Madocsai Hírmondó
VIII. évfolyam, 3. szám, 2013. május - június

A Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

Madocsa Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a 2013. évi
XVI. Madocsai Falunapok programjaira.

Önkormányzati hírek:
- Testületi ülés
PROGRAMOK
2-3. oldal
Augusztus 16. (péntek)

- Emlékpark, Sorsolás
3. oldal

Helyszín: Faluház

Iskolai hírek:
- Tanulmányi eredmények
4-5. oldal
Augusztus 17. (szombat)
- Iskolai kirándulások
5-6. oldal

Nyugdíjas klub hírek,
Védőnői hírek
7. oldal

15.00 Megnyitó
„Múlt és jövő”- a madocsai
gyerekek és a
Madocsai Nyugdíjasklub
közös kiállítása
Műsor során fellépnek:
Dunakömlődi Félnótások,
Paks Városi Nyugdíjasklub,
Bölcskei Nyugdíjasklub

8.00
10.00
13.30
14.00
15.00
15.30

Könyvtári hírek
8. oldal

16.15

Betyárnapi összefoglaló
9-10. oldal

18.00
18.30
19.00
19.15
21.00

Egyházi hírek:
-Fiatal felnőtt klub
10-11. oldal
Sport: Labdarúgás
11-12. oldal

Főzőverseny kezdete
Gyerekprogramok
Megnyitó - eredményhirdetés
Dalos köszöntő
Ráckeresztúri Mákvirág
Tánccsoport
Bódi Guszti és a
Feketeszemek
Madocsai Hagyományőrző
Néptánc Egyesület műsora
Irigy Hónaljmirigy
Ruff Klaudia énekel
Julio
Tombolasorsolás
Vastag Csaba

A programot hajnalig tartó bál zárja, a zenét a madocsai „Traktoros Band”
zenekar szolgáltatja.
Madocsa Község Önkormányzata
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Testületi ülés
Madocsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Madocsai
Hírmondó előző számának megjelenése óta három alkalommal, május
30-án, június 25-én és július 10-én
ülésezett.
Tájékoztató a 2013. május 30-án
megtartott ülésről.
A Képviselő-testület az ülésen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása
után a Paksi Rendőrkapitányság és a
Dunaföldvári Rendőrőrs 2012. évi
munkájáról készített beszámolókat
tárgyalta. A napirend tárgyalása
során a kapitány úr részéről elhangzott, hogy az elmúlt évben a kapitányság területén nem emelkedett az
elkövetett bűncselekmények száma,
Madocsán a kistérség többi településéhez viszonyítva lényegesen kevesebb bűneset fordult elő.
A rendőrségi beszámolót követően a
településen működő egyesületek
részére, az önkormányzat által 2012.
évre biztosított támogatások felhasználásáról készített beszámolók
tárgyalása következett. Az egyesületek a részükre biztosított támogatások összegével maradéktalanul
elszámoltak. A képviselő-testület a
Madocsa SE Labdarúgó Szakosztálya, a Női Kézilabda Szakosztálya,
a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Madocsai Polgárőr
Egyesület, a Madocsai Nyugdíjasklub beszámolóit, valamint a
Madocsai Református Egyház beszámolóját elfogadta.
Az ülés folytatásaként a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
tárgyalták a képviselők, melyet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1jén hatályba lépett, a helyi önkormányzati társulásairól szóló rendelkezései tettek szükségessé.
Az ülés a Dunaföldvár-BölcskeMadocsa Mikrotérségi Oktatási
Intézményt érintő napirendi pontok
tárgyalásával folytatódott. Elsőként

a képviselő-testület – mint intézményfenntartó – jóváhagyta a
2013/2014. nevelési évben indítandó bölcsődei, óvodai csoportok
számát , majd az intézmény Alapító
Okiratának módosítását. Megállapítást nyert, hogy a településen élő
gyermekek száma folyamatosan
csökken, ami az óvoda és az iskola
tekintetében egyaránt aggodalomra
ad okot. A következő nevelési évben
Madocsán az óvodások száma alig
éri el az 50 főt, ami két csoportra
való létszámot jelent. A születések
számát ismerve ez a tendencia több
évre előre vetítve sem fog javulni.
Ennek ellenére a Képviselő-testület
jóváhagyta, hogy az óvoda három
csoporttal működjön tovább.A 12.
napirendi pont tárgyalása során a
képviselők elfogadták az oktatási
társulás 2012. évi zárszámadását.
Ezt követte a településen 2012.
évben végzett gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról
készített beszámoló tárgyalása.
Jogszabályi kötelezettség alapján a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig beszámolót kell készíteni, amelyről a
képviselő-testület tagjait tájékoztatni kell. A beszámolóból kitűnik,
hogy az önkormányzat a rászorultak
részére pénzbeli és természetbeni
ellátásokat biztosított, az elmúlt
évben 910 ezer forint került kifizetésre gyermekvédelmi célra. A
tavalyi évben a veszélyeztetett kiskorúak száma nagyon kis mértékben
emelkedett, köszönhetően a jól
működő jelzőrendszernek.
Az „Egyebek” napirendi pontban
döntöttek a képviselők arról, hogy
pályázatot nyújtanak be a Duna
Összeköt Egyesülethez a 2014.
évben megrendezésre kerülő Falunapok támogatására.
Következő ülését június 25-én tartotta a képviselő-testület, ahol 1.
napirendként, a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve döntött
arról, hogy a Dunaföldvár és
Környéke Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményfenntartó Társulás 2013.
július 1. napjával önálló jogi személyiségű társulásként működjön
tovább.
Az ülés folytatásaként elfogadták a
Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft Társasági szerződésének módosítását. A Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft tagsága további hét
településsel bővült, ezen felül
Dunaföldváron és Százhalombattán
hoztak létre új fióktelepet. Ezek a
változások tették szükségessé a Kft
társasági szerződésének módosítását, melyhez szükséges volt a tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok hozzájárulása.
A Bölcskei Sportegyesület 2013.
június 29-én ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ez alkalomból díszszalag adományozására
kérték fel az önkormányzatot, melynek megvásárlásához a képviselőtestület 15.000.-Ft támogatást
biztosított.
2013. július 10-én tartott ülésén a
lejárt határidejű határozatokról
készült jelentés elfogadása után
jóváhagyta a Képviselő-testület a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzési Csoportja által
készített, 2013-2017. időszakra
vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési
tervét, majd ezt követte a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde főigazgatói álláshely betöltésére érkezett
pályázat elbírálása. A képviselők
támogatták a pályázatot benyújtó
Horváthné Támer Ilona igazgatóvá
történő kinevezését.
A következőkben a Képviselőtestület két önkormányzati rendelet
módosításáról döntött: először is a
Tolna Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásának eleget
téve, módosította a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati
rendeletét.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
A másik rendelet módosítása az
ivóvíz, a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás- és kezelés díjának meghatározására vonatkozó
szabályokat érinti, mivel megszűnt
az önkormányzatok ármegállapító
hatásköre. Emiatt szükségessé vált a
helyi önkormányzati rendelet erre
vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.

Az ülés folytatásaként döntött a
képviselő-testület arról, hogy
Dunaföldvár, Bölcske és Paks
településekkel közösen pályázatot
nyújt be a KEOP-1.2.0/09-11
pályázatra. Sikeres pályázat esetén a
madocsai szennyvíztisztító telep
fejlesztése valósul meg, a technológiai elemek kerülnek átalakításra,

illetve új elemekkel kerül kibővítésre.
Az ülés befejezéseként döntöttek a
képviselők arról, hogy pályázatot
nyújtanak be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztő Alapítványhoz a
Művelődési Ház nézőterének felújítására.

Megrongálták a II. Világháborús Emlékparkot!
Nagy felháborodást okozott számunkra az a felismerés, hogy ismeretlen tettesek megrongálták a lakosság pénzén létrehozott, kegyeleti
emlékparkot. A rongáló biztosan
nem gondolta végig, milyen nagy
kárt okoz, és kegyeletet sért azzal,
hogy eltulajdonítja azoknak az
embereknek, azoknak a madocsai
katonáknak az emléktábláját, akik a
hazáért áldozták életüket. Elestek a
II. Világháborúban, és még haláluk
után sem pihenhetnek a magyar
földben, hanem idegen földben kell
nyugodniuk.

bizonyos, hogy ezeket, a fákat, még
egyszer fejsze nem foghatja. És mert,
hogy a fa is embőr - hát tanúsítsa
maga s Sereg azt a sokaságot,
amivel kevesebb lett maga a falu. S a
család, aki megcsonkult, elárvult
vagy „csak”hiányol - most fát
ültethet, szigorú rendben, amilyen
csak a katonatemetőkben van.
Az ember nevét a fa viseli, és be van
marva a réztáblába.
Tudjuk, riasztó is lesz az erdő, mert
az emlék él. És ismerve a falut élni is
fog, míg értelme lesz a neveket
őrizni. Tudjuk, ennél többre nincs is
szükség.”

A hős katonák emlékének tiszteletére, áldozatos munkával és a lakosság
segítségével, pénzügyi támogatásával készült el ez a park 1990-ben.
Már a tervező a következő sorokban
közölt ajánlást csatolta terveihez.

Úgy érzem, hogy a tervező gondolatainál szebben mi sem tudjuk
megfogalmazni azokat az elvárásokat, amit az emlékparkkal szemben,
mint viselkedési normát szeretnénk
elvárni mindenkitől.
„És most, hogy végre emléket Legyen az madocsai lakos, vagy
állíthat a falu mindazoknak, akik átutazó vendég. Azt gondolom, hogy
innen indultak meghalni úgy az 56 katona emléke, akik a haza
védelméért haltak meg megérdegondoljuk, hogy lehet így is, mert

melnek annyi tiszteletet, hogy az
emlékparkot kegyeleti helynek
tekintsük, és ennek megfelelően
ápoljuk, gondozzuk. De semmi
féleképpen ne rongáljuk!
Az Önkormányzat megtette a rongálás és a károkozás miatt a rendőrségi
feljelentést. De ez sajnos csak egy
papír, néhány sor írott szöveggel.
Úgy lenne jó, ha ennek eredménye is
lenne, és a rendőrség megtalálná az
elkövetőt, aki megkapná tettéért a
méltó büntetést. Elégtétel akkor
lehet az emlékező családokkal
szemben, ha ez így lesz.
Azért, hogy a rendőrség munkáját
segítsük, nagyon kérek minden
madocsai lakost, amennyiben
valamilyen információval tud szolgálni az üggyel kapcsolatosan,
keressen bennünket!
Gelencsérné Tolnai Klára

Kisorsolták a nyerteseket
Tavaly év végén szórólapon tájékoz- A nyertes számok a következők:
tatta a paksi Önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtés új rendjéről a
09623, 09816, 09904,
társult települések lakóit. A szóró09298, 09426, 09237,
anyagot sorszámmal látták el,
10603, 11228, 11701,
amelyek közül most egy ad hoc
13271, 13055, 10447,
bizottság sorsolt ki huszonegyet. A
12237, 12822, 12936,
kihúzott sorszámmal rendelkező
09977, 10003, 10273,
levelek gazdái egy ajándékcsomag00941, 07226, 04118
gal gazdagodnak.

A nyertesek a paksi
polgármesteri hivatal
titkárságán
vehetik át az
ajándékcsomagot.
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Miért volt jó a kézműves tábor?
Tanítóink ennek a tanévnek a végén
is megszervezték a hagyományos
kézműves tábort.
36 alsós és felsős társammal voltam
együtt.
Minden nap új meglepetés program
várt ránk. Üvegfestést, poháralátétet, csuhévirágot, karkötőt, Fischer
tip technika segítségével térbeli
formákat alkottunk. Sok tantermi
játékot lehetett játszani.

Reggelente rókavadászatot tartottunk az udvaron, ahol az eldugott
papír rókákat kerestük meg.
Érdekes dalokat is tanultunk.
Remélem, jövőre is játszunk majd
ilyeneket és készítünk érdekes dolgokat.
Somogyi Anna
Magyar Ákos

3. osztály,
4. osztály

Tanulmányi munka a 2012/13-as tanévben
Tanulmányi eredmények
Tanulmányi átlag
5

Az 1 osztályban:

4,5

kiválóan megfelelt

4

4

jól megfelelt:

9

3,5

Alsó tagozat tanulmányi átlaga:

4.17

Felső tagozat tanulmányi átlaga:

4,06

Iskola tanulmányi átlaga:

4.11

4,4

4,24

4,19

3,89

3,83

4,31

3,93

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0
1.oszt.

Sorozatok1

2.oszt.
4,4

3.oszt.
3,89

4.oszt.
4,24

5.oszt.
3,83

6.oszt.
3,93

7.oszt.
4,19

8.oszt.
4,31

Fő tantárgyak eredményei:
2. osztály

3. osztály

4. osztály 5. osztály

6. osztály

3.66
3.88
3.5
3.43
2.95
leggyengébb átlag
tantárgy matematika matematika, matematika nyelvtan matematika
körny
term.

7. osztály 8. osztály
3.68

3.5

kémia

kémia

legeredményesebb
átlag

4.56

3.6

4.09

3.93

3.63

4.18

4.5

tantárgy

körny.

magyar

irodalom

magyar

8

3.89

2
3
4.24

magyar
irodalom
3
2
4.19

irodalom

Kitűnő
Jeles
Bukott
Átlag

magyar
irodalom
2
2
2
3.83

4
4.4

2
3.92

3
4.31
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Iskolánk kitűnő és jeles tanulói a 2012/13-as tanévben:
1.osztály: kiválóan megfelelt:

Juhász István
Katona Vanessza
Patai Barbara
Rummler János

KITŰNŐ

JELES

2. osztály:

Arnold Olivér
Sereg Zita
Szabó Barna
Szabó Marcell
Szili Lili
Szintai Zsófi
Szintai Zsombor
Szucsán Balázs

Árki Anasztázia
Dari Jázmin
Novák Bence
Szabó Máté

3. osztály:

-

-

4. osztály:

Pongrácz Péter
Szili Zsolt

Balogh Erik
Kovács Mercédesz
Szucsán Sára

5. osztály:

Mester Virág
Vörös Alíz

Kovács Balázs
Székely Lajos

6. osztály:

-

-

7. osztály:

Benedek Katalin
Szili Péter
Vörös Jennifer

Kovács Marianna
Vörös Áron

8. osztály:

Farkas Ramóna
Törjék Dóra
Varga Mihály

-

Agócs Mihályné
igazgató

A hetedik osztály Egerben járt
Az idei évben úti célnak Egert és környékét tűztük ki. A kiránduláshoz az autóbuszt a paksi Atomerőmű
biztosította, amit ezúton is köszönünk. Első megállónk Eger történelmi nevezetessége –a vár volt. Megtudtuk,
hogy mire való a hajdú tincs, hogyan működtek az ágyúk, milyen volt a hajdani várélet. A panoptikumban
találkoztunk Sárközivel , Vicuskával, Gergővel, vagyis a regény szereplőivel.
A Dobó tér szobrai, forgataga után a Bazilika csendje fogadott minket. A Minaret megtekintése után
elhagytuk a várost, és Szilvásvárad felé vettük az irányt. A szállás elfoglalását követően a bátrak megfürödtek
a medencében majd miután kiolvadtak, fociztunk, pingpongoztunk. Másnap a vonatozás után meghódítottuk az
ősember barlangot, megnéztük a Fátyolvízesést, a pisztrángos tavakat, az erdei állatokat. A hosszú séta után jól
esett az ebéd, és miután minden fityingünket elköltöttük továbbálltunk egy házzal. Lillafüreden a Szent István
cseppkőbarlangról tudtunk meg érdekes dolgokat.
A hazaút már nem tűnt olyan hosszúnak. Nagyon jól éreztük magunkat ezalatt a két nap alatt.
Vörös Jennifer, Benedek Katalin
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Az ópusztaszeri kirándulás
Végre eljött a várva várt kirándulás napja: május 31-e, reggel 7 óra. A központi buszmegállóban gyülekeztünk.
Egy kicsit többet kellett várni a járműre, mint gondoltam, de nem baj, mert addig jót beszélgettünk a barátnőimmel!
A Paksi Atomerőmű biztosította a buszt, amivel utaztunk.
Odafelé sokat nézelődtünk, beszélgettünk, énekeltünk
Marika nénivel. Egy jó óra elteltével megálltunk Kiskőrösön a
Petőfi házban. Megnéztük Petőfi és Szendrey Júlia
életnagyságú szobrát. A múzeumban láttuk a költő kézírását,
ahogy leírta a Tisza című versét. Nagyon érdekes volt! Aztán
folytattuk utunkat Ópusztaszer felé. Rajtunk kívül sok csoport
érkezett oda. Az emlékparkban rengeteg volt a látnivaló!
Megnéztük a nagy magyar királyok és hősök mellszobrait.
Aztán bementünk egy épületbe, ahol a Feszty-körkép tárult
elénk. Ez egy hatalmas, kör alakú, gyönyörű festmény, amely
a honfoglaló magyarokat mutatja be. Apránként
megvilágítottak egy kis részt a festményből és hangszórón
keresztül beszéltek róla. Mi közben lassan körbesétálhattunk a
festmény előtt. Középen Árpád ült díszes ruhában, fehér lovon. Körülötte lovagolt a hét vezér. Felesége, Emese
óriási négyökrös szekéren érkezett. Mindenfelé magyar harcosok harcoltak az itt talált népekkel. A festmény elé
körben téglából, fából díszletet is építettek, amely teljesen egybeolvadt a képpel. Közben hangokat is hallottunk:
dobszót, nyerítést, a csata hangjait. Úgy éreztük, mintha mi is ott lettünk volna, nagyon nagy élmény volt. Innen
kilépve egy régi városkában sétáltunk, ahol volt pék, fodrász, kalapos és csizmadia műhely is. Nagyon érdekes volt
a régi iskola, az osztályban a tanító bácsi éppen órát tartott. Még körmöst is osztogatott! A cukorkaboltban finom
nyalókákat vettünk. Végül megnéztük a jurtákat és a jurták között vidám játékokat játszottunk. Fáradtan, de nagyon
jókedvűen indultunk haza. Útközben Soltvadkerten megálltunk fagyizni. Én csokoládét és citromot választottam.
Nagyon örülök, hogy Marika néni elvitt minket ide, mert sok új és érdekes dolgot láttam. Otthon élményekkel
telve számoltam be apáéknak a kirándulásról.
Ozsvárt Róza Edina 4. oszt. tanuló

A 6. osztály Balatonfüreden kirándult
2013. június 7-én reggel a 6. osztályos tanulók álmos
szemekkel ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel gyülekeztek
az iskola előtt, hogy elkezdődhessen végre a várva várt balatoni
kirándulás. Megérkezett a gyönyörű hófehér autóbusz, amelyet
teljesen ingyen a Paksi Atomerőmű Zrt. biztosított számunkra.
Egy aranyos, kedves és előzékeny sofőr bácsi rögtön berakta
csomagjainkat, majd helyeinket elfoglalva, kissé borongós
éggel a fejünk felett elindultunk. Útközben egyre jobban sütött
a nap, és amire Balatonfüredre értünk, már forrón égette pirosra
a várakozással teli arcokat. Csodás, élményteli nap várt ránk.
Az első program a Jókai - villa megtekintése volt, de itt még egy többcsoportos játékban is részt vehettünk.
Érdekes volt bepillantani egy ilyen rendkívül híres magyar író szobáiba, konyhájába, megtudni hol járt- kelt,
dolgozott, aludt, kertészkedett.
Balatonfüred gyönyörű. A csodás sétányok, a kikötő, a szökőkút, ahol néhány társammal bizony nem bírtunk
ellenállni a víz csábításának, és fröcskölve, sikongva élveztük a jégkása – vízár kettősét. Aggódó osztályfőnökünk
Lovász Magdolna tanár néni és kísérő tanárunk Molnár Edit néni gyorsan a napra állított, én pedig néhány
társammal a móló forró padlódeszkáin hason és háton fekve próbáltam megszabadulni a felesleges
vízmennyiségtől.
Nem fájdítva tovább a kedves olvasó szívét, de annál inkább ajánlva másoknak is kirándulási lehetőségként, a
következő programokban volt még részünk : - városnézés kisvonattal, - hajókázás a Balatonon , - kalandpark.
Szálláshely Csopakon a Hotel Holidayben, finom vacsora, / éjszaka vihogás, és ami ilyenkor kötelező : hogyan
járjunk túl tanáraink éber és állandó fürkész tekintetén / másnap reggeli, majd csapatépítő játék , délben bőséges
ebéd, délután Fűzfőn kalandpark, ill. bobpálya, hazafelé nagy alvás és fagyizás a Tóth cukiban.
Többen mondták osztálytársaim, hogy ez a kirándulás volt számukra eddig a legnagyobb élmény. Köszönet
érte szervező osztályfőnökünknek, az Erőműnek, és kísérő tanárunknak.
Szabó Vanessza 6. o., Törjék Hanna 5. o.

Nyugdíjas klub hírek, Védőnői hírek
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Madocsai Nyugdíjasklub Hírei
Az idei évben még nem volt alkalom,hogy a Klub életéről
írjak. Március 2-ára meghívtuk a Dunakömlődi
Nyugdíjasklubot Tavaszváró bálra. Ők egy új klub, mely
először járt nálunk. Április 11-én Szekszárdon a Költészet
Világnapján versmondással vettünk részt, melyen Magyar
Sándorné, Ékes Istvánné, Fodorné Vörös Katalin
szerepeltek. Megkezdtük a Hősi Sírok gondozását. Május
1-én majálist tartottunk melyre halászlét főztünk.
Betyárnapot csipetke gyúrással támogattuk. Szerepeltünk a Cinege Népdal vetélkedőn, segítettünk az
előkészületekben. Június 19-én Kiskunhalason Csipke
Múzeumba tettünk látogatást és a termálfürdőbe is
elmentünk. Ez is új volt számunkra, még itt nem voltunk,
de nagyon jóra sikerült programunk. Július elsején
Családi napot tartottunk Nagymamák és Unokák, melyen
32 gyerek és 20 felnőtt vett részt Egy igazi élmény-ben
volt részünk sokféle versennyel. Virslit és házi készítésű
süteményeket készítettünk ebédre, a végén minden
gyerek kapott kis édességcsomagot.
Összejöveteleinket hetente hétfői napon tartjuk 17.00
órakor.
Tarczal Jánosné
Nyugdíjasklub vezetője

Év védőnője díj 2013
Bérces Nóra Madocsa községben tevékenykedő védőnő kapta az
év védőnője díjat – kistelepülés kategóriában.
Június 13-a a védőnők napja, ez alkalomból, lakossági szavazatok
alapján adják át immár harmadik éve a Magyar Védőnők
Egyesülete által alapított Év Védőnője címet. Idén a beérkezett
szavazatok alapján a kismamákat és az anyukákat, a családokat
Madocsán segítő Bérces Nóra kapta a rangos elismerést Szócska
Miklós államtitkártól. Bérces Nóra 8 éve dolgozik a községben az érintettek nagy megelégedésére. Klasszikus területi védőnői
gondozás mellett, iskola-egészségügyi feladatokat is ellát.
Példaértékű egészségfejlesztő klubfoglalkozásokat szervezve
kovácsolta össze a község gyermekes családjait. Négy évvel
ezelőtt az új védőnői kihívásoknak megfelelve új kompetenciára
képezte ki magát, és azóta is védőnői méhnyak-szűrő
tevékenységet végez Madocsa női lakosságának körében.
Aktívan részt vesz a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének
munkájában.
A védőnői tevékenység hungarikum is, mivel ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon létezik. A
védőnői munka lényege a prevenció. A védőnő az a személy, akit beengedünk a lakásba, a család életébe. Az a
szakember, aki megfelelő bizalmi kapcsolat kialakításával, empátiával hiteles egészségfejlesztő tevékenységet
végez, aki tanácsaival a kismamák, a gyermekek egészségének megőrzésében ad segítséget. Az a személy, aki
meghallgat, beleérez az általa ellátottak problémáiba, akire manapság nagy szükség van… Nóra elnyerte ezt a
bizalmat. A szakmai vezetés is örül az elismerésnek, hiszen Madocsán a szolgáltatás színvonala kiváló.
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Könyvtári hírek

Színházi előadásra lehet jelentkezni!
Az előadás címe : Mary Poppins
Hely : Budapest, Madách Színház
Időpont: 2013. szept. 7. (szombat) 19 óra
Utazás : különbusszal
Költségek : jegyár + utazási költség
Jegyárak : 2600,- Ft, 4000,- Ft, 4900,- Ft, 5800,- Ft
Utazási költség : kb. 2500,- Ft
A jegyigényeket kérem, minél előbb jelezzék Baksa Istvánnénál a könyvtárban
kedd - szombatig 14-18 óráig vagy telefonon : 330-113 (könyvtár) 20/954-6398
A szereplőkről és a tartalomról felvilágosítást kaphatnak a www.madachszinhaz.hu
honlapon, a könyvtárban, a hirdetőtáblán és a buszmegállókban kihelyezett plakátokról.

A Bölcskei Amatőr Színtársulat előadása Madocsán
Nagy sikert arattak a bemutatott
színdarabjukkal a bölcskei amatőr
színjátszók Bölcskén. Madocsán is
megnézhetjük a „Gyürüs zsidó”
című parasztkomédiát (vidám népszínmű három felvonásban dalokkal) július 20-án (szombaton) 19
órai kezdettel. A szereplőkről tájé-

kozódhatnak a faluban több helyen
megtalálható képes plakátokról.
Jegyek elővételben válthatók:
1000,- Ft-os áron a könyvtárban
kedd-szombatig 14-18 óráig.
Tel.: 330-113 (könyvtár) vagy
20/954-6398

Fotópályázat!
Madocsai Községi Könyvtár idén 55
éves. Ebből az alkalomból fotópályázatot hirdetünk „Így olvasunk
mi!” címmel.
Cél: az egyéni és családi olvasási
szokások, helyzetek bemutatása
képi formában. Elsősorban madocsai emberekről készült, digitális
(*.jpg) formátumú, 1024x768 pixel-

nél nagyobb felbontású (nagyobb,
mint 1 MP) képeket várunk. Egy
személy több fotót is benyújthat.
Beadási határidő: 2013. szept. 1.
A képeket a közönség kiállításon is
megtekintheti, melynek megnyitóján a legjobb képek beküldőit
tárgyjutalomban részesítjük.

Nyári filmklub
A nyár folyamán keddenként délelőtt 10 órától filmklub keretében
kötelező és ajánlott olvasmányok
filmváltozatát nézhetik meg az
érdeklődők a könyvtárban.
A filmnézést követően a könyvről és
a filmről is beszélgetünk.

Alkalmak:
júl. 23.: Pál utcai fiúk
júl. 30.: Egri csillagok
aug. 6.: Légy jó mindhalálig
aug. 13.: Ábel a rengetegben
Baksa Istvánné
könyvtáros

Betyárnap
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VII Betyárnap 2013. május 11.
Idén nagy riadalmat okozott a rendezők
között a reggeli kiadós zápor, de szerencsére
nem szegte senki kedvét se. Szép számban
érkeztek nézők és versenyzők is egyaránt,
amely azért is örömteli mivel a programok
csak helyileg lett kihirdetve. Sokan az előző
években szerzett tapasztalatoknak , élményeknek köszönhetően jöttek vissza, és hívták meg
barátaikat. A rendezvény egészét a baráti
légkör lengte be. A szervezők a versenyzőket
régi cimboraként jó házipálinkával és frissen
sült pogácsával köszöntötték.
A programok főgerincét a megszokott
fogathajtás adta. Idén a gumis kocsik mellett,
hintóval is bebizonyíthatták 2 fordulón keresztül a lovas gazdák, mire is képesek lovaik. Ez idő alatt a pálya mellett elkezdődött a csikós verseny egyéni
bírálat verseny száma, mely a nagy pályán folytatódott ahol az ügyességüket bizonyították a csikósok a kötelező
elemek bemutatásával. Ugyancsak megrendezésre került a „Betyártúra” ahol szintén kiderült , hogy 4000m-en
mit is bírnak a lovak és lovasaik.
Régi szép időket idéző díszlet között Madocsai Néptánc Egyesület műsorát tekinthettük meg, amely mindig
szívmelengető programrésze a Betyárnapnak. Ezt követően fajtabemutatón csodálhattuk meg területünk
sokszínűségét. Meglepetésként ifj. Tarczal Ferenc díjugrató bemutatót tartott nekünk, mellyel emelte a
rendezvény színvonalát.
A kis pihenőt követően folytatódott a csikós
bemutató, bebizonyították milyenek is a karikás
ostoraikkal igazán lóra termett legények. Az előre
kijelölt kifutó területen 400m-es sprint verseny
folyamán röptették a lovak a lovasaikat. Az
eredményhirdetéseket követően ismét a spediter
kocsiké volt a terep. A nagy népszerűségnek
örvendő népies fogathajtásnál előtérbe helyeződött a segédhajtók rátermettsége.
A napot még színesebbé tettél a kiegészítő
programok, ahol a gyerekek különféle népi
játékokkal köthették le energiájukat, Szalai
András faragásaiból készített kiállítását, valamint
Kuti Jana által készített népviseleteket tekinthették meg. A borsátorban a falu boros gazdák
munkáinak gyümölcsét élvezhették, mellette
egész nap Borzavári Róza és zenésztársai muzsikáltak amellyel megteremtették a rendezvényhez illő hangulatot.
A látogatók tehát szomjan nem maradtak, de éhen
se. Erről a jól bevált babgulyás, valamint a
Madocsai Nyugdíjasklub szorgos kezű asszonyainak nagy sikerű lángosa gondoskodott.
Betyárnap nem ért véget a díjak kiosztásával,a
részt vevők hajnalig tartó mulatozással,
beszélgetéssel, nótázással ünnepelték és zárták a
napot. A talpalávalót húzta és a hangulatért felelt a
madocsai Traktoros Band.
(folytatás a 10. oldalon)
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Betyárnap, Egyházi hírek

(folytatás a 9. oldalról)
A nyerteseknek ez úton is gratulálunk!
Spediter kocsis hajtás: (21 induló)
1.
Tompa Gábor
2.
Pálfi Márk
3.
ifj. Tuba Károly
Hintós hajtás: (14 induló)
1.
Link Gábor
2.
Kerti Mihály
3.
Kern Ivett
Betyártúra: (11 induló)
1.
Baranya Lilla
2.
Bíró Alexandra
3.
Vörös Ferenc
Sprint verseny: (12 induló)
1.
Kovács Kíra
2.
Ifj. Maszlag Gábor
3.
Rafaisz Evelin
Köszönjük mindazok munkáját és hozzájárulását, akik a rendezvény megvalósulásáért sokat tettek.
Külön köszönetet mondunk a következő főbb támogatóknak:
Madocsa Község Önkormányzata
Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
Madagro Kft.
Madocsai és Bölcskei borosgazdák
Sygnus Kft.
Dr. Skrenyó Margit-Borzavári Róza és zenész társai
Kiss Ferenc
Madocsai Nyugdíjas Klub
Ifj. Törjék István
Molnár István
Törjék Zsigmondné
Hajdú Béla
Kánnai István
Tomolik János
Horváth János
Kiss Attila (ECOLAB)
Vincze Sándor
Puch József
Kiss Ferenc
Szalai András
Csapó József
Baksa Eszter
Szabó István
Bujdos Eszter
Zemkó István
Sarki kocsma
Szervezők

Fiatal felnőttek klubja
Aki már járt a Templom téri gyülekezeti háznál vasárnap délután,
amikor fiatal felnőtt klub van,
tudhatja, hogy ez az összejövetel
más jellegű, mint a délelőtti Istentisztelet. Gyerekzsivajtól hangos az
udvar, bentről gitárzene és ének
hallatszik és nem ritkán röplabdázó
vagy egyéb játékot játszó felnőttek
szaladgálnak. A ráhangoló játékok
után beszélgetünk egy megadott
vagy felmerülő témáról kötetlen
formában, ahol mindenki elmondhatja véleményét, álláspontját, saját
értelmezését, tapasztalatait. Ez alatt
a gyerekek a játékszoba végtelen
gyűjteményéből válogathatnak kül-

és beltéri játékok közül egyaránt, az
egészen kicsiknek valóktól az
iskolásoknak szólókig.
Megtalálható itt a fiúk nagy kedvence, a csocsó is. Aki gyermekével
érkezik, az pár órára kiléphet a
mindennapi megszokott mókuskerékből, aki pedig párban vagy
egyedül, láthatja, hogy csemetékkel
is lehet kimozdulni és nem kell
lemondanunk a baráti társaságról,
szórakozásról!
Erre nem csak kéthetente teremtünk
lehetőséget. Túl vagyunk már több
sikeres kiránduláson is. Május 1-én
biciklivel Dunakömlődön jártunk,
ahol vetélkedőt is rendeztünk.

Nemrég jártunk a Kaposvár melletti
Katica tanya és élményparkban.
Élmény volt látni, hogyan tud együtt
csúszdázni, vizibiciklizni és várat
mászni 24 ember 2-től, 43 éves
korig.
Nyáron gyakran grillezünk, ahol
mindenki megmutathatja, hogy
milyen ügyes salátakészítésben és
húspácolásban.
A közelmúltra visszatekintve rendszeresen együtt töltjük a szilvesztert.
Amire a legtöbben emlékezhetnek,
az a tavaly nyári családi nap,
amelyen mi is részt vettünk.
(folytatás a 11. oldalon)

Egyházi hírek, Sport: Labdarúgás
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(folytatás a 10. oldalról)
A következő tervünk egy újabb
biciklitúra augusztus 20-án. Az úti
célt még ezután jelöljük ki, de a
fontos az, hogy együtt legyünk és
beszélgessünk.
Befejezésül szeretnénk néhány
fontos gondolatot megosztani és
idézni Jean Vanier: A közösség című
könyvéből, amelyeket választhatnánk vezérelvünknek, elérendő
célnak, és amiért fontosnak tartjuk a
közös programok szervezését, az
együttlétet.
„A közösség valahová tartozás és
nyitottság, ugyanakkor szeretet is
minden ember iránt. Más szóval úgy
is mondhatnánk, hogy a közösséget
ez a három tényező határozza meg:
minden embert szeretni, egymással
szorosan összetartozni, és megélni a
küldetésünket.”
„Nem kell keresnem az ideális
közösséget. Azokat kell szeretnem,
akiket Isten ma mellénk állított. Ők

Isten jelenlétének jelei számunkra.
Talán másféle embereket szerettünk
volna, vidámabbakat, okosabbakat.
De Isten őket adta nekünk, őket
választotta ki számunkra. Velük kell
létrehoznunk az egységet és élni a
közösséget. Barátainkat mindig
magunk választjuk, de testvéreinket
nem: ők adva vannak számunkra.
Ugyanez áll a közösségre is.”
„Az ember azért lép be egy közösségbe, hogy boldog legyen. Azért
marad benne, hogy másokat tegyen

boldoggá.”
„A közösséghez tartozás ahhoz
adhat segítséget, hogy őszintébb,
meghittebb kapcsolatba kerülhessünk Istennel, családunkkal, embertársainkkal. A valahová tartozás
erősítő tudata öröm, ami abból
fakad, hogy figyelünk egymásra.”
Szeretnénk, ha csapatunk tovább
bővülne, ezért minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Somogyi Mariann , Somogyi Viktor

Labdarúgás hírek május-június
22. mérkőzés, 2013.05.05
ifi Madocsa-Kajdacs 1:5 (0:4)
Vez: Weitner Á, Szőke G
Gól: Kovács Gábor
Trapp T –Szabados A, Feil T,
Újhelyi Sz, Gábor M – Bíró K,
Kovács Gergő, Kovács Gábor,
Závodi Zs, –Erdélyi Zs, (Szabó R)
Szintai K (Gerst J)

Nagyon emlékezetes meccset játszottunk, mert a Paksra tartó
fradisták kijöttek a mi meccsünkre is
és végig szurkolták, végig énekelték
az első félidőt. Játékosaink jó
játékkal és szép gólokkal köszönték
meg a biztatást.
Ezzel a meccsel véget ért az
alapszakasz az első helyről várjuk a
bajnoki címért zajló rájátszást.

Ifistáink hitetlenül játszottak, a 1.forduló, 2013.05.12
lényegesen erősebb vendégek ifi: Sióagárd-Madocsa 6:0 (2:0)
könnyedén győztek.
Vez: Álló T, Bogdanovics S
felnőtt Madocsa-Kajdacs 7:0 (3:0)
Vez: Lengyel S, Weitner Á, Szőke
G
Góllövő: Böde 3, Aschermann 2,
Gál, Vörös
Szintai B– Madár K, Aschermann
Gy, Gál A, Magyar I (Magyar T) –
Szakács V, Vörös G, (Zengrűber Á)
Sánta I, (Elek T) Wenhardt Á –
Böde I, Tolnai R (Boris B)

Vez:Éreth A, Álló T, Bogdanovics
Góllövő: Böde 3, Rein
Szintai B– Kindl I, Rein A, Gál A,
Magyar I – Szakács V, (Madár K)
Vörös G, (Zengrűber Á) Sánta I,
Wenhardt Á (Magyar T) – Böde I,
Tolnai R (Boris B)
Csapatunk fegyelmezett játékkal
magabiztos győzelmet aratott.

2.forduló, 2013.05.19
ifi: Madocsa-Bátaapáti 2:4 (1:2)
Vez: Antal I, Horváth T
Trapp T –Szabados A, Feil T, Gábor Góllövő: Gábor M, Kovács Gábor
M, Erb F – Bíró K, Kovács Gergő,
Kovács Gábor, Gerst J, –Vörös V, Trapp T (Gerst) –Szabados A, Feil T,
Gábor M, (Szabó R) Erb F – Bíró K,
(Szabó R) Szintai K
(Závodi Zs), Kovács Gábor, J,
Ifistáink egy darabig jól tartották Farkas P, Újhelyi Sz – Szintai K,
magukat, hősiesen védekeztek, de az Kovács Gergő (Vörös V)
ellenfél kapujára nem voltak veszéA fizikailag erősebb vendégcsapat
lyesek.
érvényesítette a papírformát.
felnőtt: Sióagárd-Madocsa 0:4
(0:2)
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
Vez: Illés T, Antal I, Horváth T
Góllövő: Böde 5, Rein, Tóth

Sport: Labdarúgás
A hátralévő időben tarthattuk volna
az eredményt, de mindenáron
győzni akartunk, kitámadtunk, a
vendégek pedig megszerezték győztes góljukat.

Gergely L– Araczki I, Rein A, Gál A,
(Tóth R) Magyar I (Szabó J) – 4.forduló, 2013.06.02
Szakács V, Vörös G, (Zengrűber Á) ifi: Madocsa-Sióagárd 0:6 (0:3)
Sánta I, (Magyar T) Kindl I, – Böde Vez: Kovács L, Szőke G
I, Tolnai R (Madár K)
Gábor M –Szabados A, Feil T,
A nagy tét miatt kezdetben voltak Újhelyi Sz, Szabó E (Erb F) – Bíró K
kisebb hibák, aztán Böde gólerős (Závodi Zs), Kovács Gábor, Kovács
játékának köszönhetően hamar Gergő Farkas P – Szintai K, Vörös V
eldöntöttük a pontok sorsát.
Az összeszokottabb vendégek
3.forduló, 2013.05.26
biztosan győztek.
ifi: Madocsa-Tengelic 3:2 (1:2)
Vez: Utasi, Szabó Zs
felnőtt: Madocsa-Sióagárd 2:1
Góllövő: Szintai K, öngól 2,
(1:1)
Vez: Lengyel S, Kovács L, Szőke G
Gerst J –Szabados A, Feil T, Újhelyi Góllövő: Rein, Böde
Sz, Szabó E (Trapp T)–Erb F
(Závodi Zs), Kovács Gábor, Gábor Gergely L– Araczki I, Rein A, Gál A,
M, Farkas P – Szintai K, Kovács Magyar I – Szakács V, Vörös G,
(Zengrűber Á) Kindl I, (Tolnai R)
Gergő (Vörös V)
Madár K, (Tóth R) – Böde I, Sánta I
Nehéz dolguk volt az ifistáknak,
hűvös volt és szakadt az eső végig. A Az elején született egy-egy gól,
csúszós talajhoz sikerült alkalmaz- aztán az ellenfél masszívan védekekodni és két öngóllal kiharcolták a zett. Nekünk csak a győzelem felelt
meg, játékosaink idegesek voltak és
győzelmet.
sorra kihagyták a helyzeteket. A
felnőtt: Madocsa-Tengelic 3:4 nagy akarás az utolsó percben meghozta a gyümölcsét.
(1:2)
Vez: Stefik, Utasi, Szabó Zs
5.forduló, 2013.06.08
Góllövő: Aschermann 2, Böde
ifi: Bátaapáti-Madocsa 5:1 (0:0)
Szintai B– Madár K, Rein A, Gál A, Vez: Fülöp, Botos
Araczki I – Szakács V, Wenhardt Á, Gól: Gábor M
Kindl I, Tolnai R (Zengrűber Á) –
Trapp –Erb, Feil T, Kovács Gergő,
Böde I, Aschermann
Gábor – Závodi, Kovács Gábor,
Nagy rangadó volt, a tavasz két Szintai, Gerst –Vörös, (Újhelyi)
legjobban szereplő csapata csapott Szabó R (Bíró)
össze. Sajnos figyelmetlenség miatt
két gólt kaptunk két perc alatt, aztán Fiataljaink egy félidőt bírtak, aztán a
pedig hiába támadtunk, sorra marad- hazaiak felülkerekedtek
tak ki a helyzetek egy kivételével. A
második félidőben még jobban felnőtt: Bátaapáti-Madocsa 1:3
nyomtunk, a vendégek negyedóra (0:1)
múlva jöttek át először a térfelünkre Vez: Szappanos, Fülöp, Botos
és megszerezték a harmadik gólju- Gól: Böde 3
kat. Ezután mindent egy lapra
tettünk fel és Aschermann révén Szintai– Araczki, Rein, Gál, Madár
– Szakács, Vörös, Tóth, (Elek)
egyenlítettünk.

Wenhardt, Magyar I, (Zengrűber) –
Böde I
A szépszámú madocsai szurkoló
előtt nagyon fegyelmezett játékkal
megnyertük a meccset és megnyertük a bajnoki címet.
6.forduló, 2013.06.16
ifi: Tengelic-Madocsa 1:3 (1:1)
Vez: Szabó, Marcsek
Gól: Gábor M, Kovács Gábor,
Szintai K
Trapp –Szabados, Feil, Kovács
Gergő, Szabó E– Kovács Gábor,
Újhelyi, (Erb) Farkas, (Závodi)
Gábor –Vörös, (Bíró) Szintai
(Gerst)
Jó játékkal magabiztosan nyertünk.
felnőtt: Tengelic-Madocsa 3:2
(1:2)
Vez: Farkas R, Szabó, Marcsek
Gól: Rein 2
Gergely– Gál, Rein, Aschermann,
Araczki – Szakács, Vörös, (Boris B)
Wenhardt, (Zengrűber) Tolnai
(Magyar T) – Böde, (Szabó J) Sánta
(Boris K)
Az első félidőben kimondottan jól
játszottunk, a második játékrészben
már hiányzott a kellő koncentráció.
A mérkőzés után a csapat megkapta
az aranyérmeket, Böde István pedig
a gólkirályi címért járó serleget.
Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
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