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Befejeződött a színházterem felújítása!
Tisztelt Madocsaiak, kedves újságolvasók!
Az Önkormányzat Jövőnk Energiája Alapítvány támogatásával
megvalósította a színházterem felújítását. A felújítás a nyílászárók
cseréjét, a padozat teljes cseréjét, a székek szép kényelmesre történő
kicserélését, a terem belső festését foglalja magába. A felújítás
keretében megszépült a színházterem előtere is ahol saját
költségvetésünk terhére beltériajtók cseréjét, illetve teljes padozat
cserét hajtottuk végre. Megvalósult és szerintem nagyon szépre,
esztétikusra sikerült a külső terasz kialakítása, ezt elsősorban a szép
impozáns bejárati ajtók védelme miatt volt szükséges kialakítanunk,
illetve nagyon jó célt szolgál majd rossz idő esetén a rendezvények
alkalmával. Ezek az átalakítási munkák teljesen megváltoztatták az
épület megjelenését, hangulatát. A felújítás összesen 17millió 522
ezer Ft-ba került, amelyből 11 millió 710 ezer Ft pályázati támogatás
volt.
Szerettük volna még a Művelődési Ház felújítását ebben az évben
tovább folytatni. Ennek érdekében június 10.-én ismételten
pályázatot nyújtottunk be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz. Pályázatunkat azonban az első fordulóban
forráshiány miatt nem támogatták. Remélem, hogy csak időt
veszítettünk el és nem lehetőséget, ezért ismételten változatlan
tartalommal benyújtjuk a pályázatunkat augusztus 26.-áig a második
fordulóban. Bízunk abban, hogy itt pozitív döntés fog születni.
Abban az esetben,ha pályázatunk az októberi eredményhirdetésen támogatásban részesül, akkor lehetőségünk lesz
arra, hogy tovább folytassuk a felújítási munkákat. A felújítás keretében lehetőség nyílik a vizesblokkok teljes
felújítására, a nyílászárók cseréjére, a külső homlokzat hőszigetelésére, a könyvtár és a kisterem megrongálódott
padozatának cseréjére. Ezekkel a munkálatokkal a Művelődési Házunk ismételten megújulhat, és szép
megjelenésével még hosszú évekig lehet majd Madocsa település kulturális életének színhelye.

Lakossági tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megbízásából, az új atomerőművi
blokkok létesítéséhez szükséges telephely-vizsgálati program keretében 3D
szeizmikus méréseket végeznek hamarosan a település határában. A méréssel
érintett ingatlanok tulajdonosai erről közvetlenül levélben értesülhettek.
Az új atomerőművi blokkok létesítését megelőző feladatok szerves részét képezi a telephely-vizsgálat és értékelés, amelynek célja a telephely alkalmasságát
potenciálisan kizáró természeti és emberi tevékenységből eredő veszélyek feltárása, azon veszélyek és körülmények
meghatározása, amelyeket az új atomerőművi blokkok tervezésénél és biztonságának elemzésénél figyelembe kell
venni. A földrengés-veszély meghatározásának alapfeltétele a földkéreg ismerete, ezt szolgálják a 3D szeizmikus
mérések.
A 3D szeizmikus mérések során úgynevezett geodéziai pontokat tűznek ki, érzékelő kábeleket és rezgésérzékelőket
(geofonokat) helyeznek ki a talajra, és mesterségesen – vibrátor járművekkel, illetve néhány, lakott területen kívüli
vizsgálati ponton kis mélységben elhelyezett, kis mennyiségű robbanóanyaggal – rezgéseket keltenek. A
rezgéshullámok a mélyből visszaverődve értékes információkat szolgáltatnak a talaj és a mély kőzetek rétegtani és
tektonikai viszonyairól. Ez az átfogó geofizikai felmérés leghatékonyabb módszere. A kábelek, érzékelők 7-14
napig maradnak az adott területen, a munka természetéből adódóan azonban szükséges lehet a folyamat akár
többszöri megismétlése is.
A kutatást kivitelező szakemberek a mérési folyamat során a lehető legkisebb mértékűre csökkentik a károkozást,
azonban az ennek ellenére keletkezett károkat a kutatást végző cég maradéktalanul megtéríti.
Bővebb tájékoztatás a www.madocsa.hu honlapon vagy a Hivatalban lévő szórólapokon olvasható, illetve a 70/458
9208 telefonszámon kérhető.
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Választási tájékoztató
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2014. október 12.

Néhány fontos információ és határidő a választással kapcsolatban:
A választópolgárok 2014. augusztus 25-ig kapják meg a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést.
A képviselőjelöltek, valamint a polgármesterjelöltek állításához szükséges ajánlások számát 2014. augusztus 18-án
az augusztus 15-én a névjegyzékben szereplők száma alapján kell megállapítani, amely szintén közzétételre kerül.
Az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én lehet átadni az igénylőknek.
A jelölteket 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni.
A Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő – 2014. szeptember 8-án 16.00 óra
– lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.
A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig kell
megválasztania. A választási bizottságok megbízott tagjait 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
A választási kampány 2014. augusztus 23-tól október 12-én 19.00 óráig tart. A szavazás napján nem tartható
választási gyűlés és nem lehet politikai reklámot közzétenni.
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak.
Az átjelentkezési kérelemnek 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének szintén 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához vagy a szavazás napján 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.
További információ a Helyi Választási Irodánál kérhető vagy a www.valasztas.hu internetes honlapon található.
Helyi Választási Iroda

Tájékoztató a faültetés szabályairól
Az utóbbi időben sok probléma merült fel azzal kapcsolatban a településen, hogy belterületen nem megfelelő
távolságra ültetik a szomszéd ingatlanoktól a fákat. A fák kiültetésekor még ezek termete nem okoz problémát,
de a növekedés során gyakran zavaróvá válik a helyzet, többször kár is keletkezik a szomszéd lakóingatlanban.
Sajnos a felek megegyezésének hiányában többször indul birtokvédelmi eljárás jegyzőnél vagy a bíróságon.
Ezek elkerülése érdekében tájékoztatom a lakosságot a településen érvényben lévő szabályokról:
Madocsa Község Önkormányzatának a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési
Szabályzatának megállapításáról szóló 7/2006.(VII.3.) önkormányzati rendelete 21. §. (5) bekezdése szerint:
„A növények telekhatártól való minimális telepítési távolsága:
a) sövény, cserje esetén: 1,0 méter
b) fa esetén:
külterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 2/3 része
belterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 1/3 része
c) erősen sarjadzó tövű cserje esetén: 2,0 méter.”
Belterületen – ahol lakóházak is vannak - a fenti értékeknél célszerű még nagyobb
távolságot meghagyni, hogy a fák kifejletkor se okozzanak problémát.
A fák, cserjék ültetése előtt mindenképpen tanácsos a szomszéd ingatlan
tulajdonosával egyeztetni, illetve a Hivatalban tájékoztatást kérni.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző
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Parlagfűvel kapcsolatos tájékoztató
Minden évben kiemelt figyelmet
kap a parlagfű elleni védekezés,
hiszen egyre több embertársunk
szenved e gyomnövény kellemetlen
hatásaitól. Bár a településen nem
jellemző a parlagfű nagy területen
való elszaporodása, mégis ezzel
kapcsolatban néhány fontos tudnivalóra hívnám fel a figyelmet:
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (továbbiakban Tv.) 17.§ (4)
bekezdése értelmében köteles a
földhasználó az adott évi június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A helyszíni ellenőrzés elvégzését
belterületen az önkormányzat jegyzője vagy a Megyei Kormányhivatal
Növény és Talajvédelmi Igazgatósága végzi hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről
az ügyfél előzetes tájékoztatása
mellőzhető.
A helyszíni ellenőrzésről minden
esetben jegyzőkönyv készül.

Közérdekű védekezés elrendelése:
Amennyiben a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget, vagyis
az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfűvel
fertőzött, akkor – a külterületi
ingatlanokhoz hasonlóan – közérdekű védekezést kell elrendelni. A
parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. évi Korm. rendelet
(221/2008. Korm. rendelet)
értelmében a közérdekű védekezést
belterületen jegyző rendeli el.

védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja
A közérdekű védekezés elrende- arról, hogy ügyében 8 napon belül
lésével párhuzamosan a jegyző észrevételt tehet.
értesíti az ügyfelet, hogy eljárás
indult ellene parlagfű elleni véde- A Tv. 60.§ 1) bek c) pontja alapján a
kezési kötelezettség elmulasztása növényvédelmi bírságot minden
miatt.
esetben ki kell szabni, a hatóságnak
e tekintetben nincs mérlegelési
A közérdekű védekezés végrehaj- lehetősége. A növényvédelmi bírság
tása:
mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszáA jegyző által elrendelt közérdekű mításának módjáról és mértékéről
védekezést az általa megbízott szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm.
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a rendeletben (194/2008. Korm
vállalkozó általi parlagfű-mentesí- rendelet) foglaltak szerint elsősortésére, ha az ügyfél időközben maga ban a parlagfűvel fertőzött terület
mérete határozza meg.
eleget tesz kötelezettségének.
Amennyiben 3 éven belül több alkaKözérdekű védekezéssel kapcso- lommal sor kerül egy földhasználólatban felmerült költségek:
val szemben parlagfű fertőzöttség
miatt bírság kiszabására, ez esetben
A közérdekű védekezéssel kapcso- az ismételten kiszabott bírság
latban felmerült költségeket az ügy- mértéke már az irányadó bírságtétel
félnek kell megfizetnie.
másfélszerese.
Az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során Örömmel tapasztaljuk, hogy a
felmerült költségeket, melyek település legnagyobb részén a
magukba foglalják:
lakóingatlanok és környékei – az
- a vállalkozó költségét (ha a közér- önkormányzati közterületekhez
dekű védekezést végrehajtotta), hasonlóan - rendezettek, egyre
- a vállalkozó okafogyottá vált inkább lakossági igény lett a szép,
kiszállási költségét (ha az ügyfél gondozott környezet kialakítása.
elmulasztotta értesíteni a hatóságot, Vannak azonban olyan – főleg üres –
hogy maga elvégezte a védekezést házak, amelyek elhanyagoltak, és
és a vállalkozó kiment a helyszínre) hatalmas gaz nőtt körülöttük.
közérdekű védekezés végrehajtásá- Kérem a tisztelt lakosokat, hogy a
val kapcsolatban felmerült hivatali p a r l a g f ű , é s e g y é b g y o m o k
költségét.
elterjedésének visszaszorítása, a
szép és egészséges környezet
A növényvédelmi bírság kisza- fenntartása érdekében mindenki
bása:
gondoskodjon ingatlanának és
környékének gyomtalanításáról.
Bírság kiszabására belterület esetén
is a Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága
Tubáné Benák Ibolya
jogosult, ezért a közérdekű védealjegyző
kezés elrendelését követően az
önkormányzat jegyzője az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja az
eljárásra jogosult e szerv részére,
amely értesíti az ügyfelet, hogy
eljárás indult ellene parlagfű elleni
Ügyfél értesítése:

Önkormányzati hírek

MADOCSAI FALUNAPOK
Madocsa Község Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a
XVII. Madocsai Falunapok programjaira.
PROGRAMOK
Augusztus 22. (péntek)
18.00
Helyszín: Műv.ház (Fő u. 19)

Kiállítás megnyitó
Madocsai Nyugdíjasklub kézimunkáiból és
Baloghné Benics Ibolya festményeiből
összeállított bemutató
19.00 Virágom együttes koncertje (Borzavári Róza
együttese)

Augusztus 23. (szombat)
Helyszín: Faluház (Fő u. 14.)
8.00 Pörkölt főzőverseny kezdete
10.00 Vetélkedők gyerekeknek
11.00 Iszkiri együttes
Arcfestés

13.30 Megnyitó
13.45 Főzőverseny eredményhirdetés
14.00 Dalos, verses köszöntő
Madocsai Nyugdíjasklub, Madocsai Óvodások
előadásában
15.00 Sramlikings
16.00 Bangó Margit
17.00 Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsora
18.30 Janicsák Veca
19.00 Tombola sorsolás
20.10 Julio
20.30 ByTheWay
A programot hajnalig tartó bál zárja, a zenét a madocsai „Traktoros Band” zenekar
szolgáltatja.
A nap folyamán a fenti programokon túl, helyi termékek bemutatója és finom madocsai
lángos várja a kedves vendégeket!
Augusztus 24. (vasárnap
Helyszín: Óvoda (Paksi u. 19.)

15.00 Óvodások szüreti mulatsága
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Szüreti bál meghívó

Meghívó
Augusztus végén régi szokás szerint,
Fogadják kedvesen a csőszök seregit.
Ha már beköszöntött az ősznek lágy szele,
Elindulunk mi is a szőlő szüretre.
A hagyományt ápolni fontos feladat,
Segítségül hívtuk a legszebb lányokat.
Jöjjön el mindenki a szüreti bálunkra,
Mulasson kedvére az ÓVODÁBAN.
Szeretettel várjuk 2014. augusztus 24-én
15 órakor kezdődő műsorunkra.
Óvodások és az Óvoda dolgozói

Betyárnap meghívó
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Könyvtári hírek

Mesedélelőtt a könyvtárban
Jún. 4-én a Pillangó csoportos óvódások
látogattak el a könyvtárba Évike és Juliska
óvó nénivel, egy kellemes, mesés órára. A
tanulságos „Macóka”-mesét és „A fogrontó
manócskák” történetét figyelmesen
hallgatták a kispajtások, majd a mesék
megbeszélésénél aktívan bekapcsolódtak a
beszélgetésbe. A mesemondás, mesehallgatás fontosságáról is szó esett. A mesék
mellett melyik gyerek ne szeretné a találós
kérdéseket? A jónéhány feltett találós
kérdésre sikeresen kitalálták a válaszokat.
A mesedélelőttön jól szórakoztak az
ovisok, szívesen várjuk őket a könyvtárban
bármikor, szülőkkel, testvérekkel együtt.
Baksa Istvánné
könyvtárvezető

Amatőr színjátszó csoport

Felhívás
amat r
színjátszó csoport
megalakulására
2014. szeptemberétől Madocsán amatőr színjátszó
csoport indul. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen
kipróbálnák magukat, kedvet, tehetséget éreznek magukban, és
szeretnének egy jó amatőr színjátszó csapathoz tartozni. Nem
színészképző, hanem inkább egy baráti társaság, akik
szeretnének érdekes és jó darabokban együtt játszani.
Korhatár nincs.
Jelentkezés a könyvtárban Baksa Istvánnénál személyesen,
vagy az alábbi telefonszámokon: 330−113 (könyvtár, keddszombatig 14-18 óráig) vagy 20/954-6398.
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Egyházi Hírek
A konfirmáció felmenő rendszerben történő átalakítása
2014. május 18-án egyházközségi
közgyűlést tartottunk, melynek
egyetlen témája a konfirmáció
rendszerének madocsai átalakítása
volt. A közgyűlésen a meghirdetés
ellenére nem egészen 40 fő vett
részt.
Több éves tapasztalatunk, hogy az
eddig megszokott és azt módosítgatott rendszer nem éri el célját, sőt
sok feszültséget okozott a szülőkben, gyerekekben, presbiterekben és
a lelkészben egyaránt. Ezért
kényszerültünk most Madocsán a
kor kihívásaihoz is egy kicsit jobban
alkalmazkodva gyökeresen
átalakítani a helyi konfirmáció
rendszerét. Ez az átalakítás felmenő
rendszerben kerül bevezetésre, azaz
a 2014/15-ös tanév 6-dikos tanulóit
érinti először.
Lássuk hát a változásokat! Először is
nem lesznek külön konfirmációi
előkészítő alkalmak, hanem az
iskolai hittanórák keretében történik
az oktatás. A konfirmandus és
hittanos gyerekeknek az iskolai
hitoktatás mellett ugyan szervezünk
majd egyéb gyülekezeti, kisköri és
egyházmegyei alkalmakat, melyeket a továbbiakban már nem terheli a
tanulás és a vizsgára készülés
„élménye", hanem jobban az
egyház- vagy akár az istenélmény
lehet a tapasztalatuk a résztvevőknek – már amennyire ez rajtunk
múlik. A lényeg hogy a konfirmáció
ismeretanyagát (is), a gyerekek az
iskolában sajátítják majd el, amiről
számot is ott kell adniuk. Így tehát
mind a tanítás, mind a számonkérés
a hitoktatás keretében történik.
Ezzel a lépéssel egyházi programjainkat reményeink szerint a tanulás
és számonkérés terhétől mentesen
élvezhetik majd a gyerekek.
Nyilvánvalóan ez a rendszer feltételezi, hogy a konfirmálni szándékozóknak az iskolában a választható
erkölcstan helyett református hit- és
erkölcstant kell választani. Ez a
választás nem terheli jobban a
gyermekeket, hisz valamelyik
tantárgyat a kettő közül plusz óra és
plusz tanulnivaló lesz a konfirmandus fiatalnak – mint ahogy eddig

volt – hanem egy az iskolai tanulnivalók közé és az órarendjébe beépülő elfoglaltság. Az egyházközségi
(azaz összgyülekezeti és nem
csupán presbitériumi) határozat
értelmében tehát első osztályos
kortól elvárt, ötödikes kortól pedig
kötelező református hittanra járnia a
konfirmálni szándékozó fiatalnak.
Alsó évfolyamokon azért is fontos
ez, mert azok az évek szolgálnak
alapul a további, magasabb szintű
tanulmányokhoz, mint ahogy ez a
matematika, az írás-olvasás, vagy
szinte bármelyik tantárgyban is van.
Ahogy írás-olvasás és matematikai
alapműveletek ismerete nélkül nem
élne meg pótlás nélkül a felsőbb
osztályokban a gyermek, úgy valószínűleg komoly nehézségei lesznek
a hittannál is, amennyiben csak
később kapcsolódna be. Másrészt
keresztelésükkor a szülők, keresztszülők arra tettek fogadalmat, hogy
a megkeresztelt gyermeküket úgy
nevelik és neveltetik, hogy a
konfirmációig elsegítik. Aki ötödik
osztálytól felfelé hagyna ki évet a
hitoktatásban való részvételben,
annak már csak a felnőtt konfirmációi rendszerben lesz lehetősége
esetlegesen pótolni azt. Az már
viszont plusz alkalmakra járással és
plusz tanulással jár és csak 8. osztály
elvégzése után kezdhető. Ha valaki
például más faluból költözik ide
és így szeretne konfirmálni , rá

ugyanezek a szabályok érvényesek.
Igazolnia kell, hogy eddigi lakóhelyén részt vett a református
hittanon, itt pedig folytatnia kell azt.
Természetesen a hitoktatásban
szívesen fogadjuk azokat is, akik
konfirmációi szándék nélkül
szeretnének részt venni, mert pl. más
vallásúak.
Még egy fontos változás a jövőt
illetően: konfirmációi fogadalmat a
továbbiakban nem hetedik, hanem
nyolcadik osztályban tesznek a
gyerekek, mintegy a hittanos
tanulmányaik lezárásaként.
Egyszerűbben fogalmazva, maga a
konfirmáció nyolcadikban lesz.
Ettől nem kell megijednie sem a
szülőknek, sem a gyerekeknek, mert
a gyerekeknek nem kell külön
tanulni és vizsgázni a konfirmációra, plusz teher tehát nem hárul
rájuk. Magát a konfirmáció
időpontját rugalmasan kezeljük, ami
azt jelenti, hogy az érintett szülök
egy szülői értekezlet keretében
maguk dönthetik majd el, hogy
Húsvét és a ballagás közötti időszakban mikor szeretnék a konfirmációt.
Röviden tehát így alakul át a
rendszer, ami minden tekintetben
ígéretesebbnek bizonyul az eddiginél. Kérjük az érintetteket a
továbbiakban ezekkel a feltételekkel
számolni! Áldás, békesség!
Nagy János
lelkész

A MADOCSAI REFORMÁTUS
TEMPLOM ÉJSZAKÁJA
2014. Szeptember 20.
18:00 Mike Sámuel és zenekara
(Válasz zenekar) koncertje
19:30 Templomtörténeti előadás
20:00 Interaktív templom látogatás
21:00 Imaséta a templomban
A program egész ideje alatt büfé üzemel helyi finomságokkal,
beszélgetési lehetőséggel a fáklyákkal kivilágított Templom téren.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Hisznek a helyi értékekben és közös erővel propagálják azokat
A vidék érték, csak fel kell ismerni és hinni benne. Aki büszke arra ahol él, hitelesen tudja képviselni azt.
Ám –mint a Duna Összeköt közösség tagjai vallják – egyedül nem, csak összefogással lehet igazi sikereket
elérni.
„Erdők és mezők, falvak, házak emberek, mesterségek, igaz értékek. Mint apró színes gyöngyök a nyaklánchoz
úgy illeszkedik a Duna két partjához huszonegy település. Itt született Illyés, erre járt Petőfi, kóstolták a vidék
zamatos borait, finom pálinkáit, és Lázár Ervin csodás meséit e tájak ihlették meg.” Így ír a huszonegy
település alkotta Duna Összeköt térségről az Ajándék az élethez című, e térséget bemutató prospektus. Nem
csoda, ha valaki az igényes kiadványt kézbe véve túrabot és kényelmes cipő után kap. Éppen ez volna a cél,
illetve még előbb az, hogy maguk a térségben élők is felismerjék a körülöttük lévő értékeket, még ha nem is
hatalmas dolgokról van szó.
A vidékfejlesztés terén az alapokat a holland Pride Program jelentette – idézte fel Kuti Imréné, a Duna
Összeköt Egyesület elnöke. A paksi és kiskőrösi térség volt a szerencsés kiválasztott, s kapott rendkívül sok
szakmai segítséget, amit felhasználtak amikor – immár a Leader keretében – hozzáfogtak Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia kidolgozásához. A helyzetfelmérés után felvázolták a jövőképet. A stratégiában foglaltak nincsenek
kőbe vésve, minden évben aktualizálják, a változó körülményekhez igazítják. Ezt alapul véve igyekezett az
egyesület fejlesztéseket ösztönözni. – Jó érzés végig menni a 21 településen, szemmel látható az eredmény –
foglalta össze Kuti Imréné, aki szerint sok esetben az ott élők rá sem gondolnak, hogy milyen értékeik vannak.
– A bikácsiak sem úgy mennek el az árvalányhaj mező mellett, hogy az jár a fejükben, hogy ez micsoda
kuriózum – hozott példát. – Az egyesület által elkészített, Ajándék az élethez című kiadvány is tükrözi, hogy
milyen sok fejlesztés történt, milyen sok érték van, amiért érdemes eljönni hozzánk – hangsúlyozta.
A Duna Összeköt közösséget huszonegy település alkotja. Azért fogtak össze, hogy kiaknázzák a
vidékfejlesztési programokban rejlő lehetőségeket, pályázati forrásokhoz jussanak, megőrizzék, fejlesszék
értékeiket. A történetileg, közigazgatásilag egymásra utalt paksi járásbeli települések nem érték el az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban előírt lakosságszámot.
Nyolc Bács-Kiskun megyei, ottani Leader közösségekből kimarad településben találtak partnerre. A tét 1.2
milliárd forint volt, amit a Leader alapelv alapján helyben született ötletekre alapozva, pályázatok útján
nyerhettek el. Fejlesztések, köztük turisztikai vonatkozású beruházások, sora valósult meg ebből a pénzből, de
– ahogy Mérei Melinda az egyesület munkacsoportjának vezetője mondja – ez még kevés. Fontos, hogy a
térségben élők ismerjék fel saját értékeiket, higgyenek azokban, akkor tudják hitelesen kínálni, megmutatni
másoknak. Ennek gyakorlatban működő példáját minap egy Ausztriában tett tanulmányúton tapasztalhatták
meg a vidékfejlesztésben dolgozók. Mérei Melinda kiemelte, hogy a másik fontos tanulsága volt ennek a
látogatásnak, hogy összefogás nélkül legfeljebb részeredményeket lehet elérni. Az együttes fellépés már
megvalósult példája az egyesület által koordinált és pályázati forrásból finanszírozott marketing munka, aminek
az a célja, hogy az egységes arculat megteremtésével, közös megjelenéssel tudatosítsák a helyben élőkben és a
vendégségbe érkezőkkel, hogy a térségben sok olyan apró érték van, ami egyenként is, de együtt még inkább
„Ajándék az élethez”.

Duna Összeköt Egyesület
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Felfedezésre váró természeti értékkel, épített örökséggel, megismerésre érdemes hagyományokkal,
tradicionális ételekkel, italokkal, őszinte vendégszeretettel fogadják a látogatókat a Duna Összeköt térség
huszonegy települése Dunán innen és Dunán túl. Megannyi érték, amelyek feledhetetlen élményekkel
ajándékozzák meg az ott élőket, a látogatókat.
Huszonegy település az Alsó-Duna mentén: nyolc az alföldi, tizenhárom a dunántúli oldalon – ez a Duna
Összeköt térség. A paksi járás községei és északi bástyája, Dunaföldvár, Tolna megye és a dél-dunántúli régió
észak-keleti sarkában, a Dél-Mezőföldön és a Tolnai-hegyhát keleti részén fekszenek. A kalocsai kistérség
nyolc faluja Bács-Kiskun megye nyugati részén, kisebb-nagyobb távolságra a folyótól, a Duna mentén
sorakozik. A Duna természetes, de nem áthághatatlan határa a két térségnek, amelyek között nemcsak a
dunaföldvári híd, a paks–géderlaki és gerjen–kalocsai komp jelent kapcsolatot. A települések felismerték:
közösen többre képesek.
A Duna Összeköt térség tiszta, hívogató természeti környezettel, olyan felfedezésre váró természeti
szépségekkel büszkélkedhet, mint például Európa legnagyobb összefüggő árvalányhajmezője, vagy a
dunaszentgyörgyi kertek alatt meghúzódó, természetvédelmi területté nyilvánított láperdő, a Brinyó. Gondozott
szőlőültetvények, hagyományos pincesorok hívogatják a vendéget. A természeti látnivalók mellett a térség
művészeti, helytörténeti, néprajzi értékei is megismerésre méltók. Régi kastélyok, kúriák, tájházak,
falumúzeumok, templomok látványában és a bennük rejtőzködő megannyi emlékben gyönyörködhet az
érdeklődő látogató, akire kellemes túrák, kirándulások, horgász- és vadászélmények várnak.
Illyés, Petőfi, Lázár Ervin merített ihletet e vidék hangulatából, emléküket méltó módon őrzik az utódok. Annak
érdekében, hogy ne merüljön feledésbe a múlt, felkutattak és életre keltettek olyan történeteket, mint a fekete
kötény és a Bagó-hegyi boszorkány legendája. Számos, ma már széles körben ismert rendezvény honosodott
meg, népzenei és néptánc programok, gasztronómiai fesztiválok. Az itt élők nem felejtették el teljesen őseik
tudományát sem. Népi kismesterek, kézművesek dolgoznak a településeken, fazekasok, gyöngyfűzők, festők,
fafaragók, játék-, hangszer- és gyertyakészítők, bőrdíszművesek kezük munkájával dicsérik szülőföldjüket.
Mivel sem kirándulni, sem szórakozni nem lehet kellemesen száraz torokkal és korgó gyomorral, érdemes
elmerülni a gasztronómiai élvezetekben, megkóstolni a hagyományos ételeket, italokat. Kalocsa környéke híres
paprikatermelő vidék, a fokhagymatermesztésnek is nagy a hagyománya. Kiváló halételeket készítenek a Dunaparti településeken, s persze nem számít ritkaságnak a tradicionális falusi disznótor sem, ahol kolbász-hurka,
töltött káposzta kerül az asztalokra. Ezen a barátságos vidéken mindezen túl remek pálinkák, ízes, zamatos
borok is készülnek, amelyek megismertetéséhez, megbecsüléséhez számos program kötődik.
A Duna Összeköt Helyi Közösség egy egyesületet hozott létre, amely a pályázati munkát, vidékfejlesztési
programokat koordinálja. A györkönyi székhelyű Duna Összeköt Egyesület maga is pályázott annak érdekében,
hogy a tagtelepüléseket, azok értékeit megismertesse. Ajándék az élethez címmel jelent meg igényes
kiadványuk és elkészült egy film is, amelyben az ismert rádiós személyiség, Rákóczi Feri népszerűsíti a
térséget. A filmet paksi szakemberek készítették: Babai István, Kövi Gergő, Vida Tünde.
A térséghez tartozó települések Paks és Kalocsa környékén:
Bátya, Bikács, Bölcske, Drágszél, Dunaföldvár, Dunaszentbenedek, Dunaszentgyörgy, Foktő, Géderlak, Gerjen,
Györköny, Kajdacs, Madocsa, Miske, Nagydorog, Németkér, Ordas, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc,
Uszód
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Néptánc hírek

VII. Wünsch Nosztalgia Tábor
Idén 2014.07.15-20-i Madocsán került megrendezésre a VII. Wünsch Nosztalgia Tánctábor. A tábort minden
évben olyan település szervezi meg, ahol Wünsch Laci bácsi valamikor koreográfusi szerepet töltött be. A
madocsai tánctáborban 6 néptánccsoport vett részt: Szalkszentmárton, Beloiannisz, Mezőfalva, Adony, Harta és
természetesen Madocsa. Szép számmal gyűltek össze Laci bácsi egykori tanítványai, a hét végére 180 főre
emelkedett a létszám. A táborban elsősorban nem a táncé volt a főszerep, hanem azé, hogy minden évben a
csoportok közötti régi barátságok megújulhassanak és újra közös élményekben legyen részünk. Az idei évben is
sok színes programmal szolgáltunk az ide érkező vendégeknek. A programok között volt falutúra, ahol
különböző állomásokon keresztül járták be egész Madocsát a résztvevők. A sportpályán több vetélkedőn
méretették meg magukat a csoportok. Mint minden évben itt is megrendezésre került a táncház, a vicces
vetélkedő és a focibajnokság, de újdonságként volt habparty, népi vetélkedő, vizes pókfoci, kvíz night,
madocsai borok kóstolása és csikós bemutató a hegyen, és még sok színes program. Szombaton gálával zártuk a
tábort, ahol minden tánccsoport fellépett.
Ezúton szeretnénk megköszönni a sportpálya szomszédságában lakóknak,
hogy türelemmel és megértéssel viselték a tábor zajait.
Segítők, támogatók:
Madocsa Község Önkormányzata és dolgozói
Sereg József: tábori főzés
Pergel Róbert: hangosítás
Bölcskei Tűzoltó Egyesület: Mihálovics Lajos, Krausz István, Csire József
Csikósbemutató: Tóth Lajos, Araczki László, Maszlag Gábor
Madocsai borosgazdák: Jakab András, Bacs Sándor
Gála vacsora elkészítése: Magyar Zsolt és Neje, Tarczal Zoltán, Vincze
József, Sereg József, Krausz István
Laposa Gábor: villany
Kiss Ferenc: sátor szállítás
Vincze Sándor: pálinka felajánlás
Sportcsarnok dolgozói: Szabó Zsuzsanna, Madárné Törjék Ibolya
Konyha dolgozói
Árki Zsuzsanna és Ludányi Miklós

Nyugdíjasklub hírek, Sport: Labdarúgás
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2014. I. félévében a Nyugdíjasklub életében az alábbiak történtek:
Március 15-én a Dunaföldvári Nyugdíjasklubot hívtuk meg Tavaszváró bálra. Nagyon jól sikerült, jobban
megismertük egymást. Mi már jártunk náluk, ők először voltak itt. Áprilisban elkezdtük a Hősi Sírok
gondozását.
Szekszárdon a költészet világnapján vettünk részt, az „Életet az Éveknek” rendezésével április.10-én 12 fővel.
Ketten mondtak közülünk verset, Ékes Istvánné és Fodorné Vörös Katalin. Május 3-án a Dunaföldvári
Nyugdíjasklubtól kaptunk meghívást „pincebuliba” ,nagyon örültünk egymásnak, szívélyes fogadtatásban volt
részünk. Volt élő zene, vacsora, tombola, nagyon jól érezte társaságunk magát.
Május 24.én Bölcskén Dalos találkozón jártunk. A Bölcskei, Dunaszentgyörgyi, Dunakömlődi Madocsai
Nyugdíjasklub szerepelt itt. Utána következett a vacsora, tombola, tánc. Június 30-án Mórahalomra a Termál és
Élményfürdőbe utaztunk 43 fővel a Paksi Atomerőmű
Támogatásával. Nyugdíjasklubunk 6 fővel bővült, várjuk a további jelentkezőket,akik szeretnének hozzánk
csatlakozni. Családi nap időpontja augusztus 11-e 10 óra. Össze -jöveteleinket minden hétfőn 17 órakor a
Templomtéri iskolában tartjuk.
Várjuk az érdeklődőket!

Tarczal Jánosné
Klub vezetője

Labdarúgás hírek (április-május)
16. forduló, 2014.04.20
ifi: Sióagárd-Madocsa 15:0 (6:0)
Vez: Juhász Cs, Kardos B

Vez: Stefik R, Juhász Cs, Kardos Vez: Kovács L P, Orgován Gy
B
Góllövő: Szintai G, Kiss P, Szintai
Góllövő: Rein, Szakács
K

Erb F –Szabados A, Feil T, Kovács
Gergő, Szabó E – Kiss P, Farkas P
(Závodi Zs) Gábor M, Kovács
Gábor – Szintai G (Szabó R) Szintai
K

Müller R – Araczki I, Aschermann
Gy, Kern T, Magyar I (Araczki A) –
Szakács V, Rein A, Vörös G,
Wenhardt Á – Böde I, (Pápista J)
Schulteisz A

Erb F –Szabados A, Feil T, Kovács
Gergő, Szabó E (Südi D) – Kiss P,
Újhelyi Sz, (Varga I) Kovács Gábor,
Závodi Z (Gerst J) –Vörös V, (Bíró
K) Szintai G (Szabó R)

Ifistáink nem voltak egy súlycso- Csapatunk fegyelmezett játékkal Ifistáink jó játékkal megérdemelt
magabiztos győzelmet aratott.
portban a hazaiakkal.
győzelmet arattak.
felnőtt: Sióagárd-Madocsa 1:2 17.forduló, 2014.04.27
ifi: Madocsa-Gerjen 3:1 (1:0)
(1:1)

(folytatás a 14. oldalon)

14
(folytatás a 13. oldalról)
felnőtt: Madocsa-Gerjen 5:1 (0:0)
Vez: Álló T, Kovács L P, Orgován
Gy
Góllövő: Böde 3, Kern, Pápista
Müller R – Araczki I, (Zengrűber Á)
Kern T, Magyar I, Tarczal R, (Baka L)
– Szakács V, Rein A, Kindl I (Elek T)
Wenhardt Á (Hotorán G) – Böde I,
Schulteisz A, (Pápista J)
Nehezen törtük fel a szervezetten
védekező vendégek védelmét, de
utána beindult a gólgyártás.
18. forduló, 2014.05.09
ifi: Mórágy-Madocsa 7:3 (4:0)
Vez: Álló T, Horváth J
Góllövő: Kiss P, Gábor M, Kovács
Gábor
Erb F –Szabados A, Feil T, Gábor M,
Szabó E – Kiss P, Újhelyi Sz, Kovács
Gábor, Závodi Z (Gerst J) –Vörös V,
(Varga I) Szabó R
Az eredeti időpontban alkalmatlan
volt a mórágyi pálya, hétközben csak
tartalékosan tudtunk kiállni, így nem
volt esélyünk a pontszerzésre.
felnőtt: Mórágy-Madocsa 3:0 (1:0)
Vez: Lengyel S, Álló T, Horváth J
Müller R – Araczki I, (Magyar T)
Kern T, Szili L, Magyar I, – Szakács
V, Rein A, Vörös G, Wenhardt Á
(Pápista J) – Böde I, Schulteisz A,
(Hotorán G)
Ezen a meccsen nem sikerült semmi.
Az eddigi 16 meccsen minimum két
gólt mindig szereztünk, most egyet
sem. Mindenki munkából jött,
fáradtak és tompák voltunk.
20. forduló, 2014.05.18
ifi: Németkér-Madocsa 4:4 (2:3)
Vez: Bati N, Brücher V
Góllövő: Farkas P, Gábor M,
Kovács Gábor 2
Erb F –Szabados A, (Szabó R) Feil T,

Sport: Labdarúgás
Gábor M, Szabó E – Farkas P, Góllövő: Kovács Gábor, Szintai
Újhelyi Sz, Kovács Gábor, Kovács Kristóf
Gergő – Szintai K, Szintai G
Erb F –Kiss P, Feil T, Kovács Gergő,
Ifistáink jó játékkal értékes pontot Gábor M – Szabó R, (Varga I)
Kovács Gábor, Szintai K, Závodi Zs
szereztek
(Bíró K) – Szintai G, Vörös V (Gerst
felnőtt: Németkér-Madocsa 1:4 J)
(1:0)
Vez: Szappanyos Sz, Bati N, Ifistáink tartalékos összeállításban
Brücher V
tisztességesen helytálltak.
Góllövő: Böde 3, Szakács
felnőtt: Tengelic-Madocsa 3:1
Müller R – Araczki I, (Boris K) Kern (0:1)
T, Szili L, (Pápista J) Tarczal R – Vez: Farkas F, Antal I, Tinnyei Zs
Szakács V, Rein A, Vörös G, Góllövő: Hotorán
Schulteisz A, (Hotorán G) Magyar I
(Zengrűber Á) – Böde I,
Müller R – Araczki I, Boris K, Rein
A, Magyar T – Zengrűber Á, Vörös
Az első félidőben nem tudtuk G, Keszthelyi Sz, Wenhardt, Pápista
feltörni a szívósan küzdő hazaiak J (Gergely L) – Hotorán G
védelmét, a második félidőben
fokoztuk a tempót és szép gólokkal Tartalékos összeállításban léptünk
megnyertük a meccset és ezzel pályára, az első félidőben jól játbajnokok lettünk.
szottunk, de kihagytuk a helyzeteket. A végén fordítottak a lelkes
21. forduló
hazaiak játékvezetői segédlettel.
ifi: Madocsa-Pálfa 3:0 játék
nélkül, a vendégcsapat nem állt ki Véget ért a bajnokság mindkét
Vez: Kovács L. P, Slarb R
csapatunk eredményes szezont zárt.
A felnőttek megvédték első helyüket, az ifisták a középmezőnyben
felnőtt: Madocsa-Pálfa 11:1 (6:1)
végeztek, ami jó eredmény. Ebben a
Vez: Kovács T, Kovács L. P, Slarb szezonban emelték az ifi korhatárt
R
21 évre, azaz 15 évestől 21 éves
Gól: Böde 4, Elek 3, Tarczal, korig játszhattak a fiatalok a
meccseken. Néhány csapatban sok
Zengrűber, Pápista, Keszthelyi
21 éves játszott, nálunk pedig a
Gergely L – Araczki I, Boris K, többség sokkal fiatalabb volt.
Magyar I (Magyar T) Tarczal R –
Kiadja:
Szakács V, Keszthelyi Sz, (Baka L)
Vörös G, Schulteisz A, (Hotorán G) Madocsa község Önkormányzata
– Böde I, ) (Zengrűber Á) Pápista J,
http://madocsa.hu
(Elek T)
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
Sportszerű mérkőzésen Böde 20
20/223-4874
perc alatt rúgott négy gólt, aztán a
fecoshy@freemail.hu
megroggyant vendégcsapat ellen a
Az újság bejegyzési száma:
többiek is villogtak. A meccs után
2.9.1./1268-1/2005
Süli János és Karszt József adta át az
Felelős kiadó:
érmeket a megyei szövetség
Gelencsérné Tolnai Klára
részéről.
polgármester
22. forduló, 2014.06.01
Nyomda:
ifi: Tengelic-Madocsa 6:2 (2:0)
Kerényi Nyomda, Szekszárd
Vez: Antal I, Tinnyei Zs

