkül, de ha nem tudod megoldani a
gyermekfelügyeletet, nyugodtan
hozd magaddal. Kialakítunk egy kis
játszósarkot, ahol a gyermekek el
tudnak játszani. A nagyobbak akár
be is állhatnak tornázni!

A tornán való részvételhez jelentkezni lehet: 06-20-220-1845-ös
telefonszámon.
Ha
bármi kérdésetek van az előző
Heti egy vagy két alkalommal délután, szeretnénk az anyukáknak telefonszámon elértek.
kedvezni és egy kis mozgást beikÜdvözlettel: Romfa-Giricz Lívia
tatni a mindennapokba.
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Rendőrségi hírek

Figyelem, változott a szabálysértési törvény, változtak a tarifák !!!
Tisztelettel köszöntöm az újság olvasóit!
Már több alkalommal és több fórumon is említés esett arról, hogy a lakhelyünkön melyek azok a
legjellemzőbb közlekedési szabálysértések, melyek észlelése kapcsán a kollégáimnak intézkednie kellett.
Ezen okból ragadnám meg az alkalmat, hogy néhány szó erejéig tájékoztassam az újság olvasóit a
bekövetkezett törvényi változásokról.
2012. április 15-től lépett életbe az új szabálysértési törvény, amely bevezeti a közérdekű munka fogalmát,
a helyszíni bírság kötelező mértékét, a fixbírságot és az új rendelkezés az ismételt elkövetés esetén is
szankcionál.
Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásokról szóló törvényben az
egyik legfőbb változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy módosul a szabálysértés fogalma. A
törvényben az eddigi 183 tényállásból 86, elsősorban a közrend és közbiztonság elleni szabálysértés
marad, míg a kikerült szabályszegések egy részénél a jövőben nem szabálysértési, hanem közigazgatási
bírság lesz kiszabható.
Ugyancsak új elem, hogy bevezetik a közérdekű munka fogalmát, amely 6-180 óráig terjedhet. Ennek
alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha az eljárás alá vont ebbe beleegyezik. A törvény szerint 5.000.Ft 6 óra közérdekű munkának felel meg. Ha erre az eljárás alá vont nem hajlandó, a be nem fizetett bírság
összeget – amelyet 30 napon belül kell rendezni – elzárásra változtatják, ennek mértéke szintén 5.000.- Ftonként egy napnak felel meg.
A legsúlyosabb szankció az elzárás, amely 60 napig, halmazat esetén 90 napig terjedhet, fiatalkorúak
esetén 30, illetve 45 napig tarthat. Az általános büntetés azonban változatlanul a pénzbírság, mely 5.000.Ft-tól 150.000.- Ft-ig, elzárással is sújtható esetekben 300.000.- Ft-ig terjedhet.
Egyes, nem kiemelt jogsértésű közlekedési szabálysértéseknél bevezetik a helyszíni bírság kötelező
mértékét, vagyis a fixbírságot, vagyis a helyszínen intézkedő rendőrnek nincs módja arra, hogy
szankcionáljon a törvényben előírt összegeket kell kiszabnia, valamint ennek kétszerese egyezik meg a
szabálysértési eljárásban kiszabott bírsággal. Például egy záróvonal átlépése esetén a fixbírság összege
15.000.- Ft, szabálysértési eljárásban 30.000.- Ft, jogosítvány nélküli járművezetés esetén a fixbírság
összege 25.000 Ft. Míg szabálysértési eljárásban 50.000 Ft.
Ha egy eljárásban valakit több szabálysértés miatt vonnak felelősségre, a halmazati szabályok miatt
225.000.- Ft-ig terjedő bírságra, elzárásra sújtható szabálysértés esetén 450.000.- Ft-ig terjedő bírságra is
számíthat.
Új rendelkezés az ismételt elkövetés szankcionálása, e szerint szigorúbban bírálják el, ha valaki fél éven
belül harmadszor követett el nem közlekedési szabálysértést. Ez azonban csak az április 15.-e után
elkövetett szabálysértésekre vonatkozik. Jelentősen emelkedik, 20.000.- Ft-ról 50.000.- Ft-ra a tulajdon
elleni szabálysértések értékhatára.
Kulcsár Szabolcs
Dunaföldvári Rendőrőrs Parancsnoka
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Sport: Kézilabda, Labdarúgás; Hirdetés

Kézilabda Hírek
Márciusban megtörtént a 2011/2012-es évi Női Megye bajnokság tavaszi sorsolása.

A mérkőzések időpontja:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

április 9.
április 14.
április 28.
április 30.
május 12.
május 13.
május 20.
május 26.
június 2.
június 9.

Hétfő
Szombat
Szombat
Hétfő
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Szombat
Szombat

Tavaszi első mérkőzésünket Húsvét
Hétfőn 15:00-kor játszottuk
Kocsolán. A kinti beton pálya sajnos
még mindig mumus a csapat
számára. Az első félideji 4 gólos
előnyünket a második félidőben a
Kocsolaiak ledolgozták, és a
mérkőzést 1 góllal elvesztettük.
(23:22 lett a végeredmény).
Góllövőink: Fazekas Móni-Sereg
Niki 2-2 gól, Kis Klaudia 3 gól,
Vincze Ági 7 gól, és Baranya Lilla 8
gól.
Április 14.-én itthon fogadtuk
Zomba csapatát. A mérkőzés
nehézkesen indult mind a két csapat
számára. Az első félidő eredménye
9:7 lett, ami nagyon gólszegény

KOCSOLA - MADOCSA
MADOCSA - ZOMBA
TENGELIC - MADOCSA
MADOCSA - TAMÁSI
MADOCSA - DECS
TOLNA-MADOCSA
HŐGYÉSZ - MADOCSA
MADOCSA - SIMONTORNYA
BÖLCSKE - MADOCSA
NAGYDOROG - MADOCSA

félidőt eredményezett. A második
félidőben már többet bevettük az
ellenfél kapuját, és a második félidő
felénél már 7 góllal vezettünk, de a
végére Zombai játékosok felzárkóztak és a meccset 1 góllal nyertük
meg 25:24-re. Mindkét csapat jó
kapusteljesítményt produkált!
Góllövőink: Fenyvesi Anita 1 gól,
Bacs Ágnes 2 gól, Vincze Ági 5 gól,
Baranya Lilla 8 gól, és Kis Klaudia 9
gól.
Köszönjük szurkolóinknak a
bíztatást és továbbra is várjuk
mérkőzéseinkre Őket!!!

Labdarúgás hírek
Szekszárd Amatőr Öregfiúk Nagypályás Labdarúgó Bajnokság
2011 – 2012. tavaszi bajnokság sorsolása
április 21. 1630 óra:
Szedres - Madocsa
30

április 28. 16 óra:
Madocsa - Őcsény Gól-jószórók
30

május 05. 16 óra:
Fa-Ge - Madocsa
május 19. 1700 óra:
Csakszentgyörgy – Madocsa
00

június 02. 17 óra:
Madocsa - Őcsény öregfiúk

15:00
18:00
18:00
15:00
17:00
11:00
11:00
17:00
17:00
17:00

Hétfőnként
18:00-tól gyermek
kézilabda edzéseket tart játékos
edzőnk Kis Klaudia, ahova minden
tanulót, ovodást szeretettel várunk !

HIRDETÉS
Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik Kis László temetésére
eljöttek, mérhetetlen
fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot, koszorút
hoztak.
A Gyászoló család Bölcskéről
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

