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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

A Madocsai Hírmondó előző 
számának megjelenése óta több 
alkalommal ülésezett a Képviselő-
testület.
Az alábbiakban rövid összefoglalást 
adunk közre az üléseken történtek-
ről.

2014. december 10.

A Képviselő-testület soros ülésén 
elsőként a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról  készült 
jelentést hagyták jóvá a Képviselők, 
majd ezt követte 2015. évi belső 
ellenőrzési terv tárgyalása. Az ellen-
őrzési terv Madocsára vonatkozóan 
két ellenőrzést – a gyermekétkez-
tetéshez kapcsolódó támogatások 
elszámolásának pénzügyi ellenőr-
zése, és a banki kivonatok vizsgálata 
– irányoz elő, melyekre a tervezet 
szerint 2015. szeptember hónapban 
kerül sor.  Az ülés a továbbiakban a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsában végzett mun-
kájáról készített beszámoló tárgya-
lásával folytatódott. A napirendhez 
kapcsolódóan elhangzott, hogy 
Madocsa Önkormányzata a kistér-
ségi társulás keretein belül csak a 
belső ellenőrzési feladatokat és a 
központi orvosi ügyeletet látja el.
4. napirendként  a polgármester 
asszony átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről készített beszá-
molóját tárgyalták és fogadták el a 
Képviselők. A napirendhez kapcso-
lódóan elhangzott, hogy az elmúlt 
évben a szociális segélyek megálla-
pítására irányuló kérelmek elbírá-
lása  - a szabályok betartása mellett -  
nagyon megfontoltan történt. 
Temetési  segélyben 14 fő részesült, 
személyenként 10.000.-Ft összeg-
ben.  Gyógyszersegély egy fő részé-
re, 15.000.-Ft összegben került 
kifizetésre, átmeneti segélyt 6 fő 
igényelt. Ebben a segélyezési 
formában 55.000.-Ft-ot kifizetés 
történt, az esetek zömében a csalá-
dokban nevelkedő gyermekekre 
tekintettel.
A szociál is  ügyeken kívül  a 
polgármester a közutak kezelésével

kapcsolatosan, a lakóingatlanok 
földkábeles elektromos csatlakozó 
kiépítéséhez 7 esetben adott hozzá-
járulást, mivel a tervezett elektro-
mos vezetékek nyomvonala és 
biztonsági övezete az önkormányzat 
kezelésében lévő valamelyik  utcán 
érintette.

Az „Egyebek” napirendi pontban 
elsőként  döntöttek a Képviselők 
arról, hogy  a korábbi évekhez 
hasonlóan 60.000.-Ft-ot biztosí-
tanak a Madocsai Református 
Egyházközség részére a gyerekek 
gyülekezeti karácsonyának megtar-
tásához.  
Ezt követően a polgármester asz-
szony a Művelődési Ház felújítására 
beadott pályázat állásáról, a soron 
következő feladatokról tájékoztatta 
a jelenlévőket. Mint arról már 
korábban beszámoltunk, az épület 
felújítására támogatást nyert az 
önkormányzat a paksi székhelyű 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztő 
Alapítványtól. A beruházás össz-
értéke közel 26 millió forint, ezért az 
érvényben lévő közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályok szerint köz-
beszerzés alá esik, meghívásos 
rendszerű pályázatot kell lefolytatni. 
A napirendhez kapcsolódóan a Kép-
viselők döntöttek a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 

2014. december 17.

December 17-én tartotta évi utolsó 
ülését a Képviselő-testület, melyen a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló napirend tárgyalása 
után több, az önkormányzatot érintő  
társulások társulási megállapodá-
sainak, szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 
döntöttek a Képviselők. 
A módosításokat az tette szükséges-
sé, hogy az önkormányzati választá-
sok során a települést képviselő 
polgármesterek személyében  
Bölcskén és Pakson változás történt, 
melyet át kellett vezetni a Dunaföld-
vár-Bölcske-Madocsa Köznevelési 
In tézményfenntar tó  Társulás 

Társulási Megállapodásában, a 
Dunaföldvár és Környéke Gyer-
mekjóléti Társulás Társulási Meg-
állapodásában és a Szervezeti és 
M ű k ö d é s i  S z a b á l y z a t á b a n ,  
valamint a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa-Paks Települések – Mado-
csai Agglomeráció – Szennyvízel-
vezetésének és Szennyvízkezelé-
sének Fejlesztő Önkormányzati 
Társulása Társulási Megállapodá-
sában.
A Képviselők ezt követően meghall-
gatták a polgármester asszony 
beszámolóját a  Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa-Paks Települések 
–  Madocsa i  Agglomerác ió  – 
Szennyvízelvezetésének és Szenny-
vízkezelésének Fejlesztő Önkor-
mányzati Társulása 2013-2014. évi 
munkájáról. A társulást 2013-ban  
azzal a céllal hozták létre a szenny-
vízkezeléssel érintett települések,  
hogy pályázati úton forrást nyerje-
nek a madocsai szennyvíztelep  
korszerűsítésére, felújítására. A 
pályázat 2013. augusztusában 
benyúj tásra  kerül t ,  majd ezt 
követően októberben érkezett az 
értesítés, hogy nem nyert támo-
gatást. A szennyvíztelep állapota a 
használatba vétele óta eltelt idő alatt  
eléggé leromlott. Felújítása önerő-
ből nem valósítható meg,  ezért a 
beszámoló során elhangzott, hogy a 
pályázati lehetőségek kihasználása 
érdekében továbbra is szükséges a 
társulás fenntartása. 

A beszámolót követően 7. napi-
rendként tárgyalták a Képviselők a 
Sportcsarnok bérleti díjának módo-
sítását, melynek felülvizsgálatára la-
kossági kérésre került sor. A módosí-
tás a bérleti díj összegét nem,  csak 
az időbeli megállapítást érinti. A 
korábban megállapított bérleti díjak 
május 1-től augusztus 31-ig, és 
szeptember 1-től április 30-ig tartó 
időtartamra vonatkoztak. A most 
megállapított időszakok a fűtési 
szezonhoz igazodnak, április 16-től 
október 15-ig, illetve október 16-tól 
április 15-ig tartó időtartamra 
módosultak. 
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Az ülés a Bölcskei Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkájáról készí-
te t t  beszámoló tárgyalásával 
folytatódott. A beszámoló során 
elhangzott, hogy az év folyamán 
lezajlott három választás nagyon 
megnövelte a hivatali munkát. Az 
elmúlt évben a szociális, a pénzügyi  
és az anyakönyvezési feladatokhoz 
kapcsolódóan  új nyilvántartási 
rendszerek kerültek kötelezően 
bevezetésre, amelyek az év elején 
jelentősen megnehezítették a napi 
feladatok ellátást. A beszámolóban a 
Képviselők tájékoztatást kaptak 
még a hivatal dolgozói számára 
kötelezően teljesítendő képzésekről. 
  Az „Egyebek” napirendi ponton 
belül  az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő 012/9 hrsz-ú földterület 
lejáró haszonbérleti szerződésének 
meghosszabbításáról döntöttek a 
testület jelen lévő tagjai.

A Képviselő-testület munkája az 
idei évben a január 28-án tartott 
rendkívüli üléssel vette kezdetét. A 
rendkívüli ülés tartását a Községi 
Művelődési Ház felújítására indított  
közbeszerzési eljárásra érkezett 
pályázat eredményhirdetése tette 
szükségessé. A napirendhez kapcso-
lódóan a polgármester asszony 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az  
ajánlattételi felhívást követően a 
2015. január 8-i határidőre egy 
pályázó, a paksi székhelyű BA-TU 
Kft nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlat 
vizsgálatára három tagú bíráló 
bizottság alakult, melynek feladata 
volt annak megvizsgálása, hogy az 
ajánlat megfelel-e az ajánlattételi 
felhívásban, a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek.

A bíráló bizottság megállapította, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 
törvény és az ajánlattételi felhívás 
alapján nem volt olyan ok, amely 
miatt az ajánlattevőt az eljárásból ki 
kellett volna zárni. Megállapítást 
nyert továbbá, hogy az ajánlattevő 
ajánlata a bíráló bizottság értékelése 
alapján  minden szempontnak meg-
felel, ezért a Testület a közbeszerzési 
eljárás eredményeként a BA-TU 
Kft-t  hirdette ki nyertes ajánlattevő-
ként, és bízta meg a Művelődési Ház 
felújításához kapcsolódó kivite-
lezési munkák elvégzésével.  Az 
ülésen elfogadásra került a Kép-
viselő-testület 2015. évi munka-
terve, valamint döntés született a 
körzeti megbízott számára bizto-
sított iroda Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság részére történő ingye-
nes használatba adásáról.   

Tájékoztató szociális ellátások változásairól 
Tisztelt Lakosság!�  

A pénzbel i  és  természetbeni 
szociális ellátások rendszere 2015. 
évben jelentősen átalakul. 

Az átalakítás fő elemei 
- Az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai 
élesen elválasztásra kerülnek. 
- Átalakul a finanszírozás rendszere. 

A szociális ellátórendszer 2015. 
március 1-jei átalakításával a 
jelenleg jegyzői hatáskörben lévő 
aktív korúak ellátásának megálla-
pítása a járási hivatal hatáskörébe 
kerül. Az aktív korúak ellátása kere-
tében kétféle ellátástípus állapítható 
majd meg: 
- foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás, valamint 
- egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás. 

Az újonnan a járási hivatalok 
hatáskörébe kerülő aktív korúak 
ellátásán túl továbbra is a járási 
hivatalok hatáskörébe tartoznak a 
következő ügykörök: 

- alanyi ápolási díj, 
- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jogcímen meg-
állapított közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra jogo-
sultság. 

A felsorolt, állami felelősségi kör-
ben nyújtott és 100 %-ban központi 
költségvetési forrásból finanszí-
rozott szociális ellátásokon túl más 
ellátások nyújtásáról, jogosultsági 
feltételeiről az önkormányzatok 
döntenek a települési támogatás 
keretében. 

Az egyes ellátásokat érintő főbb 
változások:

1. Aktív korúak ellátása 

A foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás szabályaiban – az ellátással 
kapcsolatos hatáskörváltozáson túl 
– nem várható változás. 

A rendszeres szociális segély a 
jelenlegi formájában 2015. március 
1-jétől nem lesz része a szociális

ellátórendszernek, a jogosulti kör 
más ellátásokra válhat jogosulttá. 
Azon személyek aktív korúak 
ellátására való jogosultságát, akik 
részére 2015. március 1-jét mege-
lőzően rendszeres szociális segélyre 
való jogosultság került megálla-
pításra a jegyzőnek 2015. február 
28-ig a szociális törvény 2015. már-
cius 1-jén hatályos rendelkezései 
szerint felül kell vizsgálnia. 

A felülvizsgálat eredményeképpen 
2015. március 1-jétől a korábban 
rendszeres szociális segélyre jogo-
sult személyek ellátásra való jogo-
sultsága a következők szerint alakul: 

- amennyiben a felülvizsgálat során 
a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásra jogosultak számára előírt 
együttműködést nyilatkozatban 
vállalják, foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásra lesznek jogosultak 
a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül 
betöltők, 
- a törvény erejénél fogva az újonnan 
bevezetendő egészségkárosodási

(folytatás a 4. oldalon)



(folytatás  a  3.  oldalról)

és gyermekfelügyeleti támogatásra 
lesznek jogosultak az Szt. szabályai 
szerinti egészségkárosodottak és a 14 
év alatti gyermekük felügyeletét 
másképp biztosítani nem tudók. 

2. Lakásfenntartási támogatás 

Az ellátás szabályai 2015. március 
1-jétől kikerülnek a szociális 
törvényből. A 2015. január 1-jén 
folyamatban lévő, valamint a 2014. 
december 31-ét követően lakás-
fenntartási támogatás megállapítása 
iránt benyújtott kérelem alapján 
indult ügyekben a lakásfenntartási 
támogatást legfeljebb 2015. február 
28-ig terjedő időtartamra lehetett 
megállapítani. 

A 2015. március 1-jét megelőző 
kezdő időponttal megállapított 
lakásfenntartási támogatást – a 
jogosultság határozatban megálla-
pított időtartamára, vagy annak 
megszüntetéséig – a 2015. február 
28-án hatályos szabályok szerint 
kell nyújtani. 

3. Óvodáztatási támogatás 

A gyermekvédelmi ellátások közé 
tartozik. Októberben az óvodáz-
tatási támogatás is megszűnik. 

4. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

Szintén  a gyermekvédelmi törvény-
ben szabályozott ellátás. Jogsza-
bályi változás nem várható az ellátás 
tekintetében. 

 5. Települési támogatás 

Az önkormányzatok által biztosított 
e l látás  elnevezése te lepülési 
támogatás lesz 2015. március 1-
jétől. E támogatás keretében az 
önkormányzatok az általuk támoga-
tandónak ítélt, önkormányzati 
r e n d e l e t b e n  s z a b á l y o z o t t 
é l e the lyze t ek re  nyú j tha tnak 
támogatást 
A t e l e p ü l é s i  ö n k o r m á n y z a t 
képviselő-testületének a települési 
támogatás  megál lapí tásának, 
kifizetésének, folyósításának, 
v a l a m i n t  f e l h a s z n á l á s a 
ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét 2015. február 28-ig kell 
megalkotnia. 

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Tájékoztatás a magánfőzésben előállított párlat jövedéki adójának változásáról 

Tisztelt Adózók!

A jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös 
szabályairól  szóló 2003.  évi 
CXXVII. törvény alapján 2015. 
január 1-jétől jelentős mértékben 
megváltoztak a magánfőzésre 
vonatkozó szabályok.

Magánfőzésnek továbbra is a 
párlatnak a magánfőző lakóhelyén 
vagy gyümölcsöse helyén használ-
ható, legfeljebb 100 liter űrtar-
talmú, párlat-előállítás céljára 
kialakított desztillálóberendezésen 
a  m a g á n f ő z ő  á l t a l  v é g z e t t 
előállítása minősül, de évente 
legfeljebb 50 liter mennyiségig. 

Változik a magánfőző definíciója: 
magánfőzőnek az a 18. életévét 
betöltött gyümölcstermesztő 
személy minősül, aki saját tulaj-
donú gyümölccsel, gyümölcsből 
származó alapanyaggal és párlat 
készí tésére  a lkalmas,  saját 
tulajdonú desztillálóberendezés-
sel rendelkezik. 

Fontos változás, hogy 2015. 
január 1-jétől a magánfőző a desz-
tillálóberendezés feletti tulajdon-
szerzést az azt követő 15 napon 
belül köteles bejelenteni a lakó-
helye szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz.
Egy desztillálóberendezés több 
személy közös tulajdonát is képez-
heti, ilyenkor a tulajdonosok válasz-
tása szerint kell bármelyikük lakó-
helye szerinti önkormányzathoz 
megtenni a bejelentést. Az adott 
önkormányzat értesíti a bejelen-
tésről a többi érintett hatóságot. 

Ha 2015. január 1-jét megelőzően 
történt a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezés feletti tulaj-
donszerzés, akkor a magánfőzőnek 
2015. január 15-ig kellett meg-
tennie a bejelentést. Amennyiben 
ezt elmulasztotta, kérjük mielőbb 
t egye  meg  Madocsa  köz ség 
önkormányzati adóhatóságához. 

A magánfőző köteles megőrizni és 
hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 
desztillálóberendezés feletti jog-
szerű tulajdonszerzést igazoló iratot. 

A magánfőző az évente előállítható 
párlatmennyiség túllépése esetén a 
többletmennyiséget haladéktalanul 
köteles bejelenteni a vámhatóság-
nak és a vámhatósággal egyeztetett 
módon gondoskodni a többlet-
mennyiség megsemmisítéséről. 

A magánfőzésben előállított 
párlat adója évi 1000 forint, 
melyet a magánfőzőnek kell 
megfizetnie, amely a magánfőző 
lakóhelye szerinti önkormány-
zatnak a bevétele. 

A magánfőzőnek az előállított 
magánfőzött párlat utáni adó-
bevallási és adófizetési kötelezett-
ségét a tárgyévet követő év január 
15-ig – együtt – kell teljesítenie a 
lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz.

Ha a magánfőző nem állított elő 
tárgyévben magánfőzött párlatot, 
akkor nem keletkezik tárgyévre 
vonatkozóan adóbevallási kötele-
zettsége. A magánfőzött párlat kizá-
rólag a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztható el 
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feltéve, hogy értékesítésre nem 
kerül sor. A magánfőzött párlat csak 
alkoholtermék-adóraktár részére 
értékesíthető.

Az adóraktár részére történő értéke-
sítéskor, illetve ha a magánfőző az 
általa előállított  magánfőzött 
párlattal kíván részt venni párlatok 
számára meghirdetett versenyen, a 
párlat eredetét a desztillálóberen-
dezés feletti tulajdonszerzés szerinti 
bejelentésről, valamint a párlat után 

megfizetett adóról kiállított önkor-
mányzati adóhatóság igazolás iga-
zolja. 

A bejelentéshez, bevalláshoz szük-
séges nyomtatványok személyesen 
á tvehetők a  Bölcskei  Közös 
Önkormányzati Hivatal Madocsai 
Kirendeltségén (Madocsa, Fő u. 24).

További kérdéseikkel  keressék 
Bokorné Vörös Éva adóügyi előadót 
a 75/330-101 telefonszámon.

Idén is jól vizsgáztak a madocsai borok!

Az Önkormányzat, és a boros gaz-
dák szervezésének köszönhetően 
február 20.-án ismét megrendezésre 
került a madocsai borverseny. Az 
idei borverseny volt a 43. alkalom 
ahol vizsgázhattak a borok, és a bo-
rok készítői egyaránt. A borverseny-
re 152 üveg mintát adtak be a szőlő 
tulajdonosok, ezzel nem kis munkát 
adva a szakértőkből álló zsűrinek.
A borokat négy, /közel 30fő/ vizs-
gázott bírákból álló bizottság zsűriz-
te. A bírák kitartó munkáját dicsérte, 
hogy az eredményekről, és a bírálat 
során megfogalmazódott tapasztala-
tokról, intelmekről, már 18 óra körül 
a bizottságok elnökei tájékoztatást 
adhattak. Elmondták, hogy az elmúlt 
csapadékos évnek köszönhetően az 
idei zsűrizések alkalmával általános 
véleményként fogalmazódott meg, 
hogy a 2014- évben szüretelt szőlő-
ből sokkal nagyobb odafigyeléssel, 
illetve nehezebb kitartóbb munkával 
lehetett csak a gazdáknak jó minő-
ségű bort előállítani, mivel a párá-
sabb csapadékosabb időjárás a szőlő 
betegségeinek nagyon kedvezett. A 
2014-es évjáratú borokra jellemző, 
hogy vékonyabbak, nem olyan teste-
sek, mint amilyen kicsit kevesebb 
csapadékkal, több napsütéssel lehe-
tett volna.

Mivel a bírák között sok olyan volt, 
aki már évtizedek óta jár a madocsai 
borversenyekre ezért volt lehetősé-
gük arra is, hogy összevessék az 
előző években Madocsán szerzett 

tapasztalataikat, a mostani verse-
nyen kialakított véleményekkel. A 
2014 év viszontagságait figyelembe 
véve a bírák nagyon jónak értékelték 
a madocsai gazdák hozzáállását, 
igyekezetét, szaktudását, és megál-
lapítható volt, hogy annak ellenére, 
hogy az időjárás nem kedvezett a 
boros gazdáknak, mégis szép ered-
mények születtek, a bírálat során.
Minden boros gazdának gratulá-
lunk!

Eredmények

Új fehér 43 mintából 
7 arany, 14 ezüst,12 bronz.
Ó fehér 4 mintából 
2 ezüst, 2 bronz.

Rose 29 mintából
3 arany, 9 ezüst, 8 bronz.
        
Új vörös 55 mintából
10 arany, 17 ezüst, 14 bronz.
Ó vörös 21 mintából
5 arany, 9 ezüst, 5 bronz

Aranyérmes gazdák:

Fehérbor: 
Bánóczki Attila I.
Bánóczki Attila II.
Komáromi Sándor III.
       
Bánóczki Attila
Laposa János                            
Bánóczki Attila 
Bacs Sándor

Rose:
Bacs Sándor I
Pongrácz Pál II
Horváth Róbert III. 

Új vörös:
Bács Ágnes I.
Baranya Sándor II.
Bacs Sándor III.

Bacs Sándor
Bacs Sándor
Gelencsér Sándor
Bánóczki Attila
Szabó János
Doma Árpád
Jakab András

Ó vörös:
Vörös Bálint
Csekő János
Csapó András
Csekő János
Bacs Sándor 

A jó munka elismerése képen közö-
sen jó hangulatban, elfogyasztották 
a hozzáértő kezek által elkészített 
pacalpörköltet, és kakaspörköltet, 
amelyet az aranyérmes borokkal 
öblítettek le.
A vacsoráról, illetve a rendezvény 
előkészítéséről, és annak lebonyolí-
tásáról is nagyon jó véleményeket 
hallhattunk a vendégektől, és ez 
ismét a madocsai gazdák odafigye-
lését, munkáját dicséri, amire úgy

(folytatás a 6. oldalon)



(folytatás az 5. oldalról)

érzem, méltán lehetünk büszkék 
mindannyian.
Megállapíthatjuk, hogy a borbírálat 
nagyon eredményes, jó hangulatban 
bővelkedő rendezvény volt.
Szeretnénk, ha ez a hagyomány, az 
elkövetkezendő években is fennma-
radna. 

Tudjuk, hogy a borverseny megszer-
vezése áldozatos munkát, odafi-
gyelést igényelt a boros gazdáktól, 
attól a lelkes kis csapattól melynek a 
vezetője Gelencsér Sándor, és Bacs 
Sándor volt. Köszönet a sok munká-
ért, és bízunk abban, hogy a lelkese-
désük a jövőben sem csökken, és 
jövőre ismét beszámolhatunk arról, 

hogy munkájukkal segítették a bor-
verseny hagyományának ápolását.

Szeretnénk köszönetet mondani 
Sági Tibornak az anyagi támogatá-
sért, amellyel lehetővé tette a ren-
dezvény sikerét.

Köszönöm!
Gelencsérné Tolnai Klára
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Iskolánkról

A szorgalmi idő első féléve 2015. 
január 16-ig tartott. Az iskola 2015. 
január 23-ig értesítette a tanulókat, 
illetőleg a szüleiket az első félévben 
elért eredményekről.
Az idei évben a tanulmányi munka a 
következőképpen alakult:

1. osztály: 
kiválóan megfelelt: 5 fő:

Nyulasi Bence,
Nagy Lara,
Vincze Kitti,
Benedek Zoltán,
Katona Nikolett

jól megfelelt: 9 fő
megfelelt: 1 fő 

2. osztály:
kiválóan teljesített: 6 fő :

Bán Csanád, 
Kovács Réka,

Laposa Márton, 
Somogyi Bálint, 
Somogyi Péter, 
Vörös Roland     

jól teljesített: 8 fő
megfelelően teljesített: 4 fő 
felzárkóztatásra szorul: 1 fő   

3. osztály: 
kitűnő: 1 fő: 

Katona Vanessza
jeles: 1 fő

4. osztály: 
kitűnő: 6 fő:

Sereg Zita,
Szabó Barna,
Szabó Máté,
Szintai Zsófi,
Szintai Zsombor, 
Virágh Ákos, 

jeles: 4 fő

5. osztály: 
kitűnő: - 
jeles: 3 fő

6. osztály:
kitűnő: 1 fő: 

Szili Zsolt
jeles: - 
bukott: 5 fő

7. osztály:
kitűnő: 1 fő: 

Vörös Alíz
jeles: 1 fő

8. osztály:
kitűnő: -: 
jeles: 1 fő

Agócs Mihályné
tagintézény-vezető

Busójáráson voltunk

A busójárás a hagyomány szerint a mohácsi dél-szláv 
nemzetiség, a sokácok több évszázadra visszanyúló 
népszokása, ahol a beöltözött busók, jankelék, maskarák 
farsangolnak hat napon át.
A rendkívül látványos rendezvényre idén is ellátogattak a 
madocsai általános iskolások. Ebéd után elindulva 
sikerült a kora délutáni kezdetre odaérni, ahol a Koló 
téren gyülekező busókat testközelből láthattuk és vicces 
csipkelődéseiket, tréfálkozásaikat a bőrünkön tapasz-
talhattuk meg. Ezután, őket kísérve sétáltunk át a főtérre 
és vettünk részt a színes forgatagban és kirakodó-
vásárban. Volt ott minden, ami egy népi vásárt jellemez: 
busó jelmez, farsangi álarcok és öltözetek, népi játékok, 
kerepelők, sípok, dobok, nádi hegedűk…
Végül megtekinthettük az utolsó nap fő látványosságát. 
A főtéri máglyára helyezett telet jelképező koporsó 
elége-tésével és körültáncolásával búcsúzik az 
odasereglett összes maskara és a nézők ezrei a hideg 
évszaktól és köszöntik a tavasz eljövetelét.
Sötétedéskor a máglyafénytől búcsúzva hagytuk el az 
ünnepséget.

Megállapíthattuk, hogy méltán híres messze földön a 
mohácsi busójárás és érdemes megtekinteni.

Szép nap volt! Köszönjük a szervezést, köszönjük a 
részvételt mindenkinek.

Somogyi Viktor

Iskolai hírek 7
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Az általános iskolások farsangja

2015. február 27-én reggeltől fogva 
nagy volt a nyüzsgés az ált. iskolában: 
farsangra készülődött apraja, nagyja. 
A nagyszabású rendezvény a mérhe-
tetlen szeretetet és összefogást pél-
dázza, amellyel szülők, nagyszülők 
bőkezűsége nyomán gyarapodhat 
iskolánk és ezáltal gyermekeink.

A díjazottak ajándékait szponzoraink 
ajánlották fel: az 1. osztályos szülők-
től a 7. o. szülőkig, a CBA  Madocsa 
és CBA Bölcske, Hajdú Élelmiszer bt. 
, a helybeli Magyar Posta dolgozói, 
Madagro kft. , Kovácsné Reich Éva, 
ifj. Törjék István , Turi Norbert 
díszműkovács és családja, Baksa 
Eszter és a Madocsai Nyugdíjas Klub 
tagjai. 

A zsűritagok közül bizonyára a 
kedves olvasó sok ismerősre lel, ezért 
álljon itt most az ő nevük is : Agócs 
Mihályné igazgatónő, Laposáné 
Sashalmi Ilona kedves kolléganőnk, 
aki é évek óta szeretjük és várjuk 
érkezését a nyugdíjas klub képvisele-
tében, Balogh Tímea, Magyarné 
Csepregi Eszter , Törjék Rebeka , 
Gécziné Makai Katalin , Sziliné 
Balczer Beáta , Závodi Zsoltné , 
Fabók Jánosné és Gyökös Etelka . 
Két extra tombolatárgyat is sorsoltak a 
szervezők : egy tabletet  és egy zöld – 
fehér labdát tele értékes aláírással , 
köszönjük a csapat nevében.

A 29 témában felvonulók egyéni, 
páros, csoportos és mikrocsoportos 
kategóriában léptek a küzdőtér sző-
nyegére. 

Helyezettjeink: 
Egyéni kategóriában: 

1. Francia dáma
2. Ökotyúk
3. Dámalány

Párosok: 
1. Vikingek
2. Pandák
3. Creeper és Steve

Kiscsoportok:
1. Dínócsalád
2. Grú
3. Colombó felügyelő és 

letartóztatottjai

Csoportos alsó tagozatos 
helyezettek:

1. Bárányok - 1. osztály
2. Dzsungel könyve – 2. 

osztály , és holtversenyben 
A tenger állatai 3. osztály

3. Madocsa szurkolói – 4. 
osztály

Felső tagozatos helyezettek: 
1. Kozákok – 6. osztály
2. Történelmi korok – 5. 

osztály
3. Szmájlik – 7. osztály

A délután 4 órától este 8-ig 
tartó nagyszerű kavalkád 
résztvevői  sok-sok élmény-
nyel gazdagodva tért haza 
otthonaikba. És hogy kit és 
kiket rejtettek a jelmezek? 
Aki nem rest, járjon utána. 
Találkozunk jövőre, ugyan-
itt,  az Úr segedelmével.

 Lovász  Magdolna 
felkomf.
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Csellengők
Incze Zsuzsa, a „Csellengők” c. tv-
műsor szerkesztő-műsorvezetője 
járt nálunk novemberben. Zsuzsa 20 
évvel ezelőtt felvállalta a csellengők 
ügyét, és azóta is hivatásszerűen 
segít az embereken. A munkája 
során szerzett tapasztalatait és a 
tanulságos eseteket két megjelent 
könyvében közzétette. A csellen-
gésről beszélni mindig aktuális, hisz 
világszerte évről évre nő az eltűntek 
száma. Az internetes oldalak 
segítségével pedig még könnyebb a 
kiszemelt áldozathoz közelebb 
kerülni. Madocsán eddig kiskorú 
eltűntről nem tudunk, viszont több 
felnőtt is tűnt el a falunkból, és 
mindegyikük élete tragédiával vég-
ződött. Zsuzsa két előadást tartott a 
könyvtárunkban, délelőtt iskolánk 
felső tagozatos tanulóinak az 
életkoruknak megfelelőt, este pedig 
egy más jellegűt a felnőtteknek. 
Beszélt az eltűnés okairól, ami 
gyökerezhet az elviselhetetlen 
családi helyzetből, melyből csak a 
szökést látja kiútnak a szenvedő 
gyerek, illetve felnőtt. De tűnnek el 
rendezett családi körülmények 
között élő ártatlan gyerekek és 
felnőttek is, hazugság és elrablás 
áldozataivá válva, emberkereskedők 
karmai közé kerülnek. Elrablás után 
legtöbbször külföldre hurcolják, 
kábítószer fogyasztóvá teszik, pros-
titúcióra kényszerítik őket. Ilyen 
helyzetből a szabadulásuk csak 
l e l e m é n y e s s é g g e l  é s  n a g y 

szerencsével 
l e h e t s é g e s . 
Éppen ezért az 
eltűnést minél 
előbb be kell 
j e l e n t e n i  a 
rendőrségen, 
m e r t  f o r r ó 
nyomon elin-
dulva minden 
i n f o r m á c i ó 
életet menthet. 
A s z ü l ő n e k 
nemcsak joga, 
hanem köte-
lessége is kere-
sni az eltűnt gyermekét.

Mit tehetünk mi a csellengés, 
elrablás megelőzése érdekében?

  M a d o c s á n  j ó l  m ű k ö d i k  a 
megelőzés. Ez csak összefogással, 
egymásra figyeléssel, törődéssel 
lehetséges, a szülők, az óvónők, 
t a n á r o k ,  o r v o s o k ,  v é d ő n ő , 
gyerekvédelmi felelős, a Hivatal és a 
lakosság segítségével. Kisebb 
településen, közösségben könnyebb 
ráfigyelni egymásra. Kötelességünk 
az emberi értékeket megőrizni, 
közvetíteni, átadni a gyerekeknek, 
így ők gazdagabbá és védettebbé is 
válnak. Igen fontos, hogy a gyerekek 
és a felnőttek is meg tudják osztani 
az érzelmeiket, be tudjanak avatni a 
gondjaikba olyan személyt, akiben 
megbíznak. Ez a személy lehet a

szülő, nagyszülő, rokon, barát, 
pedagógus, orvos vagy más felnőtt 
is. A beszélgetés igen fontos, és 
problémamegoldó lehet. Elfogadó 
szeretettel forduljunk a gyerekekhez 
és embertársainkhoz. A gyereknek 
kötődni kell valakihez, akit szeret, és 
bizalommal van iránta. Ez jó esetben 
a szülő, ezért fontos, hogy a gyerek 
ne féljen a szülőtől. 
  Ha mégis baj történik, az azonnali 
segítségnyújtást, a megoldást kell 
keresnünk. 
  Végül álljon itt Incze Zsuzsa 
néhány mondata:
  „A „Csellengők” küldetése a 
szeretet. Nincs felemelőbb, meg-
hatóbb érzés annál, mikor látni, 
hogyan találnak egymásra a szülők 
és a gyerekek. Néha messzire kell 
menniük, hogy közel kerüljenek 
egymáshoz.”

Vig Balázs – író-olvasó találkozó

Decemberben Vig Balázs íróval 
találkozhattak könyvtárunkban a 3. 
és 4. osztályos tanulók és a szülők. 
Előkészületben  a tanítónők megis-
mertették a gyerekekkel az író 
könyvtárunkban fellelhető két  
könyvét: „A rettegő fogorvos” és a 
„Három bajusz gazdát keres” című-
ket. (Azóta már a „Puszirablók” c. 
könyv is megérkezett, és lehet 
kölcsönözni.) A rokonszenves fiatal 
írónak eddig három mesekönyve 
jelent meg, de már kész a negye-
diknek a kézirata is. 

A találkozó rendhagyó módon 
kezdődött, hátulról érkezett Balázs 
egy nagy bajusz kíséretében. Közös, 
vicces bemelegítéssel indult az 
ismerkedés, melybe beletartozott az 
olvasóizmok erősítése is. A gyere-
kek és a felnőttek teljes bevonásával 
zajlott az egész találkozó, rendkívül 
vidáman, interaktívan. Balázs 
olvasott fel részleteket a könyveiből 
úgy,  hogy kedvet  kaphasson 
mindenki az olvasáshoz.
Fontosnak tartja ő is, hogy minden-
nap olvassanak a gyerekek, hisz  

amellett, hogy ez remek szórakozás, 
a szókincset, fantáziát fejleszti, segít 
az élethelyzetekben való eligazo-
dásban is. 

  Élmény volt találkozni Vig Balázs-
zsal. A humorral átszőtt találkozó az 
óriás vászon jelenléti ív, a „turné-
terítő” aláírásával végződött. Az író 
saját honlapján olvas-hatunk egy 
rövid írást a madocsai találkozóról 
is.

Baksa Istvánné
könyvtáros
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D vitamin pótlása a téli hónapokban

Nagyon sok vitamin van, ami az 
emberi élet különböző időszakaiban 
más és más igényt mutat. Ilyen a D-
vitamin is, melyből a téli hónapok-
ban fokozott bevitelre van szükség. 
A tél végére az emberek 70-80 szá-
zaléka D-vitamin hiányos lesz. Nem 
csak a csecsemők és kisgyermekek 
vitamin pótlása fontos feladat, ha-
nem a felnőttek vitamin háztartását 
is folyamatosan pótolni kell. 

A D-vitamin pótlását nem tudjuk 
megoldani kizárólag étkezésünkkel, 
mivel a téli időszakban a napsütéses 
órák száma is jóval alacsonyabb a 
nyári időszakhoz képest, valamint 
nem tartózkodunk eleget a szabad 
levegőn, napfényen. Nagyon sok 
időt töltünk a munkahelyünkön, 
iskolapadban, fűtött lakásban, ezért 
a szervezetben nem tud elegendő D-
vitamin képződni, így szervezetünk 
vitamin ellátottsága csökken.
Nem csak a csontok felépítéséhez, 
hanem több mint 30 féle sejttípus 
normál működéséhez van szüksé-
günk a D-vitaminra. 

A legfontosabbak, amihez a szerve-
zetünknek szüksége van a D vita-
minra:
- Pozitív hatással van az simaizom- 
és a szívizomsejtek műkö-désre.

- Serkenti a bőr és a szőrtüsző 
sejtjeinek működését.

- Kedvezően hat a csontépítő és 
csontbontó sejtek képződésére 
és működésére. Hiánya csont-
tömeg vesztéshez, csonttörések 
fokozott kockázatához vezet.

- Jó hatással van az idegrendszer 
működésére és regenerációjára.

- Csökkenteni tudja a depressziós 
panaszokat.

- Fokozza a májregenerációt.
- Segíti az egészséges hímivarsejt 

képződését.
- Daganat ellenes hatása is van.
- Az alacsony D-vitamin szint nö-

veli a reumás ízületi gyulladá-
sok, egyes vesebetegségek, a 
szívelégtelenség, a magas vér-
nyomás és az érelmeszesedés 
kialakulásának és súlyosbodá-
sának a kockázatát is.

- Magzati életben segíti a tüdő 
érésének folyamatát, és csök-
kenti későbbiekben az asztma 
kialakulásának kockázatát.

A szervezetünk napi D-vitamin 
szükséglete életkoronként változó, 
de átlagosan egy csecsemőnek és 
kisgyermeknek naponta 400NE 
(Nemzetközi Egység), felnőttnek 
2000 NE-re van szükséglete.

Vannak olyan időszakok, amikor a 
szervezet vitamin igénye megemel-
kedik, ilyen például a várandósság 
és a szoptatás időszaka, valamint a 
kisgyermek kor. Bizonyos beteg-
ségek is idézhetnek elő vitamin 
hiányos állapotokat többek között 
néhány vesebetegség, pajzsmirigy-
betegségek,  Angolkór. 
A D-vitamin a zsírban oldódó 
vitaminok közé tartozik, ezért a napi 
adagolás mellett akár heti adagolást 
is alkalmazhatunk, csak az a légye-
ges, hogy a megfelelő adagot vigyük 
be a szervezetünkbe. 
Nagyon fontos, hogy téli időszakban 
is töltsünk el minden nap (világos-
ban) legalább 20-30 percet a szabad-
ban. Étrendünk bőségesen tartal-
mazzon halételeket (édes vízi és 
tengeri halakat egyaránt fogyasztani 
érdemes), tejtermékeket, de kitűnő 
D-vitamin források a máj, a tojás-
sárgája, a vargányagomba, kakaó-
bab és a halmájolajok is. Ha ezekből 
keveset fogyasztunk, akkor érdemes 
valamilyen D3 vitamintartalmú 
gyógyszertári készítményt alkalma-
zunk. Ilyen készítményekből bősé-
ges a kínálat, a gyógyszertárakban 
beszerezhető akár tabletta akár olaj 
formájában is. 

Peszter Zsuzsanna (védőnő)

2014-ben született gyermekek névsora

Kedves madocsai polgárok, örömmel tájé-
koztatok mindenkit, hogy a 2014-es évben a 
falut gyakran meglátogatta a gólya.
Mindenki, de főleg az újdonsült anyukák-
apukák, testvérek, nagyszülők, rokonok, és 
barátok örömére 26 gyerkőccel gyarapodott 
a település.

Tóth László Krisztián  01.14.
Weisz Lilla   01.20.
Bán Boglárka Csilla  01.22.
Mudri Amanda  02.21.
Rosta Szófia Leila  03.08.
Leidal Mercédesz  03.14.
Varga Violetta   03.16.
Baksai Levente Áron  04.19.
Horváth Mirella Kira  05.06.

Tarczal Izabella  06.02.
Tuba Gergely  06.04.
Papp Jana   06.05.
Sipiczki Zalán  07.02.
Sárközi Márk  07.15.
Kiss Kornél   08.06.
Farkas Dominik  08.21.
Farkas Gyula  08.28.
Rácz Rózsa   09.06.
Kovács Ákos  09.10.
Feil Eszter   09.22.
Molnár András  10.10.
Horváth Laura  10.12.
Gabnai Gábor  10.17.
Blatt Anna   10.21.
Lukács Melissza Norina 11.13.
Baka Nóra   12.15.



Nyugdíjas klub hírek 11

Amik a nyugdíjas klubban történtek:

Madocsai Hírmondó utolsó száma óta a következők események történtek  a klub életében. Örömmel tájékoz-tatunk 
mindenkit, hogy tagságunk létszáma 43 főről, 49 főre emelkedett. Ahogy a korábbi években, az idei évben is 
karácsonyi díszekkel ékesí-tettük  a településen lévő busz-megállókat, karácsonyi hangulatot  idézve az itt 
lakóknak és az átuta-zóknak egyaránt.

December 16-án a szokásokhoz 
híven névnapokat és születésnapot 
ünnepeltünk.

A képen: Szántó Jánosné
Vörös Jánosné
Vörös János
Kánnai András

Isten éltesse az ünnepelteket!

December 19-én zártuk az évet  névnapi és karácsonyi köszöntőkkel, 
Kovács Réka citerázott, a klub néhány tagja verset mondott. 

Január 5-én, az Új évet  a 75. és  70. 
születésnapok ünneplésével kezd-
tük, és pótoltuk az elmaradt Éva és 
János napi köszöntéseket. A 2015. 
évi programok tervezése is elkezdő-
dött, e szerint  Február 9-én a 
Nyugdíjasklub Közgyűlést tart.

Március 20-ára Tavaszváró bált 
szervezünk, a Dunaszentgyörgy 
Nyugdí jask lubot  sze re tnénk 
meghívni.
Összejöveteleinket miden hétfőn 15 
órakor tartjuk a Művelődési házban.
Miden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Tarczal Jánosné
klub vezetője
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

NEM MINDEGY, HOL FOLYIK EL AZ ESŐVÍZ!

Tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy településükön a szennyvízelvezetés és -tisztítás 
szolgáltatás elválasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg, mely kapacitásából és 
technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, 
elvezetésére és megtisztítására alkalmas. Esővíz közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb 
esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű túlterhelését és károsodását, alacsonyabban fekvő 
területek elöntését, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növekedését okozhatja.

1. Csatornahasználati tudnivalók

Fontos, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a tisztítótelep 
működését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat, festéket, benzint, mérgező 
vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket, eldobható 
pelenkákat, ruhaneműt, nylon harisnyát, stb.

Köztudott, hogy a település csatornahálózata nagyobb záporok esetén túlterheltté válik, a vezetékek 
túlnyomás alá kerülnek, és az alacsonyabban fekvő házak pincéiben elöntések, beázások keletkeznek. Mi, mint 
szolgáltató szintén tapasztaljuk a problémát, hiszen a szennyvízvezetékek, a szennyvízátemelők és a 
szennyvíztisztító telepek csapadékos időben túlterhelten üzemelnek. Bár minden ingatlantulajdonosnak fontos 
lenne tudnia, sajnos mégis sokan nincsenek tisztában vele, hogy településünkön elválasztott rendszerű 
szennyvízhálózat működik. Ez azt jelenti, hogy az esővizet nem a csatornahálózatba, hanem a szennyvíztől 
elkülönítve, közvetlenül a befogadó vízfolyásba, csapadékvíz elvezető árokba vezetik el.

Tipikusan olyan területekről van szó, ahol egész évben szinte semmi gond sincs a szennyvízelvezető rendszerrel. 
Egy kiadós esőnél, zápornál viszont azonnal túlterheltté válik a rendszer, mert nagymennyiségű esővíz kerül 
abba a szennyvízhálózatba, amelyet nem ilyen hatalmas mennyiségű víz elvezetésére méreteztek. Se a 
szivattyúk, se a csővezetékek, se a szennyvíztelep nem tudnak megbirkózni a csapadékvízzel. A 
szennyvízelvezető mű biztonságos üzemeltetése közös érdekünk, ezért tisztelettel kérjük felhasználóinkat, 
hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy az ingatlanukon összegyűlő csapadékvizek elvezetése szabályosan, a 
szennyvízelvezető törzshálózattól teljes mértékben elkülönítve történjen.

A szennyvíztisztító-telepek a beérkező szennyvizet elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítják, 
melyeket az esős időszakban a közcsatornába engedett csapadékvíz kimoshat, jelentősen lassítva, és rontva 
ezzel a szennyvízkezelés folyamatait. Másrészt a szennyvízhálózatba juttatott esővíz megnöveli a 
szennyvízmennyiséget, ami a hálózat és a szennyvíztisztító-telep túlterheltségét, szélsőséges körülmények 
között pedig akár a mélyebben fekvő ingatlanok elöntését is eredményezheti. Az okozott károk jelentős 
többletköltséget rónak a szolgáltatóra és – rendkívüli esetekben – azokra a fogyasztókra is, akiket a szennyvíz 
visszatorlódása vagy az ingatlan elöntése veszélyeztet. 
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2. Jogszabályi kötelezettségek

Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ 
(5) bekezdése szerint elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.

Társaságunk a közcsatorna-hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezető törzshálózaton 
rendszeresen végez ellenőrzéseket, melyek kiterjednek az illegális csapadékvíz-bebocsátások kiszűrésére is. Bár 
az esővíz összegyűjtésére és felhasználására a ciszternával összekötött locsolórendszertől a díszkertbe épített 
halastó vízellátásáig számtalan praktikus és költségkímélő megoldás létezik, a Mezőföldvíz Kft. még mindig sok 
ingatlanon tapasztal az esővíz elvezetésével kapcsolatos szabálytalanságokat. Ennek felderítésére Társaságunk a 
leghatékonyabb ismert módszerek vizsgálatát fogja alkalmazni.

Ilyen esetekben a bebocsátásban érintett fogyasztókkal szemben a már idézett 58/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet 85. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint járhat el a szolgáltató:

Amennyiben csapadékvizet közcsatornába juttató felhasználónk ezt a gyakorlatot felszólításunk ellenére tovább 
folytatja, a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően a jogellenes állapotot a 
felhasználó költségére megszünteti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz 
mennyisége után pedig Üzletszabályzatban meghatározott jelentős mértékű pótdíjat számol fel. 

A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű használata a fogyasztó felelőssége, ezért annak rendszeres ellenőrzése 
és karbantartása, javítása is őt terheli. Amennyiben Ön nem biztos az adott ingatlan csapadékvíz-elvezetésének 
szabályos kialakításában, akkor azt házilag vagy szakember bevonásával bármikor ellenőrizheti, hiba esetén 
időben gondoskodhat annak javításáról.

3. Információk

Bízunk benne, hogy Ön is szabályosan veszi igénybe a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásunkat. Kérjük, 
mielőbb ellenőrizze, ellenőriztesse esővíz-elvezető rendszerét és házi szennyvízhálózatát. Szabálytalanság 
észlelése esetén szíveskedjen annak megszűntetéséről haladéktalanul gondoskodni.

Minden a fentieket érintő kérdésben kérjen tájékoztatást helyi főmérnökségeinken.

Felhívásunkkal kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket az Ügyfélszolgálat 06-40-462-000-ás telefonszámán is 
várjuk. 

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

2015. január 26.

Mezőföldvíz Kft.
Ügyfélszolgálat
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14  Sportcsarnok hírei

I. Madocsai Amatőr Vegyes Röplabda Torna

Első alkalommal került sor Mado-
csán röplabda tornára!

Az esemény másik különlegessége 
abban állt, hogy a torna vegyes volt, 
vagyis a szabályok értelmében min-
den csapatban legalább egyszerre 
három hölgynek a pályán kellett 
lenni a mérkőzés alatt. A háló is a női 
magassághoz volt állítva és még 
néhány apróbb szabály igyekezett 
kiegyenlíteni az esetleges nemek és 
felkészültségek közötti különbsé-
geket. Az amatőr röplabdázás ezen 
ága egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend szerte a világon és nagy 
örömünkre megérkezett Madocsára 
is.

 A hónapok óta lelkesen készülő 
Madocsai lányok és asszonyok nagy 
fába vágták fejszéjüket, amikor egy 
szegedi tornán való vendégjáték 
után elhatározták, hogy megrendez-
nek egyet hazai környezetben, a 
Madocsai Sportcsarnokban is. Hat 
csapat nyújtotta be nevezését, 
amelyek két hármas csoportban 
játszottak körmérkőzést egymással. 
Az itt kialakult helyezések alapján 
került sor az elődöntőkre, majd a 
helyosztó mérkőzésekre.

Végig nagy küzdelmet és időnként 
szép jeleneteket és izgalmas labda-
meneteket láthatott a lelkes publi-
kum. 

Az eredmények:

A csoport:
Paks – Madocsa I. 2:0
Kecskeropi – Paks 0:2
Madocsa I.  Kecskeropi 2:0–

Elődöntők:
Paks – Dunaharaszti 2:0
Werdel Szépen – Madocsa I. 2:0

Helyosztók:
5. helyért: Kecskeropi – Madocsa II. 2:0
3. helyért: Dunaharaszti – Madocsa I. 2:0
1. helyért: Paks – Werdel Szépen 2:0

Nagyon szép nap volt!
Reméljük lesz még folytatása!

B csoport:
Madocsa II. – Werdel Szépen 0:2
Dunaharaszti – Madocsa II 2:0
Werdel Szépen–Dunaharaszti 2:0

Végeredmény:
1. Paks
2. Werdel Szépen
3. Dunaharaszti
4. Madocsa I.
5. Kecskeropi
6. Madocsa II.

Hajrá Madocsa!

Pingpong indul Madocsán!

Kedves asztaliteniszezni vágyók és érdeklődők!
Újra elindítjuk Madocsán a pingpongot! Lesz lehetőség 
hétköznap esti órákban és hétvégenként játszani. Szeretnénk 
felmérni az érdeklődést és a jelentkezők számától függően 
megtervezni az időpontokat és az igényeket. Várjuk nők és 
férfiak, fiatalok és idősebbek, kezdők és haladók jelentkezését az 
alábbi elérhetőségeken:

madocsaisportcsarnok@gmail.com
Tel.: 30/2178223,
vagy a sportcsarnokban személyesen.

Üdvözlettel:
Madocsai Sportcsarnok



Futsal torna volt Madocsán!

Látványos, gólokban gazdag mérkő-
zéseket láthatott az, aki kilátogatott 
a Madocsai Sportcsarnokba január 
utolsó napján, szombaton. Négy 
csapat résztvételével először került 
sor nálunk futsal tornára. A különb-
séget a teremfocihoz képest néhány 
apróbb eltérés mellett az jelentette, 
hogy a labda 4-es volt a hagyomá-
nyos 5-ös focilabdával ellentétben, 
és a bőrgolyó a sajátos kialakítása 
miatt kicsit „laposabbnak tűnt, 
könnyebben „leült”. Ez a nézőnek 
annyiban mindenképpen érdekessé 
tette a játékot, hogy úgy látszik ez a 
változás több gólt és gördüléke-
nyebb összjátékot eredményezett. A 
hat meccsen összesen 72 gól szüle-
tett, ami 12 gólos átlagot jelentett.
A tornát a Dunaföldvár csapata nyer-
te nem sokkal megelőzve a szintén 
veretlen madocsaiakat. 
A hazai együttes kiszolgálta a publi-
kumot és lelkesedésben, látványos-
ságban nem maradt el semmivel a 
végső győztestől.
A torna harmadik helyezettje a szin-
tén dunaföldvári Holler csapata lett, 
ahol csupa olyan tehetséges fiatal 
játszott, akik korosztályukban a 
második osztályban szerepelnek 
nagypályán.
Utolsóként Bölcske második csapa-
ta végzett, akik annak ellenére, hogy 
nem szereztek pontot, mindenkinek 
komoly nehézséget okoztak.
Összességében elmondhatjuk, hogy 
jól szórakoztunk és kellemes sport-
élménnyel gazdagodtunk.

Eredmények:
Madocsa – Holler   5-5
Dunaföldvár – Bölcske  8-1
Dunaföldvár – Madocsa  2-2
Holler – Bölcske   9-6
Madocsa – Bölcske   9-5
Holler – Dunaföldvár  6-14

Végeredmény:
1. Dunaföldvár 7 pont    24-9
2. Madocsa  5 pont   16-12
3. Holler  4 pont   20-25
3. Bölcske  0 pont    12-26

Mindenkinek köszönjük a résztvételt és a szurkolást.

Hajrá Madocsa!

Kézilabda hírek

2014-2015 évi őszi bajnokság

Kézilabda csapatunk 2014. október 
19-én kezdte az új idény mérkő-
zéseit. Első meccsünket az egyik 
újonc csapattal, Pakssal játszottuk. A 
mérkőzést végig mi irányítottuk és 
fölényes győzelmet arattunk. 
A meccset 39:22-re nyertük.

Góllövőink: 
Vince Ágnes 14 gól
Kis Klaudia 10 gól
Baranya Lilla 8 gól
Fazekas Mónika 1 gól
Klippel Gyöngyi 4 gól
Kis Noémi 2 gól

(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)

Október 24-én Simontornyán ját-
szottunk, szintén újoncként indultak 
3 év után. A mérkőzést első perctől 
kezdve mi irányítottuk és végig mi 
vezettük. A félidőben 9:14-re a 
mérkőzést végén 17:27- re vezettünk 
és győztünk.
Góllövőink: 
Vincze Ágnes 8 gól
Kis Klaudia 7 gól
Kis Noémi: 6 gól
Baranya Lilla 3 gól
Höss Tamara 3 gól

November 11-én Tolnát fogadtuk 
hazai pályán. A tolnai csapat teljes 
NB II-es játékosokkal ált ki ellenünk. 
A mérkőzés folyamán 45 percig 
egyenrangú ellenfelei voltunk a 
tolnaiaknak, de az erőnléti fölény az 
ő javukra alakította az eredményt és a 
meccset 26:37-re elvesztettük.
Góllövőink: 
Kis Klaudia 7 gól
Vincze Ágnes 7 gól
Baranya Lilla 6 gól
Klippel Gyöngyi 3 gól
Kis Noémi – Hössné Sós Gabriella 
– Fazekas Mónika 1-1 gól

November 22-én Kocsolát fogadtuk 
hazai pályán. A mérkőzés szoros 
eredménnyel indult. A félidőt 17:16-
ra zártuk. A második félidőben 
növel-tük előnyünket és a meccset 
36:27-re nyertük.

Góllövőink: 
Vincze Ágnes 13 gól
Kis Klaudia 9 gól
Baranya Lilla – Klippel Gyöngyi 5-
5 gól
Hössné Sós Gabriella – 4 gól

December 7-én Hőgyészre utaz-
tunk, a szoros mérkőzést 1 góllal 
elvesztettük. Úgy éreztük nem igaz-
ságos játékvezetés segítette a győze-
lembe ellenfelünket.
A meccset 19:18-re vesztettük el.
Góllövőink: 
Kis Klaudia 6 gól
Vincze Ágnes 4 gól
Baranya Lilla 3 gól
Kis Noémi 2 gól
Bacs Ágnes – Hössné Sós 
Gabriella – Klippel Gyöngyi 1-1 
gól

December 13-án Tengelic volt a 
következő mérkőzésünk színhelye. 
Szoros volt az első félidő így a féli-
dei eredmény 14:14 volt. A második 
félidőben gyors támadásokkal és 
erőléti fölényünkkel megnyertük a 
meccset 23:32-re.
Góllövőink: 
Kis Noémi 9 gól
Vincze Ágnes 7 gól
Kis Klaudia 6 gól
Baranya Lilla 5 gól
Klippel Gyöngyi 3 gól
Höss Tamara 2 gól

Elmaradt mérkőzésünket Dunaföld-
várral december 20-án játszottuk, 
hazai pályán. Fölényes győzelmünk, 
és játékunk végig jellemezte a mér-
kőzést ez az eredményen is látható 
volt a félidőben 26:11-re vezettünk, 
a meccset 44:26-ra nyertük:
Góllövőink: 
Vincze Ágnes 14 gól
Baranya Lilla 9 gól
Kis Noémi 8 gól
Kis Klaudia 6 gól
Klippel Gyöngyi 3 gól
Hössné Sós Gabriella 2 gól
Fazekas Mónika – Höss Tamara 1-
1 gól

Szintén elmaradt meccset játszot-
tunk január 3-án itthoni pályán 
Tamási csapatával. Az NBII-es 
csapattal szoros mérkőzésünket a 
bírói páros kissé elfújta és a meccset 
1 góllal elvesztettük 28:29-re. 
Gratula a lányoknak nagyon jól 
játszottak és keményen küzdöttek.
Góllövőink: 
Vincze Ágnes 9 gól
Kis Klaudia – Baranya Lilla 6-6 
gól
Höss Tamara – Klippel Gyöngyi 3-
3 gól
Kis Noémi – 1 gól

Köszönjük szurkolóinknak és támo-
gatóinknak a meccseken való bizta-
tást, nagy szüksége van a lányoknak 
rá!

Labdarúgás hírek Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

A labdarúgó csapatunk megkezdte a 
felkészülést. A játékos keret nem 
változott. 

A tervezett események:

március 8. 14.00
Madocsa-Döbrököz Magyar Kupa 
meccs
március 14. 
Megyei II Keleti csoport 1 bajnoki 
meccs
június 7.
Megyei II Keleti csoport utolsó 
bajnoki meccs

Tisztelettel: Lénárt Gyula

16 Sport: Kézilabda, Labdarúgás
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