Madocsai Hírmondó
A Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból
Önkormányzati hírek:
- Testületi ülés
2-3. oldal
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Szeretettel köszöntjük az
Édesanyákat, Nagymamákat!
Juhász Magda: Anyu ölében

- Lakossági felhívás
3. oldal
- Hulladékszállítás
4-5. oldal
Iskolai hírek: Versenyek
6-7. oldal
Védőnői hírek
7-8. oldal
Betyárnap meghívó
9. oldal
Digitális átállás
10-11. oldal
Könyvtári hírek
12-14. oldal
Agrárkamarai hírek
15. oldal
Sport: Labdarúgás
15-16. oldal

Jó itt télen, jó itt nyáron,
nincs is jobb hely a világon,
itt ringatózni lehet,
hallgatni szép éneket.
Mikor vidám kedvem támad,
vagy ha rám tör a búbánat,
oh milyen jó itt nekem,
nyugalmat lel a szívem.
Olyan meleg, olyan puha,
jó az öledben anyuka.
Átölellek, hozzád bújok,
a füledbe titkot súgok,
hogy szeretlek Édesanyám,
ölelj, vigyázz, sokáig rám.
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Testületi ülés
Madocsa Község Önkormányzat
képviselő-testülete a Madocsai Hírmondó előző számának megjelenése óta két alkalommal ülésezett.
A 2013. április 3-án tartott ülésen a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
után jóváhagyta a képviselő-testület
a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának, valamint a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítását.
2013. január 1-től az iskolák
fenntartása átkerült a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz, az
óvodák és a bölcsőde működtetése
maradt önkormányzati feladat, ez
tette szükségessé a fenti dokumentumok módosítása.
Negyedik napirendként döntött a
testület arról, hogy az óvodában 3
hónap időtartamra egy fő részmunkaidős takarítót alkalmaz a rehabilitációs hozzájárulás terhére.
Következő napirendi pontban
tárgyalták a képviselők a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás Belső
Ellenőrzési Csoportja által készített
2012. évi belső ellenőrzési jelentést,
majd ezt követte a településen működő civil szervezetek támogatási
kérelmeinek elbírálása. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
4.400 ezer forintot különítettek el
erre a célra, melyből a Madocsai
Nyugdíjasklub működését 150.000
Ft-tal, A Madocsai Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztálya működését
1.300.000 Ft-tal, a Madocsa SE Női
Kézilabda Szakosztály működését
850.000 Ft-tal, a Madocsa SE Férfi
Kézilabda Szakosztály működését
600.000 Ft-tal, a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
működését 1.000.000 Ft-tal, és a
Madocsai Polgárőr Egyesület
működését 500.000 Ft-tal támogatta
a képviselő-testület. Az egyesületeknek 2014. április 30-ig kell elszámolniuk a kapott összeg felhasználásáról.
Az április 24-én tartott ülésen a fő
napirendje az önkormányzat 2012.
évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása volt.

A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült jelentés után
a 2012. évi gazdálkodásról készült
beszámoló részeként módosította a
képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(III.11.)
számú önkormányzati rendeletét,
amelyet a központi költségvetés
támogatásának változása tett
szükségessé. Ezt követően tárgyalta
a testület az önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról szóló rendeletet és
az ehhez szorosan kapcsolódó
könyvvizsgálói jelentést.
Az önkormányzat a 2012. évi
gazdálkodás eredményeként
a) költségvetési bevételét
200.678 e Ft-ban
b) költségvetési kiadását
194.662 e Ft-ban
c) költségvetési többletét
ebből: működési hiányát
3.271 e Ft-ban
felhalmozási többletét
9.287 e Ft-ban
d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
pénzmaradványának igénybevételét
7.675 e Ft-ban
ezen belül:
működési célú pénzmaradvány igénybevételét
2.343 e Ft-ban
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét
5.332 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek
kiadását
2.109 e Ft-ban
ezen belül: a felhalmozási célú
műveletek kiadásait
2.109 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét
208.353 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét
194.903 e Ft-ban
állapította meg.

beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint az önkormányzat 2012.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet vizsgálatáról készült. A
könyvvizsgáló összegző véleménye,
hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról, a
vagyoni és pénzügyi teljesítéséről az
előterjesztésben foglaltak valós tájékoztatást adnak. Az egyszerűsített
pénzügyi beszámolót és a zárszámadási rendeletet hitelesítési
záradékkal látta el.
Az ülés folytatásaként az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója következett, melyet az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24.§. (1) bekezdése
értelmében a képviselő- testületeknek április 30-ig tárgyalniuk kell.
2014. évre az önkormányzat kiemelt
céljai és feladatai továbbra is az
intézményrendszer működésének
megőrzése, a takarékos gazdálkodás, a közmunka program lehetőségeinek kihasználása, a helyi
társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás, a pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése és kihasználása .
Ötödik napirendként tárgyalta a
képviselő-testület a DunaföldvárBölcske-Madocsa Mikrotérségi
Óvoda és Bölcsőde igazgatói
beosztás betöltésére a pályázati kiírást, majd elfogadta az intézmény
2013/2014. évi beiskolázási tervét
és a nevelőtestület továbbképzési
programját.

A soron következő napirendként a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos
alapdokumentumok módosításának
jóváhagyása, ezt követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 8/2002.
(IX.1.) számú rendelet módosítása
következett.
Az önkormányzat
rendeletében nevesíteni kellett a
Paksi Hulladékgazdálkodási Kft-t,
mint közszolgáltatót. Ezen felül a
jelenlegi rendeletből hatályon kívül
helyezte a testület azon rendelkeA független könyvvizsgálói jelentés zéseket, mely alapján a szociálisan
az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
rászorult lakosok mentesülhettek a
közszolgáltatási díj megfizetése
alól. A 80 év felettiek alanyi jogú
mentessége azonban továbbra is
hatályban maradt.
9. napirendként „A felnőtt korúakra
vonatkozó szociális gondoskodás
helyi szabályairól szóló 8/2002.
(IX.1.) számú rendelet módosítása

következett, amit egyrészt a jogszabályok változása,
másrészt az
önkormányzat által meghatározott
jogosultsági feltételek felülvizsgálata tett szükségessé.
Utolsó napirendként, az „Egyebek”
napirendi ponton belül elfogadta a
képviselő-testület a Mezőföldvíz
Kft által 2013. évre javasolt ívóvízés szennyvízhálózatra vonatkozó
fejlesztési tervét, majd értékesítésre

kijelölték az Önkormányzat tulajdonában lévő, Akácfa utca 32. szám
alatti szolgálati lakást.
A továbbiakban a polgármester
asszony tájékoztatta a jelenlévőket a
dunai gáton kezdődő útépítésről,
valamint arról, hogy megkezdődött
a Paksi úti buszváró és az ÁFÉSZ
bolt környékének rendbe tétele.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Madocsa Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a
korábbiakban megalakított
polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.
Az új polgári védelmi szervezetekbe beosztható minden nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a
törvény adta mentességi feltételekkel.
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, valamint polgári védelmi
feladatok ellátására szolgálatteljesítésre kötelezhető. A mentességgel nem rendelkező személyeket polgármesteri
határozat osztja be – kötelező érvénnyel! – a polgári védelmi szervezet személyi állományába. Ebben az esetben a
beosztott személynek nem áll módjában a beosztási feltételeket befolyásolni. Erre csak önként jelentkezés esetén
van lehetőség.
Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezésre!
Katasztrófahelyzetek ritkán alakulnak ki, de azok bekövetkezésének lehetőségét nem zárhatjuk ki. A természet
erőivel szemben minden település kiszolgáltatott helyzetben van. Szélvihar, felhőszakadás, rendkívüli téli helyzet
nálunk is bármikor bekövetkezhet. Önre is szükség van a településünket érintő veszélyeztető hatások kivédésére, a
bajbajutott emberek megsegítésére, a károk mielőbbi felszámolására. Holnap talán az Ön otthonát, anyagi javait,
családtagjait kell menteni, védeni. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a polgári védelmi szervezetek
segítenek Önnek, hozzátartozóinak, embertársainak a bajok leküzdésében. Éljen a lehetőséggel, hogy jót tehessen
Önmagáért és másokért.
Polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés előnyei:
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettől – meddig tartó)
időtartamban vállalja a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele
mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésű szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység,
lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, műszaki egység) kívánja teljesíteni a
szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazása
esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt.
A polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a
rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
Gondolja meg! Lehetséges, hogy már a közeljövőben Önt is kötelező jelleggel beosztják a polgári védelmi
szervezetek valamelyikébe.
Éljen a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés előnyeivel!
Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatosan hívja 75/330-101 számot. Amennyiben önként jelentkezik,
személyesen keresse fel a Hivatalt (Madocsa, Fő u. 24.)
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Tisztelt Madocsaiak, kedves újságolvasók!
Fontosnak tartom, hogy a márciusban megjelent újságcikkünk óta eltelt idő alatt a hulladékszállításában
bekövetkezett változásokról ismételten tájékoztassuk Önöket.
A Pakson megvalósult hulladéklerakó 2012. december 31-ére elkészült, a pályázati szerződésben vállalt műszaki
tartalomnak megfelelően. 2013. január 1-től elindult a próbaüzem. A közel négy hónapos időszak sikeres
megvalósulást és működést igazol. Jól működik a hulladékválogatás a szelektív gyűjtésből adódóan, a zúzás,
tömörítés. Elmondható, hogy Madocsa 6 másik településsel közösen tagja és tulajdonosa egy olyan fejlesztésnek,
amely az országban elsőként valósult meg.
Fontosabb változás az, hogy a jövőben a szolgáltatási díj mértékét EU-s előírások, és az állami jogszabályok
határozzák meg. Így az ármegállapító hatáskör elkerült a helyi önkormányzattól, vagyis nincs beleszólási
lehetőségünk az árakba. Az árak kiszámítása az egész országban azonos elvek alapján történik.
A jövőben kötelező a szelektív gyűjtés, az újra hasznosítható anyagok ismételt felhasználása miatt (fém, papír,
műanyag, üveg). Illetve nem lehet elfelejteni a szelektív gyűjtés során értékesíthető hulladék árbevétele minden
esetben, csökkenti a szolgáltatás díját, ami pedig mindannyiunk érdeke.
A szállítási díj meghatározása a következő:
A 110 literes gyűjtő edényzet közszolgáltatási díja ürítéseként 2013 évben: 564,- Ft/db/hét, amely az alábbiak
szerint tevődik össze:
MEGNEVEZÉS
Nyereség
Összköltség
Amortizációs alap+Rekultivációs alap
Hulladéklerakási illeték
ÁFA

0 Ft
297,80 Ft
100,00 Ft
46,20 Ft
119,88 Ft

0%
53 %
18 %
8%
21 %

Térítési díj
100 %
563,88 Ft
Kerekített térítési díj
100 %
564,00 Ft
Az ár mind a hét településen egyforma. Az áron változtatni nem lehet. Az ármegállapítás nem az
önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Még véleményezési, egyetértési lehetősége sincs az
önkormányzatoknak. Az árat a Magyar Energia Hivatal állapítja meg.
Heti díj:
Havi díj:
Éves díj:

444,-Ft + ÁFA/db
1924,-Ft + ÁFA/db
23.088,-Ft + ÁFA/db

=
=
=

564,-Ft/db
2.443,- Ft/db
29.322,-Ft/db

Ez az összeg megfelel a jelenlegi országos átlagnak. Az áremelés 2,2 szerese az elmúlt évinek, akkor, amikor a
lakosság folyamatosan a 10 %-os díjcsökkenést hallja a médiákban. Ez azonban ránk nem vonatkozik az EU-s
pályázat miatt, hiszen a rendszernek önfenntartónak kell lennie. Az árak nyereség nélkül nyújtanak fedezetet az
üzemelési költségekre, amelyekből az is következik, hogy lakossági tartozás nem lehet.
Fizetési módok
-

Díjbeszedőn keresztül: készpénzben, számla ellenében
Csoportos beszedési megbízással
Átutalással: 70600047-11067438 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlára
Postai befizetéssel

Milyen szolgáltatást kap ezért a lakosság?
-

Heti egy alkalommal a meglévő 110 l-es edényzetből a hulladék elszállítása.
Kéthetente egy alkalommal a szelektíven összegyűjtött hulladék elszállítása.
Erre a célra ingyenesen minden háztartás kap egy un. kékfedelű 110 literes szelektív gyűjtőedényt.
Évi 8 alkalommal zöldhulladék szállítás.
Évi 1 alkalommal lomtalanítás.
Évi 1 alkalommal háztartási veszélyes hulladék elszállítása.

Önkormányzati hírek

5

- Hulladék udvar használata Pakson: évi 2 m3 építési törmelék átvétele ingyen (beszállítás a lakót terheli), a 2
m3 feletti mennyiség konténerben külön megállapodás alapján.
- Helyi gyűjtősziget használata üveg gyűjtésére.
- A paksi hulladék udvarban ingyenesen bevihető rossz háztartási gépet.
Megkezdődött a lakossággal történő szerződések megkötése.
A szolgáltató lehetőség szerint helyi lakost foglalkoztat mindegyik településen, akinek első feladata a lakossági
szerződések megkötése, majd a későbbiekben a díjak beszedése.
Madocsán a szerződéskötési, és díjbeszedési feladatokat végzi:
Romfa-Giricz Lívia,
Madocsa Kishegy u 9.
Telefonszáma: 06-20 /2201845
Ügyfélfogadás: minden héten Csütörtök 9-12-óráig a Polgármesteri Hivatalban
A díjbeszedő nem tud olyan kérdésekre választ adni, amely nem tartozik a feladatkörébe. A kérdéseket viszont
eljuttatja az önkormányzathoz vagy az üzemeltetőhöz, amelyre azt követően választ adunk.
Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy mindenki működjön közre a szerződések gyors megkötése érdekében, mert ez
mindannyiunk érdeke.
A szerződést alá nem írók jogszabály szerint értesítést kapnak arról, hogy szerződés nélkül, a kiértesítés alapján
kötelesek a hulladékgyűjtésben részt venni és a díjat fizetni.
Akik nem fizetnek vagy késedelmesen fizetnek, azokkal szemben a szolgáltató a törvény adta lehetőségénél fogva
a Nemzeti Adó Hivatal útján történő behajtásról intézkedik
Szolgáltatási időpontok
-

Háztartási hulladékszállítás minden héten hétfőn reggel 6 órától. A heti egy alkalommal történő ürítés a
fertőzés veszély miatt kötelező.
Szelektív hulladékszállítás minden második héten hétfő (páratlan számú hét) reggel 6 órától.
Lomtalanítás június 25. (kedd)
Zöldhulladék szállítás: április 30. (kedd), május 28. (kedd), június 25. (kedd), július 30. (kedd), augusztus
27. (kedd), szeptember 24. (kedd), október 29. (kedd).
Szállítások alkalmával jelentkező panaszok, reklamációk esetén hívható:
Gazdag István 06-30/298-0784

Milyen kedvezmények vannak?
-

Madocsa Község Önkormányzata (és a többi önkormányzat is) a 2013. évi díj első két hónapját kifizette a
lakosság helyett. Így erre az évre március 1-től kezdődően kell szerződést kötni, és 10 hónapra kell fizetni.
Ingyenes, 110 l-es kék fedelű szelektív gyűjtő edényzet./várhatóan június elején szállítják./
Ingyenes komposztáló edényzet igénylés szerint.
Iskolásoknak ingyenes autóbusz a paksi hulladékudvar megtekintésére.
Iskoláknak, óvodáknak ingyenes helyi programok és segédanyagok a szelektív gyűjtésekkel kapcsolatos
témakörökben.
Madocsa Község Önkormányzata rendeletben szabályozta a díjfizetési kedvezményt.
A rendelet alapján az egyedülálló 80. életévét betöltött tulajdonos nem fizet a közszolgáltatásért. Ha nem
egyedülálló, de az egyik fél betöltötte a 80. életévét a közszolgáltatási díjnak felét köteles fizetni.
Természetes, hogy a lakosság részére adott díjfizetési kedvezményt az önkormányzat köteles megfizetni a
paksi szolgáltatónak.
Felhívom a figyelmet, hogy azoknak is kötelező a szerződés aláírása, akik kedvezményben
részesülnek, csak helyettük a díjat az önkormányzat fogja megfizetni.

Kérek mindenkit, hogy írja alá a szolgáltatási szerződést és fizesse be a szemétszállítási díjat, ezzel is hozzájárulva a
hosszú távú biztonságos szemétkezeléshez.
Szelektív gyűjtésben kérem a lakosságot, hogy hatékonyan vegyen részt, ezzel segítve, hogy a szállítási díjak ne
emelkedjenek, hanem inkább csökkenjenek a jövőt tekintve.
Kérek mindenkit, legyen türelmes és bízzon bennünk, mert mi is a legjobb megoldást szeretnénk biztosítani a
törvényi előírások betartása mellett, a településen élő lakosság számára.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Országos matematika verseny Szolnokon
Április 12-én péntek délután Szolnokra indultam a családommal, de
nem egy szokásos családi kirándulásra. Itt rendezik a Curie Matematika Emlékverseny országos döntőjét,
amelyre az idén nekem is sikerült
bejutnom. Miután megérkeztünk
tettünk egy nagy sétát a városban
egészen a Tisza partig. Megnéztük a
Zagyva torkolatot és a hidakat. A
vízállás elég magas volt, a part
mentén homokzsákokat is láttunk.
Megkerestük az éttermet, ahol a vacsorát kaptuk, majd visszamentünk
a szállóba. Másnap izgatottan
indultunk a Szolnoki Főiskolára. Itt
regisztráltam a versenyre. A ver

senyzők az általános iskola 3-8. ill. a
gimnázium 9-10. osztályából kerültek ki, és nemcsak Magyarországról,
de határainkon túlról is érkeztek.
A versenyfeladatok megoldására
egy órát kaptunk. Amíg a matekpéldákon törtük a fejünket, addig a
kísérők logikai és fejlesztő játékokat
próbálhattak ki. A versenydolgozatok javításának ideje alatt sakkversenyt hirdettek, amelyre én is
beneveztem. Az eredményhirdetés
16 órakor kezdődött, amit már
izgatottan vártunk. Először a sakkal
kezdték. Nagyon örültem, amikor
kiderül, hogy a hetedikesek között,
harmadik lettem. Ezután követke-

zett a matematikaverseny eredményhirdetése .
50-ből 40 pontot elérve a 19 hetedikes közül 6. helyezést értem el.
Nagyon élveztem a versenyt, remélem jövőre is részt vehetek a döntőn.
Az országos versenyig hosszú út
vezetett. Négy levelezős forduló
után Tolnán regionális versenyen 2.
helyezettként jutottam az országos
döntőbe. A felkészítésért Sebestyénné Venczel Andrea tanárnőnek
mondhatok köszönetet.
Szili Péter 7.oszályos tanuló

Matematika versenyen voltunk
2013. április 15-én, Dunaföldváron,
ismét tanulmányi versenyt rendeztek a társulás alsó tagozatos iskolásainak. Most matematikából mérték
össze a tudásukat tanítványaink.
A három településről nagyon sok
kisgyerek vett részt. Csaknem 90en írták meg a versenyfeladatokat.
Szép eredményeink születtek:

2. osztály:
4. osztály:
Szintai Zsombor - 2. helyezett
Szili Zsolt – 3. helyezett
Felkészítő tanára:
Felkészítő tanára:
Vörösné Szabó Szilvia
Soós Ferencné
3. osztály:
Tarczal Dániel János – 4. helyezett Gratulálunk és további szép eredméFelkészítő tanára:
nyeket kívánunk!
Zemkóné Horváth Zsuzsa

Versmondó verseny az általános iskolában
Érzéseinket, gondolatainkat gyakran nehezen tudjuk szavakkal kifejezni. A költőknek azonban különleges tehetségük van ahhoz, hogy
mindezt művészi formába öntsék.
Arról írnak, ami a leginkább érdekli,
foglalkoztatja őket. A versek témája
ezért nagyon sokféle lehet. Érzelmeiket, gondolataikat sokszor a legváltozatosabb formában örökítik meg.
Ennek jegyében és a költészet napja
alkalmából rendezte meg iskolánk a
versmondó verseny idei fordulóját.
Április 23-án és 24-én került sor a
rendezvényekre, melyeknek helyszíne az iskola aulája, ill. a Művelődési Ház volt. A 29 alsó tagozatos
kisdiák rendkívül ügyesen, talpraesetten, élvezettel mondta el a kiválasztott verset. Jól artikulálva, érthető szövegmondással tették színessé
előadásukat.

Helyezettjeink az 1. és 2. osztályosok kategóriájában:
1. Araczki Kiara 2.o.
2. Katona Vanessza 1. o.
Patai Barbara 1.o.
3. Sereg Zita 2. o.
Szili Lili 2. o.
Helyezettjeink a 3. és 4. osztályosok közül:
1. Kovács Mercédesz 4. o.
Szucsán Etelka Sára 4. o.
2. Ozsvárt Róza Edina 4. o.
Magyar Ákos 4. o.
3. Bán Csenge 3. o.
Vörös Erik 4. o.
Szabó Szimonetta 4.o.
Felsős helyezettek az 5. és 6. osztályból :
1. Kovács Balázs 5. o.
2. Mester Virág 5. o.
3. Ruff Nikolett 5. o.

Felsős helyezettek a 7. és 8. osztályosok közül:
1. Benedek Katalin 7.o.
2. Vörös Jennifer 7.o.
3. Farkas Ramóna 8. o.
A felsős diákok közt egy különleges
produkcióra is sor került: Vörös
Jennifer a saját versével lépett fel,
melynek nagy sikere volt. Reméljük,
hogy Jeni tollából még sok hasonló
mű fog megszületni.
Izgalommal várjuk a folytatást!
Mindkét délután értékes, szép
élményekkel gazdagodhattunk.
Lovász Magdolna
(folytatás az 7. oldalon)
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Ez a rügy egy új kezdet,
Mely kibékít két embert,
Mert egy vita miatt
A barát, barát marad.

VÖRÖS JENNIFER :
BARÁTSÁG

A barátja ott lenne mellette
Vígasztaló lelket öntene bele
Bíztatná új dolgokra,- s ha elront
valamit,
Nem lenne goromba.

Mi is lenne az emberrel
Ha nem lenne mellette egy barát
Nem tudná elmondani
Kinek, a búját, baját.

A barátságban az a jó,
Bár ha néha ring, mint egy hajó
Mégis olyan szilárdan áll,
Mint egy hatalmas kővár.

Aki mellett nincs egy barát,
Ki ismerné minden titkát,
Az sosem érthet meg egy
magamfajtát,
Mert nekem sok barátom van már.

És ha öröm érné ,
S a boldogságtól kivirul,
Vagy ha bánat érte
S az ég felette beborul.

Kővár, ami olyan erős,
Mely kibír hurrikánt és esőt
s amikor végre a nap kisüt,
Az esővízből hajt egy új rügy.

Remélem, ha felnövök,
Tovább bővül a baráti kör,
Addig is igyekszem,
hogy sok ember bizalmát elnyerjem.

(folytatás a 6. oldalról)

Cinegemadár énekverseny
A Nemzeti Művelődési Intézet
Tolna Megyei Igazgatósága és
Madocsa Község Önkormányzata
közös szervezésében zajlott április
20-án Madocsán a a 2013-as Bogár
István népdalgyűjtő-zenész neve
fémjelezte CINEGEMADÁR
énekverseny egyik területi fordulója 18 egyéni és 10 csoportos résztvevővel. A vendéglátás páratlan
volt, sok-sok finomságtól roskadoztak az asztalok.
Gyermekek, felnőttek, egyéni, páros és csoportos produkciókkal
léptek fel. Általános iskolánkból is
készültek tanulóink népdalcsokrokkal: a 3. osztályból : „VIDÁM
CINEGÉK”

4. osztályból : Szucsán Etelka Sára
/egyéni
5. osztályból : Mester Virág
Barbara /egyéni
6. osztályból : „ CSICSÖRKÉK” –
Bak Éva és Preiczer Boglárka
páros énekléssel mutatták meg
tehetségüket - Lovász Magdolna
felkészítésével.
A gazdag népdalkincs bemutatása
mellett szép, tisztán csengő énekhanggal örvendeztették meg a
nagyérdeműt. Bartók Béla szavai
csengnek a fülünkbe, mikor ilyen
ünnepélyes és emelkedett hangulatú

rendezvény részesei lehetünk: „ A
népzene olyan dallamokból tevődik
össze, amelyeket sokan, és sokáig
énekeltek. Ezeket a dallamokat és
szövegeket szájhagyomány útján
adta tovább egyik nemzedék a
másiknak.”
Baráti beszélgetések, új barátságok
kialakulása, szakmai tapasztalatok
szerzése tette még hasznosabbá,
bensőségesebbé ezt a délutánba hajló
találkozót. Bátran mondhatom
mindenki nevében: remek nap volt
ez a szombat , és ehhez még a jóidőt
is ajándékba kaptuk, de ezt már az
égiek hozzájárulásával. Köszönjük,
hogy e rendezvénynek iskolánk is
részese lehetett.
Lovász Magdolna

EGÉSZSÉGNAP
Madocsa egészségház
2013. május 10. 10-14 óráig

Térítéses vizsgálatok: Szív- és érrendszeri

betegségek rizikófaktorainak szűrése

Ingyenes vizsgálatok: Rákszűrés
- testsúly, testmagasság, haskörfogat mérése
- cytologiai kenetvétel a méhnyakról
- testzsír, testtömegindex (BMI) meghatározása
- kérkezes tapintásos vizsgálat (méh, petefész- - vércukormérés
- a vér teljes koleszterinszintjének mérése
kek állapota)
- vérnyomás és pulzusmérés
- az emlők tapintásos vizsgálata
- a szájüreg vizsgálata
Térítési díj: 1500 Ft
- bőrdaganatszűrés
A vizsgálatokat dr. Tóth János nőgyógyász-onkológus főorvos és a Cyto-Prev Kft. munkatársai
végzik.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

8

Védőnői hírek

Egyszer volt, hol nem volt...
…volt egyszer egy… Úgy hiszem, mindenki folytatni tudná
ezt a mondatot, ráadásul sokféleképpen. Hiszen
mindannyian ismerünk meséket: nekünk olvasták fel őket,
mi olvastunk mesekönyvet, de a tévében, moziban is láttunk
már sokat. A mese mindenkire hatással van.
Nemrégiben Pécsett lehetőségem nyílt meghallgatni Kádár
Annamária (a Mesepszichológia című könyv szerzője)
előadását a mesékről. Ő beszélt az ún. „elindító mondatok”ról is. A mesékben mielőtt a hős elindul, kap útravalóul
néhány jó szót. Nekünk is ugyanígy kell tennünk
gyermekünk esetében. Az édesapáknál két olyan mondat
van, aminek el kell hangoznia. Az egyik a lányának szól:
„Büszke vagyok rád, lányom.”, a másikat pedig a fiának kell elmondania, lehetőleg többször: „Ez igen, ez jól meg
van csinálva, fiam!”, elismerve ezzel a teljesítményét. Az is nagyon fontos, hogy nem csak kimutatni kell a
szeretetünket, hanem – hangsúlyozza Kádár – ki is kell mondani a gyerekünknek, hogy mennyire szeretjük.
A meséknek a gyermekek érzelmi intelligenciájának és szocializációjának alakulásában kiemelt szerep jut. A
legjobb, ha a mesét fejből mondjuk, de az is jó, ha felolvassuk. A gyerekek fokozatosan értenek meg egyre többet a
meséből, ezért igénylik a sokszori felolvasást. Az is lehet, hogy leragadtak egy résznél, nem is követik az
eseményeket, csak az őket éppen hatalmába kerítő epizód jár az eszükben. Mivel nem tudhatjuk, hogy a
gyermeknek melyik karakter vagy motívum keltette fel az érdeklődését, melyik szereplő bőrébe bújt, sosem szabad
megmagyaráznunk neki a mesét! Meg fogja ő érteni, ha sokszor elmeséljük neki, a maga szintjén értelmezni fogja a
történetet.
Az sem mindegy, hogy milyen életkorban milyen meséket mondunk a gyereknek. A legkisebbekhez mondókák
illenek, jók a Kerekítő-kötetek, de Varró Dániel verseire (pl. Akinek a lába hatos, Akinek a foga kijött) is jókat lehet
játszani a babákkal. 2–3 éves korban következhetnek az énmesék, a 3–4 éveseknek pedig a láncmeséket,
csalimeséket, állatmeséket mondhatjuk. 4 és fél – 5 éves kor előtt ne mondjunk varázsmeséket a gyerekeknek.
Ezeknek ekkor jön el az ideje, mert ezelőtt náluk egy síkon helyezkedik el mese és valóság – ugyanezért nem
szabadna 4 és fél évesnél kisebb gyereket bábszínházba se vinni.
Felvetődhet a kérdés, mi a teendő akkor, ha több, különböző korú gyereknek szeretnénk mesélni. Ilyenkor
mindenképpen a kisebb életkorát kell figyelembe venni. A nagyobbnak külön mesélhetjük az ő korosztályának
megfelelő meséket.
Végül: mit mondhatunk a tévézésről? Kádár Annamária szerint napi húsz percnél többet ne töltsön a gyerek a tévé
előtt – ott készen kapja az információkat, a helyszínek és a szereplők meg vannak rajzolva, a történések a képernyőn
egyféle módon jelennek meg; éppen ezért a gyermek nem tudja (nem kell neki) használni a fantáziáját.
Vekerdy László a következőt mondja a tévénézésről: „azt állítom, hogy a kisgyerek agyára károsan hat.
Megváltoztatja az agy elektromos struktúráit, az éber állapotból az alvásra hasonlító állapot felé tolja, és az agyat
külső, visszalapozhatatlan impulzusokkal látja el. Ha lehet, iskolás korig jó volna, ha nem tévéznének a gyerekek,
de ha tévéznek, akkor közösen kiválasztott műsort, limitált időben és (…) valamelyik szülővel együtt. Hogy
feltehesse a kérdéseit, hogy lássuk, mitől ijed meg, hogy beszélgethessünk róla. Jogos igény, hogy lerakjuk a
gyereket a tévé elé, de nem az igazi.”
Meséljünk tehát a gyereknek, minél többet, minél színesebben, ha lehet, fejből, de lehet könyvből is, és csak
keveset üljön a tévé előtt, hagyjuk, hogy használja a fantáziáját, hogy a fejében megszülethessen egy képzelt világ,
ami egyedül az övé, amit színesíthet, gazdagíthat, és aminek csak a képzelőereje szabhat határt.
Bérces Nóra védőnő

Meghívó
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VII. Betyárnap
2013.05.11.
Helyszín: faluszéli legelő
800-830 Nevezés
845 Pálya bejárás
900 Megnyitó
Fogathajtás
1. futam hintóval, majd ezt követően
spediter kocsival és a 2. futam hintóval

1000 Csikós verseny (bírálat) pályán kívül
1030 Csikós verseny (2 program a pályán)
1100 „Betyártúra”: 4000 m-es távlovaglás külön útvonalon
1145 Eredményhirdetés (fogatosok és 4000 m-es)
1200 Ebéd
1230 Néptánc: Madocsai Hagyományőrző Néptánc
Egyesület műsora
00
13 Csikós verseny (pályán másik 2 program)
Fajta bemutató
00
14 Sprint verseny
Nevezés a Népies fogathajtásra
45

14 Eredményhirdetés (sprint és csikós verseny)
Pálya bejárás
00

15 Népies fogathajtás (egyes és kettes fogatok)
1700 Eredményhirdetés
Eredményhirdetést követően levezetésül szórakoztató játékok.
A nap folyamán: népzene, borkóstoló, lángos, kézműveskedés,tárcsázási, főzési lehetőség!

Nap lezárásaként közös mulatozás.
Nevezési díj:
-500 Ft:
Spediter kocsis fogathajtás
„Betyártúra”4000 m-es
sprint verseny, csikós
-1500Ft:
Hintós fogathajtás
(megfelelő öltözékben)
1 ló maximum 2-szer indulhat ugyanazon versenyszámban, kivéve hintós
verseny, ahol csak egyszer.
Nap folyamán a programokban változás előfordulhat!

Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre!
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MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ
ÉRINTETTEKNEK?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik,
minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális
földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon
is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt
jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban
kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd
elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság,
gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás)
jelent a televíziónézők számára.

sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő
digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet
szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós,
műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató
csomagjára.
MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet
megtekinteni:
1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.

KIK AZ ÉRINTETTEK?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg
egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője,
esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendője.
MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző
háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá
kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a
nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben
televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez
Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna,
koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg
vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy
dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box
szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket
vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő
régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra

Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek
készülékeit a digitális adás vételére.
SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt
a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati
médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World)
digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás
a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosításához szükséges eszközök beszerzését (settopbox, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.

Digitális átállás

TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás
igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg
földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) időskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti
pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél
idősebb), és számára az ONYF által folyósított
nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás,
egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
Állami támogatás háztartásonként egy jogosult
felhasználó számára adható. Háztartásonként több
támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja
el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30tól igényelhető.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori
felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi
meg az igénybe vehető támogatási formákról és a
támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót,
valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult
felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül
küldhet vissza az NMHH-nak.
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a
felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban
ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.
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Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá
valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az
NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013.
április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás
igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási
időpontot követő 30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók
nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent
jelzett szociális, illetvenyugellátások valamelyikében
részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a
lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013.
június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik
a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális
átállásról, az állami támogatásra való jogosultság
feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási
formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap
kitöltésében.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a
06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási
igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges
eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH
gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is
élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!
Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu
A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és
az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés
rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet,
illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg
műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú
NMHH-rendelet alapján került összeállításra.
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Márciusban történt
Rendezvények:
Az iskolai tavaszi szünetben két
hagyományos programmal vártuk a
gyerekeket a könyvtárba.
A számítógépes rajzversenyen a
régi, már több évben versenyzett
gyerekek mellett újak is jelentkeztek. A Paint programban élvezettel
készítették a szép, színes rajzokat. A
változatos témájú képek közül
néhány cím: A rózsa, Világűr, Húsvéti kép, Sátortábor. A résztvevők
jutalmul rajzeszközöket (ceruza,
toll, filctoll, jegyzettömb) és ingyen
internetezést kaptak.
A másik program a húsvéti tojásdíszítés volt. Különféle technikákkal: temperafestéssel, szalvétatechnikával,
filctoll, glitter, mintalyu-kasztó használatával szebbnél szebb egyedi művek születtek, melyeknek értékét a jó
kedvvel végzett saját készítésű alkotások adják.

A Madách Színházban jártunk
Március utolsó napján - amely
idén jeles napot is jelölt, Húsvétvasárnapot -, színházi előadásra
utaztunk Budapestre, a Madách
Színházba. A 35 személy közül
négyen már másodszor néztük meg a
Mary Poppins című musicalt, tehát
tudtuk, hogy mire számíthatunk, de
mégis várakozással tekintettünk az
előadás elé. Ugyanis a főbb szerepeket többes szereposztásban játszszák, és nem tudni előre, hogy aznap
melyik színész formálja meg az
adott alakot. Szívesen megnéztük
volna a szeptemberi előadás szereplőivel is újra a darabot, de most más
színészek alakították a szerepeket,
most is nagy tetszésünkre.

urának felháborodására az elmúlt
négy hónapban a két gyerek mellől
hat dada szökött meg viharos
tempóban. A legnagyobb zűrzavar
közepette a semmiből egyszerre ott
termett egy rendkívüli lény, bizonyos Mary Poppins. Nos, ő nemcsak
felvállalta a gyerekeket, hanem
pillanatok alatt csodás változást
varázsolt a család életében. Mágikus
erejével megragadta a szíveket, és
bűvös kalandokba hívta az egész
környezetét. A valóság mesévé vált,
a mese pedig a valóság részévé…
Mary Poppins mágikus erejű
figuráját, a gyerekirodalom felejthetetlen dadusának alakját az ausztráliai születésű angol Pamela Lyndon
Travers író, újságíró, színésznő
Mary Poppins- ról néhány monda- találta ki. Évtizedeken át írta, regénnyé, sőt regénysorozattá fortot:
„Áll a bál a Banks család Cseresz- málta az epizódokat, még 90 évesen
nyefa utcai otthonában. A ház
is dolgozott rajta.

1964-ben film, majd 2004-ben
Travers történetei és a film alapján
színpadi musical született. Azóta a
világ színpadairól levehetetlen,
rengeteg díjat nyert sikerdarabbá
vált, felnőttek és gyerekek gyönyörűségére. A siker titka az utánozhatatlan báj, amellyel a musical
egybeötvözi a környező világ hétköznapjait a tündérmesék varázslatával.”
(Forrás: www.madachszinhaz.hu)
Felhívom az újságolvasók figyelmét, ha sikerül jegyeket szereznem,
akkor ősszel újra lehetőség nyílik
egy csoportos, buszos színházlátogatásra a „Mary Poppins”- re,
ugyanis ezt a csodálatos, tanulságos,
szórakoztató, világszínvonalú előadást mindenkinek látni kell(ene).
Baksa Istvánné
könyvtáros
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Pannónia-expedíció
2012. dec. 8-án könyvtárunk vendégei voltak Treszl Gábor és Hunyadi
Bence, a 2012-es Pannónia-expedíció tagjai.
Treszl Gábor több hosszabb utat
megjárt már a magyar gyártású
Pannónia oldalkocsis motorkerékpárral, más-más útitársakkal, többek
közt a madocsai Vörös Csabával is.
Pannóniás túráik időrendben a
következők: 2003. Adriai túra,
2004. Athén, 2006. Cseljabinszk,
2008. Peking. 2012. évi útjuk végcéljául a Londoni Olimpiát jelölték
meg, de hogy még élménydúsabbá
váljon a túra, nem toronyiránt
indultak, hanem egy hosszabb
útvonalat választottak, Dél-Európán
keresztül, át a Gibraltári-szoroson Afrikába is eljutottak. Ilyen hosszú út megtétele egy 1965-ös, 4 fokozatú, 2
ütemű járművel erős vállalkozó szellemet, kitartást igényel. Ráadásul nem elég az évek során kialakult rutinos
motorvezetés, oldalkocsis motorral „külön tudomány” vezetni. No, de ez nekik már nem jelent nehézséget. Gondot
okozott viszont az, hogy Olaszországban lerobbant a motor. Most először nem vitték magukkal a pót motorblokkot,
így két napig vesztegeltek, mire itthonról egy barátjuk utánuk szállította.
Nagy feltűnést keltettek motorukkal mindenhol, főleg Monacoban a sok luxusautó között. Útjuk során 15
országban jártak, 23 határátlépésük volt, 14 ezer km-t tettek meg, 800 l benzint használtak el.
Minden eddigi útjuknál fontos és kiemelt célként szerepelt a magyar vonatkozású emlékhelyek felkeresése.
Olaszországban az I. Világháborús Doberdói hadszíntérre látogattak el, ahol számos magyar katona is harcolt.
Sagradoban lerótták kegyeletüket a katonasíroknál. Visintini faluban felkeresték a Magyar kápolnát.
Portugáliában, Estorilban Horthy Miklós lakhelyét is megtekintették, ahol a kormányzó az emigrációban töltött
éveiben élt.
Gábor és Bence több országban élvezte a kint élő magyarok vendégszeretetét. Írországban pl. a dunakömlődi
Zirci Istvánnal és családjával találkoztak. Rabatban ellátogattak az Afrikai Magyarok Klubjába, itt vendéglátójuk
egy hajdan Magyarországon tanult afrikai férfi volt.
Rengeteg élményt átéltek útjuk során, de az Olimpia fergeteges hangulata különösen emlékezetes marad
számukra.
Londonban találkoztak a magyar Roburos csapattal. Velük még terven kívül elutaztak Írországba és Skóciába is.
Gábor és Bence a madocsai könyvtár hallgatóságának több órahosszán keresztül mesélték élményeiket.
Említették még a franciaországi Loire völgyét, Párizst, Disneylandot, Trianont és több más helyszínt, amit
felkerestek.
A paksi fiúk kíváncsivá tettek bennünket, 2013-ban visszavárjuk őket a Pekingi motorostúra élménybeszámolójára.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet dr. Székely Zsuzsanna doktornőnek és dr. Szigethy
András doktor úrnak a könyvtárunknak felajánlott nagyobb könyvadományért, és
köszönetemet fejezem ki Rácz Tímeának és Szalisznyó Pálnak is az adományaikért.
Baksa Istvánné könyvtáros
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A Magyar Kultúra Napja
Jan. 19-én a Magyar Kultúra napja
alkalmából könyvtárunk vendége
volt Dr. Töttős Gábor, a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula
Karának docense Szekszárdról.
Előadásának címe: Kikre lehetnek
büszkék a Tolna megyeiek?
A tanár úr most járt először Madocsán. Bemutatkozásában beszélt a
családjáról, irodalmi munkásságáról. Egyetemi végzettségének
megfelelően magyar-történelem
szakos középiskolai tanárként
kezdett dolgozni 1979-ben. Néhány
év múlva könyvtárosi képesítést és
bölcsészdoktorátust is szerzett. Tíz
évig a megyei könyvtár helytörténész könyvtárosa volt. Jelenleg a
PTE Illyés Gyula Karának Magyar Tanszékén tanít. Idáig 36 könyve jelent meg. Néhány közülük: „Szekszárd –
Mesélő útikönyv”, „Dienes Valéria – Az első magyar professzornő ifjúkora”, „Válogatott nyűgeim”
(novelláskötet), „Hajdani tolnai hölgyek könyve” (benne az első magyar nőlexikonnal).
Tanár úr szívügye a borkultúra ápolása is. Több kiadványának témája a szőlő és a bor, pl.: a „Szekszárdi szőlő és
bor” c. könyv és a „Szonettkoszorú”, amely bordalokat tartalmaz, és 2012-ben egy országos pályázaton 600 mű
közül első helyezést ért el. Ő maga is a borrend lovagja, sőt, a szekszárdi Alisca Borrend alapító tagja.
Tanár úr az előadásában sok Tolna megyei illetőségű személyről beszélt, hírességekről és olyanokról is, akikről
még soha nem hallottunk. Szekszárdon született Garay János és Babits Mihály költő, Dienes Valéria, az első
magyar professzornő, Déry István színész, az ő felesége volt Déryné Széppataki Róza.
Tolna megye szülötte Tolnai Lajos író, a modern magyar irodalom egyik előhírnöke, Lázár Ervin és Illyés Gyula
író, költő, Dénes Oszkár színész.
Töttős tanár úr több ezer Tolna megyei híres emberről gyűjtött adatokat. Elmondása szerint gondban van kit
hagyjon ki készülő könyvéből, melynek címe: Ezer híres Tolna megyei.
Tanár úr felkészültségéből, lexikális tudásából ízelítőt kaptunk, és mivel Madocsán tartott előadást,
természetesen helyi vonatkozású, levéltári adatok alapján fellelhető hajdani személyekről is tett említést.
Mindegyik a madocsai apátsággal kapcsolatos, mint pl. Zoan Antonio Cattaneo, aki a madocsai apátnak nevezte
magát, és Szegedi Ferenc Lénárd, aki 1652-ben elnyerte a madocsai apátságot.

Értesítés
2013. ápr. 1-től a Községi Könyvtár új nyitva tartása:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

:
:
:
:
:
:

szünnap
14 - 18 óráig
14 - 18 óráig
14 - 18 óráig
14 - 18 óráig
14 - 18 óráig
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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 09-ig, azonban ebben az esetben naponta 1%-kal csökken a támogatási összeg. A 09-e után beadott
kérelmeket az MVH elutasítja. Mivel 2013-ban ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelem még 2013.
június 10-én is benyújtható.
Az egységes kérelem kizárólag elektronikus útón adható be. A korábbi évekhez hasonlóan az agrárkamarai
tanácsadók térítésmentes segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak.
2013-ban 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.
Technikai közreműködők az agrárkamarai tanácsadók és a falugazdászok lehetnek.
A meghatalmazás, illetve a technikai közreműködés kitöltéséhez szükséges az MVH által kiadott jelszó. 2013.
évben a 2012. 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 én segítek az új jelszó
kérésében.
Elérhetőségem: - 06/30-286-8745
Hétfőnként Madocsán a Művelődésiház kistermében a könyvtár mellett 8:00-tól 16:00- ig.
Szerdán és csütörtökön Pakson a Tolnai út 2. I. emeleten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara irodájában

Bán Bálint Géza
Szaktanácsadó

Labdarúgás hírek március-április
Magyar Kupa
15. forduló, 2013.03.10
2013.03.02
ifi Madocsa-Tengelic 0:0 (0:0)
Csikóstöttös-Madocsa 3:6 (2:2)
Vez: Csobot L, Kovács T
Vez: Nyakas B, Verbászi P,
Kovács L
Trapp T –Szabados A, Gábor M,
Erdélyi Zs, Szabó E – Újhelyi Sz
Szintai Balázs– Kern Dávid, (Závodi Zs) Szintai K, Kovács
Aschermann Gyula, Gál Albert, Gábor, Erb F (Vörös V) – Farkas P,
Magyar István – Magyar Tamás (Szabó R) Kovács Gergő
(Elek Tibor) Vörös Gábor, Sánta
István, (Feil Tamás) Tolnai Róbert Ifistáink becsületesen küzdöttek, de
(Gergely László) – Böde István, kevés veszélyt jelentettek az ellenfél
Zengrűber Áron
kapujára.
Alaposan megfiatalított csapattal
utaztunk a megye legtávolabbi
pontjára. Az első félidő kiegyelített
játéka után a második játékrészben
fölénybe kerültünk és biztosan
nyertünk.

felnőtt Madocsa-Tengelic 6:2 (6:1)
Vez: Éreth A, Csobot L, Kovács T
Góllövő: Böde 5, Tolnai

(Zengrűber Á) Vörös G, (Elek T)
Rein A, Wenhardt Á (Madár K) –
Böde I, Tolnai R
Nagyon készültünk a régi rivális
ellen, mert ősszel Böde nélkül
kikaptunk Tengelicen. Most
álomszerűen kezdtünk, az első
félidőben minden támadásunk után
gól született. A második félidőben
már csökkent a koncentráció, de így
is szép győzelmet arattunk.
A március 17-re kisorsolt Mórágy
Madocsa mérkőzést a nagy havazás
miatt elhalasztották.

16. mérkőzés, 2013.03.24
Szintai B– Kindl I, Szili L, (Kern D) ifi Németkér-Madocsa 7:1 (4:1)
Gál A, Magyar I – Szakács V,
(folytatás a 16. oldalon)

16
(folytatás a 15. oldalról)
Vez: Antal I, Bogdanovics S
Góllövő: Erdélyi Zs
Trapp T – Erb F, Gábor M, Erdélyi
Zs, Szabó E (Gerst J) – Újhelyi Sz,
Szintai K, (Szabó R) Farkas P,
Závodi Zs – Kovács Gergő, Vörös
V(Bíró K)
A sokkal összeszokottabb és
fizikailag erősebb hazaiak simán
győztek.
felnőtt
Németkér-Madocsa 1:1 (0:1)
Vez: Illés T, Antal I, Bogdanovics S
Góllövő: Böde
Szintai B– Kindl I, (Boris B) Szili L,
(Vörös G) Gál A, Magyar I –
Szakács V, Sánta I, Rein A,
Wenhardt Á (Madár K) – Böde I,
Araczki I (Zengrűber Á)
Végig fölényben játszottunk, voltak
igéretes helyzeteink, sajnos a kapu
előtt a szerencse elpártolt tőlünk.
Ennek ellenére meg lehet a három
pont, mert a hazaiak jogosulatlanul
szerepeltették egyik játékosukat.
A március 31-i meccsünk a nagy hó
miatt elmaradt, az április 7-i
meccsünk a nagy esőzések miatt
elmaradt.
MAGYAR KUPA
Madocsa-Szedres 1:5 (1:2)
Vez: Nyakas B, Lengyel S,
Horváth J
Góllövő: Böde
Szintai B– Madár K, (Szabó J) Rein
A, Sánta I, Araczki I, – Magyar T,
(Zengrűber Á) Wenhardt Á, Kindl I,
Tóth R, (Kern D) Tolnai R– Böde I,
Kiegyenlített meccset játszottunk a
megyei első osztály egyik elit
csapatával, akik jól használták ki az
alkalmi védelmünk hibáit. A végén
kitámadtunk és két perc alatt két gólt
kaptunk.

Sport: Labdarúgás
17. mérkőzés, 2013.04.14
ifi Madocsa-Zomba 0:11 (0:5)
Vez: Bati N, Brücher V

Szintai B– Madár K, Rein A, Gál A,
Araczki I – Szakács V, (Kern D)
Wenhardt Á, (Sánta I) Vörös G,
(Tóth R) Kindl I, (Boris B) Tolnai R
Trapp T – Szabados A, Feil T, Farkas (Zengrűber Á) – Böde I
P, Erb F, (Bíró K)– Újhelyi Sz,
(Szabó R) Szintai K, Kovács Gábor, Gyenge első félidő egy-egy góllal, a
Szabó E – Vörös V, Závodi Zs (Gerst második félidőben jobbak voltunk,
J)
de a bíró adott két furcsa gólt a
hazaiaknak, ezért végig izgalmas
A sokkal összeszokottabb és volt a meccs.
fizikailag erősebb zombaiak tetszés
szerint szerezték góljaikat.
19 mérkőzés, 2013.04.25
ifi Bátaapáti-Madocsa 6:2 (3:1)
Góllövő: Feil, Kovács Gábor
felnőtt Madocsa-Zomba 2:1 (0:1)
Vez: Szincsák L, Bati N, Brücher
V
felnőtt:
Góllövő: Böde 2
Bátaapáti-Madocsa 4:1 (3:0)
Góllövő: Gál Albert
Szintai B– Araczki I, (Boris B) Rein
A, Gál A, Magyar I – Szakács V, 20 mérkőzés, 2013.04.28
Sánta I, (Magyar T) Vörös G, ifi Madocsa-Gerjen 4:2 (2:2)
(Madár) Tolnai R (Zengrűber Á) – Góllövő: Vörös V, Erb F, Kovács
Gábor, Kovács Gergő
Böde I, Aschermann (Tóth R)
Nagyon nehéz meccs volt, a
vendégek kitűnően védekeztek. A
második félidőt megnyomták a
mieink, sikerült fordítani, sőt még
két kapufánk is volt. Értékes három
pontot szereztünk.

felnőtt
Madocsa-Gerjen 4:1 (1:1)
Góllövő: Böde I, Rein A, Szabó J,
öngól

21 mérkőzés, 2013.05.01
ifi Mórágy-Madocsa 4:2 (2:0)
Góllövő: Újhelyi Sz, Kovács
18. mérkőzés, 2013.04.21
ifi Dunakömlőd-Madocsa 3:1 Gábor
(0:1)
felnőtt
Vez: Hartung V, Botos M
Mórágy-Madocsa 2:6 (0:3)
Góllövő: Farkas
Góllövő: Böde I 2, Zengrűber Á,
Trapp T – Szabados A, Feil T, Gábor Wenhardt, Araczki I, Rein A
M, (Gerst J) Szabó E– Kovács
Gábor, Farkas P, Szintai K, Erb F,
Kiadja:
(Závodi Zs) – Vörös V, (Bíró K) Madocsa község Önkormányzata
Kovács Gergő
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Ifistáink az első félidőben harcosan
Kiss Ferenc
és fegyelmezetten játszottak, a
20/223-4874
második félidőben az erősebb
fecoshy@freemail.hu
kömlődiek fordítani tudtak.
Az újság bejegyzési száma:
2.9.1./1268-1/2005
felnőtt
Felelős kiadó:
Dunakömlőd-Madocsa 3:4 (1:1)
Vez: Szappanos Sz, Hartung V,
Gelencsérné Tolnai Klára
Botos M
polgármester
Góllövő: Böde 3, Szakács
Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

