
Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntünk 
minden kedves édesanyát és nagymamát!

Dsida Jenő : Édesanyám keze 

A legáldottabb kéz a földön, 
a te kezed jó Anyám 
Rettentő semmi mélyén álltam 
közelgő létem hajnalán; 
A te két kezed volt a mentőm 
s a fényes földre helyezett 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg 
a napnak étkét, italát. 
Ez a kéz vállalt életére 
Gyilkos robotban rabigát, 
Ez tette éltünk nappalokká 
A nyugodalmi perceket. 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam 
mellett, 
Ha éjsötétbe dőlt a föld, 
Hányszor csordult a bánat könnye, 
Amit szememről letörölt, 
Hányszor ölelt a szent kebelre, 
Mely csupa, csupa szeretet! 
Add ide, - csak egy pillanatra, - 
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha-néha 
El is tévedt az igaz út, 
Ujjaid rögtön megmutatták: 
Látod, a vétek szörnyű rút! 
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy 
egykor 
Feledni bírnám ezeket!. . . 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel 
Soká vezess még, adja ég. 
Ha csókot merek adni rája 
Tudjam, hogy lelkem tiszta még. 
Tudtam, hogy egy más, szebb 
hazában 
A szent jövendő nem veszett! 
Add ide, - csak egy pillanatra 
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön, 
A te két kezed, jó Anyám! 
Mindenki áldja közeledben: 
Hát én hogy is ne áldanám?! 
Tudom, megáldja Istenünk is, 
Az örök Jóság s Szeretet! 
Némán, nagy, forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!

Madocsai Hírmondó
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. március 26-i üléséről

A Képviselő-testület soron követ-
kező ülését 2015. március 26-án 
tartotta, ahol több, a lakosságot 
érintő fontos döntés született. 
Elsőként a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról készült jelentést 
hagyták jóvá a Képviselők, majd ezt 
követte az önkormányzat 2014-
2019. időszakra vonatkozó Gazda-
sági programjának tárgyalása. 
Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvénye alapján a képviselő-testü-
let hosszú távú fejlesztési elképzelé-
seit gazdasági programban, fejlesz-
tési tervben rögzíti, melynek elké-
szítéséért a helyi önkormányzat fele-
lős.
A gazdasági program a képviselő-
testület megbízatásának időtarta-
mára, vagy azt meghaladó időszakra 
szól. Elkészítése kötelező, célja, 
hogy az önkormányzat képviselő-
testülete mandátumának időtartama 
alatt előre meghatározott és tervez-
hető cél alapján működjön. Az ön-
kormányzat Gazdasági programját  
az alakuló ülést követő hat hónapon 
belül kell a Képviselőknek elfogad-
niuk.

A gazdasági program összeállítása 
során az alábbiakat vettük figyelem-
be:

- az önkormányzat jelenlegi, 
illetve jövőben várható pénz-
ügyi helyzete

- kormányzat gazdaságpoliti-
kája

- a megyei területfejlesztési 
program

- pályázati források
- település adottságai, a lakos-

ság összetétele, igényei,
- a képviselő-testület által már 

korábban megfogalmazott 
fejlesztési és egyéb elképze-
lések

- a polgármester ciklusprog-
ramjában megfogalmazott 
célkitűzési

- az intézmények vezetői ré-
széről már korábban megfo-
galmazott fejlesztési, karban-
tartási és egyéb elképzelések

Célul fogalmazódott meg, hogy a 
pénzügyi teljesítés függvényében 
helyet kapjanak a programban a 
lakosság által megfogalmazott 
elvárások, elképzelések.
Az önkormányzat 2014-2019. 
évekre vonatkozó gazdasági prog-
ramjában a következő fejlesztési 
elképzelések kerültek meghatáro-
zásra:

- el kell készíteni a Település-
rendezési Terv felülvizsgá-
latát, aktualizálását

- folytatni kell a helyi köz-
utak, járdák felújítását, meg 
kell oldani a csapadékvíz 
elvezetésének súlyos problé-
máját pályázati forrás igény-
bevételével

- meg kell vizsgálni annak 
lehetőségét, hogy az üresen 
álló felső tagozatos Általános 
Iskola épületének felújítását 
milyen pályázati forrás bevo-
násával lehetne elkezdeni

- pályázati támogatás esetén 
az Egészségház még korsze-
rűbbé tétele

- a megüresedett Első utcai 
orvosi szolgálati lakás felújí-
tása pályázati támogatásból

- átfogó felújításra szorul az 
1994-ben épült Sportcsar-
nok, ehhez pályázati forrást 
kell találni

- felül kell vizsgálni az önkor-
mányzati intézmények alter-
natív fűtési lehetőségét

- el kell végezni a volt hulla-
déklerakó rekultivációját

- folytatni kell a parkosítási 
programot

- folytatni kell a Paksi utcai 
központi buszmegálló kör-
nyékének rendbetételét

- bentlakásos szociális otthon 
létrehozása érdekében a 
Paksi utcai, iskolával szem-
beni félkész épületben a ter-
vezés, kivitelezés pénzügyi 
fedezetét meg kell teremteni 
(magánszemély finanszíro-
zásával),  amennyiben a 
működés feltételei is garan-
táltak lesznek

- fejleszteni kell a település 
turisztikai arculatát

- a helyi kulturális élet fellen-
dítése érdekében támogatni 
kell a helyi kezdeményezésű 
kulturális programok megva-
lósítását, folytatni kell a 
hagyományőrző programok 
szervezését.

A fejlesztési elképzelések mellett a 
jövőre nézve fontos feladat a 
munkahelyteremtés feltételeinek 
elősegítése, az egyes közszolgálta-
tások biztosítása, színvonalának 
javítása.
Az adópolitikai célkitűzések között 
szerepel, hogy a helyi adókkal 
kapcsolatban a Képviselő-testület az 
adóztatást  úgy kívánja kialakítani, 
h o g y  a z  e g y  m e g h a t á r o z o t t 
állandóság mellett, folyamatosan az 
önkormányzat biztos bevételi 
forrását jelentse, ugyanakkor 
figyelemmel legyen a lakosság 
teherbíró képességére.

Az ülés folytatásaként a gyermek-
védelmi ellátásokról és a gyermek-
étkeztetés térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendeletet tárgyalták 
a Képviselők.
A rendelet felülvizsgálata két dolog 
miatt vált szükségessé. Egyrészről a  
gyermekvédelem helyi rendszerét 
meglehetősen régi,  1998-ban 
elfogadott rendelet szabályozta, ami 
az eltelt évek alatt történt többszöri 
módosítások miatt nehezen átte-
kinthető. A régi rendelet szabályo-
zott olyan, a gyermekek részére 
nyújtható ellátási formákat, mint pl. 
a rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás,  amelyek most már települési 
támogatás keretében biztosíthatóak. 
A másik ok, ami szükségessé tette új 
rendelet megalkotását, a gyermekét-
keztetés nyersanyagnormájának és 
térítési díjának felülvizsgálata. Az 
érvényben lévő nyersanyagnorma 
összege eddig meglehetősen ala-
csony volt, -  egy óvodás gyermek 
napi nyersanyagnormája 255,- Ft -  
ebből az összegből kellett a vállal-
kozónak biztosítani a napi  
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háromszori étkezést. A konyha üze-
meltetőjével folytatott tárgyalások 
során a gyermekétkeztetés nyers-
anyagnormájának 10 %-os eme-
lésében állapodtak meg, melynek 
következtében az óvodás gyerme-
kek napi nyersanyagnormája 280,- 
Ft-ra módosult, az iskolás gyerekek 
napi nyersanyagnormája három-
szori étkezés esetén 340,- Ft-ra 
változott. A nyersanyagnorma 
módosítása magával vonzza az 
étkezési térítési díjak emelkedését 
is, ezért a megállapítása során 
törekedtek arra, hogy a fizetendő  
díjak továbbra se legyenek magasak, 
minden gyerek vehesse igénybe az 
étkeztetést.
A nyersanyagnorma 10 %-os 
emelése után az étkezésért fizetendő 
térítési díjak a következők szerint 
módosultak:
-  Óvoda napi háromszori étkezés 

térítési díja:      280,- Ft 
ebből:
reggeli:  60,- Ft

   ebéd:  177,- Ft
   uzsonna:  43,- Ft
-  Az ált. iskolai napi háromszori 

étkezés térítési díja:    340,- Ft
   ebből:
   tízórai:  60,- Ft   

ebéd:  220,- Ft
   uzsonna:  60,- Ft

A térítési díjak az ÁFA-t nem tartal-
mazzák.

4. napirendként a felnőtt étkezés 
élelmezési nyersanyagnormájának 
megállapítása következett, melynek 
során szintén 10 %-os nyersanyag-
norma emelést hagytak jóvá a Kép-
viselők. A korábban megállapított 
208,- Ft-ról 230,- Ft-ra módosult a 
felnőtt étkeztetés nyersanyagnor-
mája. A felnőttek esetében a nyers-
anyagnorma módosítása nem tette 
szükségessé a fizetendő térítési díjak 
módosítását, mert azt személyen-
ként, a jövedelmi viszonyokat 
figyelembe véve állapítja meg az 
intézmény vezetője

A Képviselők ezt követően meghall-
gatták az Alapszolgáltatási Központ 
vezetőjének az intézmény működé-
séről készített beszámolóját, mely 
során elhangzott, hogy falu lakói 
közül sajnos nagyon kevesen veszik 
igénybe az Alapszolgáltatási Köz-
pont szolgáltatásait, nagyon kevesen 
járnak az Idősek Klubjába. Jó lenne 
a létszámot növelni, rávenni az 
embereket arra, hogy vegyék igény-
be a Klub szolgáltatásait, ahol az 
egyedül élő, magányos emberek 
társaságra találnának.

Az ülés az „Egyebek” napirendi 
pont tárgyalásával zárult, mely 
napirenden belül a polgármester 
asszony tájékoztatást adott a Műve-
lődési Ház felújítási munkálatairól. 
Az épület felújítása nagyon jó 
ütemben halad, a vizes blokk 
átalakítása és a nyílászárók cseréje 
teljes egészében megtörtént. A 
munkálatok során újabb elvégzendő 
feladatok  merültek fel, amelyeket a 
most folyó felújításokkal együtt 
lenne célszerű elvégezni, azonban 
nem szerepelnek a felújításra 
benyújtott pályázatban. Szükséges a 
Mozi épületének hátsó falán az 
ereszcsatorna cseréje, a Művelődési 
Ház mögötti betonszegély készítése 
a fal felázásának megelőzésére. A 
Könyvtárban és a Zeneteremben a 
gipszből készült állmennyezet 
beázott, töredezett, azonban ennek 
cseréjével együtt kellene a világítás 
korszerűsítését is elvégezni. Ezen 
felül szükséges lenne az udvarra 
bevezető, összetört beton bejáró 63 
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m  területen történő cseréje, és az 
épület előtt az összetört járda és az 
utcafront térkővel történő burkolása. 
A polgármester asszony javasolta az 
épület homlokzatára a „Művelődési 
Ház” felirat elhelyezését. A Képvi-
selő-testület az utólagosan  javasolt 
munkálatok elvégzését jóváhagyta.

Lassan befejezéshez közeledik a Művelődési Ház felújítása!
Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy hamarosan befejeződnek a 
Művelődési Ház felújítási munkái.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után a kiválasztott kivitelező a paksi 
BA-TU Kft lett, akinek február 9.-én 
a munkaterület átadásával megkezd-
hette a tényleges munkát. 
 A kivitelező, és az alvállalkozó jól 
ütemezett és pontos munkájának 
köszönhető, hogy a felújítás lassan  
a befejezéshez közeledik. Még kb. 2 
hét és megkezdődhet a műszaki 
átadásra való felkészülés. A Jövőnk 
Energiája Alapítvány által támo-
gatott felújítás keretében sor került 
az összes homlokzati nyílászáró 
cseréjére, miszerint a régi elhasz-
nálódott nyílászárók helyett fából 

készült nagyon szép hőszigetelt 
nyílászárók kerültek beépítésre.
Sor került a vizesblokk teljes 
felújítására, a külső homlokzat 
hőszigetelésére, a könyvtár és 
zeneterem padozatának cseréjére, a 
belső vakolatok festésére, és a külső 
hőszigetelt vakolat színezésére. 
Azonban a felújítási munkák 
végzése során még elég sok olyan 
feladat jött elő, ami megoldásra vár 
ugyan, de a pályázatnak nem része. 
Ilyen volt a könyvtár és zeneterem 
állmennyezetének cseréje, a vilá-
gítás korszerűsítése, az épület előtti 
térkövezés, parkosítás, a bejáró 
betonozása, a csatorna részleges 
cseréje, az épület hátsó falánál 
folyóka építése. 

Az imént felsorolt feladatok mind 
megvalósításra vártak a pályázati 
feladatokon kívül, és azért, hogy a 
kivitelezésük  lehetséges legyen a 
testület elfogadta a pótmunkákról 
készített költségvetést, és enge-
délyezte 3 millió forint felhaszná-
lását ezekre a feladatokra. Ezzel a 
plusz forrás biztosításával a felújítás 
értéke 29 millióra változott, tehát 
elég tetemes pénzt sikerült az épület 
szebbé tételére fordítani. 
Azt remélem, hogy a munkák befe-
jezése után, ha majd a lakosság 
használatba veszi az épületet, 
mindenki meggyőződhet róla, hogy

(folytatás a 4. oldalon)



(folytatás  a  3.  oldalról)

milyen szép esztétikus, minden elvárásnak megfelelő 
intézményünk lett, ami csak arra vár, hogy nagy odafigyeléssel 
használjuk majd, és vigyázzunk rá, hogy még sokáig otthona 
lehessen  a  település  kulturális  rendezvényeinek.

Gelencsérné T olnai  Klára
polgármester

Még az idén sor kerülhet az egészségház felújítására !

Az önkormányzat az elmúlt évben 
pályázatot nyújtott be az egészség-
ház felújítására, az Új Széchenyi 
Terv Dél-Dunántúli Operatív Prog-
ram támogatási rendszeréhez. A 
pályázat tavaly július 3-án befoga-
dásra került, azonban november 11-
én megkaptuk az elutasító levelet, 
miszerint a pályázatunk forráshiány 
miatt nem támogatható, és így tarta-
léklistára került. Már az igazat 
megvallva nem is nagyon szá-
moltunk azzal a lehetőséggel, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
pluszforrást fog biztosítani erre a 
célra és akkor ismét az esélyesek 
sorába állhatunk, de hála Istennek 
így történt.

Tolna Megye plusz 1,2 milliárd 
forintot kapott, és így a többi hason-
ló helyzetbe került Önkormány-
zattal együtt Madocsa település is 
részesedhetett a pályázati plusz-
forrásból. Településünk a beadott 
pályázat szerint 40 millió forintot 
kapott a pályázatban vállalt felada-
tok végrehajtására.

A felújítás során sor kerül a 
homlokzati nyílászárók cseréjére, 
belső ajtók cseréjére, a homlokzat 
hőszigetelésére, akadálymentes 
járda kiépítésére, mozgáskorlátozott 
mosdó kialakítására, épület előtti 
bejáró felújítására, bejáró és járda 
térkövezésére, épület előtti parkolók 
kialakítására, kerékpár tároló építé-
sére,  fűtéskorszerűsítésre, infra-
paneles elektromos fűtéssel, illetve 
napelemes elektromos termelés 
kiépítésére. A pályázat még tartal-
maz eszközbeszerzési lehetőséget, 
ezzel a felnőtt háziorvosi és védőnői 
szolgálat eszközparkja újul meg, a 
betegellátás technikai színvona-
lának növelése érdekében. Most 
éppen a szerződéskötés folyamata 
zajlik, utána le kell folytatni egy 
közbeszerzési eljárást. Majd csak az 
eljárás során kiválasztott kivitelező 
végezheti el az imént felsorolt 
munkákat. 
Az idő elég szoros, mert ha minden a 
terv szerint halad, akkor is csak 
június vége felé lehet megkezdeni a 
kivitelezést.

A kivitelezésre nagyon kevés idő áll 
rendelkezésre, mert október végére 
minden feladattal végezni kell.
Tehát nagyon ütemesen, a határidők 
pontos betartásával kell majd a 
kivitelezőnek dolgoznia, de ahhoz, 
hogy minden rendben menjen, kell a 
lakosság megértése, és türelme is, 
hiszen a rendeléseknek a kivitelezés 
időtartamára más helyen kell tör-
ténni, és ehhez a lakosság együtt-
működésére is szükség van.
Lehet, hogy lesznek majd kellemet-
lenségek, amit el kell viselnünk, de 
bízom a lakosság megértésében. 
Most egyelőre örüljünk annak, hogy 
egy ilyen nagy összegű pályázattal 
gazdagodhat, fejlődhet a települé-
sünk, és remélem, hogy a felújítás 
befejeztével mindenki megtapasz-
talhatja majd, hogy ezért érdemes 
volt türelmesnek, együttműködőnek 
lenni.  

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
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A szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

A szabadtéri tüzek szempontjából a 
tavasz a legveszélyesebb időszak, 
hiszen a jó időben egyre többen 
választanak szabadtéri programokat 
vagy kezdik meg a kerti munkálato-
kat. A veszélyt egyrészről a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, amely-
ben könnyen és gyorsan terjed a tűz. 
Kockázatot jelenthet a gondatlanság 
is, a szabadban keletkezett tüzek 
99%-át az emberek felelőtlen tevé-
kenysége okozza.
A károk akkor előzhetők meg a 
legkönnyebben,  ha t isztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri 
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alap-
vető szabályaival:

- Általában tilos szabadtéren égetni, 
kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, 
külön meghatározott esetekben és 
feltételekkel megengedik,
- belterületen csak abban az esetben 
lehet növényi hulladékot égetni, ha 
azt önkormányzati rendelet megen-
gedi,
- előzetesen engedélyeztetni kell a 
tűzvédelmi hatósággal a külterüle-
ten lévő, lábon álló növényzet, tarló, 
illetve a növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett hulladék sza-
badtéri égetését,
- továbbra is megengedett a kerti 
grillezés és a szabadtérben tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett,
- tűzgyújtási tilalom esetén az érin-
tett területen akkor sem megen-
gedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi,
- jogszabálytól eltérő vagy hatósági 
engedély hiányában végzett tűz-
gyújtási tevékenység tűzvédelmi 
bírságot von maga után. 

2015. március 5-én hatályba lépett 
az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM 
rendelet, amely új rendelkezéseket 
tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, 
különösen az irányított égetés enge-
délyezésének szabályaira vonatko-
zóan.

Irányított égetés külterületen:
Külterületen az ingatlan tulajdo-
nosa, használója a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet. Az irányított ége-
tés végzésére vonatkozó kérelem a 
katasztrófavédelmi igazgatóság 
kirendeltségén, az igazgatóság 
honlapján, illetve az önkormányzati 
hivatalban érhető el.
A kérelmet legkésőbb az égetés 
tervezett időpontját megelőző 10. 
napig be kel nyújtani a katasztrófa-
védelmi kirendeltséghez. Az eljárás 
lefolytatásáért 3.000,- Ft illetéket 
kell fizetni.
Az irányított égetés csak úgy végez-
hető el, hogy az a környezetére tűz- 
és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az 
irányított égetés befejezése után a 
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, 
és a parázslást, izzást – vízzel, föld-
takarással, kéziszerszá-mokkal – 
meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóé-
getés csak az alábbiak szerint végez-
hető:

a) a tarlónak minden oldalról 
egyidejűleg történő felgyújtása 
tilos, az égetéshez csak a tarló-
maradványok használhatók fel, 
a szalmát elégetéssel megsem-
misíteni, lábon álló gabona-
tábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett 
szakaszokat a tarlóégetés 
megkezdése előtt legalább 3 
méter szélességben körül kell 
szántani, és az adott területen az 
apró vadban okozható károk 
elkerülése érdekében vadriasz-
tást kell végrehajtani, a fasorok, 
facsoportok védelmére a helyi 
adottságoknak megfelelő, de 
legalább 6 méteres védősávot 
kell szántással biztosítani,

c) t a r l ó é g e t é s  1 0  h a - n á l 
nagyobb területen szakaszosan 
végezhető, és csak az egyik 
szakasz felégetése után lehet a 
másik szakasz felégetéséhez 
hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámmal 
ellátott, megfelelő létszámú, 
kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább 
egy traktort ekével a helyszínen 
készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és 
egyéb növényi hulladék irányított 
égetése során is a fenti szabályokat 
kell alkalmazni.

Tűzgyújtási tilalom időszakában 
irányított égetés nem engedélyez-
hető.

Amennyiben valaki ilyen tevékeny-
ségbe kezd, mindenképpen tanácsos 
a Paksi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségnél előzetesen tájékozódni.

Belterületi szabadtéri égetés:
Az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat értelmében tilos belterületen 
szabadtéri égetést végezni, kivéve, 
ha azt  más jogszabály – így 
különösen önkormányzati rendelet – 
megengedi. A környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény alapján a 
települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik a 
háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó sza-
bályok rendelettel történő megálla-
pítása. Madocsa Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 
4/2002.(IV.03.) számú rendelete 
tartalmazza az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályokat. E 
szerint: 

„Avart és kerti hulladékot csak jól 
kialakított tűzrakó helyen és telken 
szabad égetni úgy, hogy az az emberi 
egészséget és a környezetet ne 
károsítsa és az égetés hősugárzása 
kárt ne okozzon.

(folytatás a 6. oldalon)



(folytatás az 5. oldalról)

Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot 
(PVC,  veszélyes hulladék).
A szabadban tüzet  gyúj tani , 
tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne 
jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, és veszély 
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a 
tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezések 
használatának színhelyén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.
A kerti hulladék elszállítására a 
szervezett és meghirdetésre kerülő 
lomtalanítási akció is igénybe 
vehető.

A hatóságilag elrendelt általános 
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem 
ad felmentést.”

A rendeleti szabályozást a kataszt-
rófavédelmi kirendeltség nem tartja 
egyértelműnek, tekintettel arra, 
hogy nem tartalmazza az égetésre 
engedélyezett időszak pontos 
megjelölését, ezért várhatóan a 
rendelet felülvizsgálata hamarosan 
meg fog történni. A rendeleti 
szabályozásról tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.

A kerti növényi hulladék, illetve 
avarégetésnek nem csak tűzvédelmi, 
hanem környezetvédelmi vonatko-
zása is van, ezért kérünk mindenkit a 
következők betartására:

Az avar és kerti hulladék megsem-
misítése elsősorban helyben történő 
komposztálással  történjen. A 
hulladékszállításra vonatkozó köz-
szolgáltatási szerződéssel rendel-
kezők ingyenesen juthatnak hozzá 
komposztládákhoz, mely egy része 
már kiosztásra került, de továbbra is 
lehet igényelni a hivatalban. 

Ezen túl a zöldhulladék szállítás 
keretében is sok kerti hulladék 
elvitethető.

Égetésre csak végső esetben, és csak 
a nem komposztálható (nem lebom-
ló), illetve a komposztálásra alkal-
matlan (pl.: vírusos, baktériumos, 
gombás vagy egyéb fertőzött) avar 
és kerti hulladék ártalmatlanítására 
kerüljön sor.
A füstképződés csökkentése érde-
kében az avart és a kerti hulladékot 
tanácsos előzetesen szárítani, s az 
eltüzelés csak kis adagokban történ-
jen. Ezzel talán elkerülhető néhány 
birtokvita is a szomszédokkal a 
füstölés miatt. 
Emellett mindenképpen szükséges  
a meteorológiai  előrejelzéseket 
figyelembe venni, az esetleges füst, 
bűz, pernye és hőtermelési hatásokat 
felerősítő időjárási körülmények 
kialakulására vonatkozóan. 

Kérünk mindenkit, hogy amennyi-
ben a szabadtéren tüzet gyújt, min-
denkor a hatályos jogszabályokat 
figyelembe véve, körültekintően 
járjon el.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Rendezési terv felülvizsgálata

Madocsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a község 
szabályozási tervének jóváha-
gyásáról és Helyi Építési Szabály-
zatának megállapításáról szóló 
7/2006.(VII.3.)  önkormányzati 
rendelete szabályozza a helyi építési 
szabályokra vonatkozó előírásokat. 
A Képviselő-testület az idei évben – 
egyrészt jogszabályi kötelezettség, 
másrészt a lakossági igények alapján 
– felülvizsgálja a jelenleg hatályos 
rendezési tervet. Fontos, hogy a 
felülvizsgálat során előtérbe kerül-
jenek olyan problémák, amelyek a 
lakosságnak az esetleges építési.

telekrendezési eljárás során problé-
mát jelentettek, és amelyek esetleg 
gátolták is a magánelképzelések 
megvalósítását. Ennek megfelelően 
kérjük a lakosságot, hogy amennyi-
ben a településfejlesztéssel, rende-
zési terv felülvizsgálatával kapcso-
latos észrevételük, javaslatuk van, 
jelezzék az Önkormányzati Hivatal-
ban, akár személyesen, írásban vagy 
esetleg e-mailen, telefonon. A beér-
kezett jelzéseket szakértő bevonásá-
val meg fogjuk vizsgálni. Amennyi-
ben központi jogszabály nem szab 
gátat a javaslatnak, elképzelésnek, a 
Képviselő-testület elé kerül megtár-
gyalásra.

A rendezési terv felülvizsgálatát 
végző cég kiválasztása megtörtént, a 
munkát az eredeti rendezési tervet 
készítő PÉCSÉPTERV fogja elvé-
gezni. 

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat 
az alábbi elérhetőségeken:

Önkormányzati Hivatal
Madocsa, Fő u. 24.
e-mail: phmadocsa@tolna.net
telefon: 75/330-101

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző
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2015. évben megrendezésre kerülő programok

máj. 29: Óvodai ballagás
máj. 29: majális
májusban várható: 
Pünkösdi gyermek néptánc találkozó

jún. 4: Nemzeti Összetartozás napja
jún. 19: Iskolai tanévzáró 
jún. 20: Iskolai ballagás
jún. 29: „Unokák és Nagymamák” Nyugdíjas klub rendezvénye

júl. 4: Földesi Lajos, Kocsis Andrea
és Pókai Eszter komolyzenei koncert

aug. 14: Kiállítás
aug. 15: Falunap
aug. 23: Óvodai szüreti bál
augusztusban várható:
Madocsai Amatőr Színtársulat előadása

szept. 1: Iskolai tanévnyitó
szept. 8: Szüreti bál 

okt.   4: Világ Gyalogló Nap
okt. 22: Megemlékezés október 23-ra

nov. 22: Őszbúcsúztató

decemberben várható: 
Luca napi néptánc műsor
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Ki mit tud?

Madocsa Község Önkormányzata „Ki 
mit tud” versenyt hirdet a településen 
élők számára.  A kezdeményezéssel 
szeretnénk lehetőséget biztosítani  
azon tehetséges személyeknek, akik-
nek  egyáltalán nem, vagy csak na-
gyon ritkán nyílik alkalmuk bemu-
tatkozni szélesebb közönség előtt. 
Célunk ezen túl a közösségi együttlét 
lehetőségének és a felhőtlen szórako-
zási élmény biztosítása.
A versenyt külön a gyermek, és külön 
a felnőtt korosztály számára rendez-
zük meg.

Tervezett kategóriák:

I. Ének
1. népdal, műdal, opera
2. pop, rock, jazz
3. sanzon, táncdal, 

operett, musical
Részt vehetnek: szólisták, 

csoportok
Műsoridő: maximum 5 perc

II. Hangszeres zene
1. klasszikus zene
2. népzene, folkmuzsika
3. jazz
4. tánc-, pop-, rockzene

Részt vehetnek: szólisták, 
együttesek

Műsoridő: maximum 5 perc

III. Vers-, próza-, 
mesemondás

Részt vehetnek: egyéni előadók
Műsoridő: maximum 5 perc

IV. Színjátszás
Részt vehetnek: csoportok
Műsoridő: maximum 10 perc

V. Néptánc 
Részt vehetnek: szóló 

táncosok, illetve párosok.
Műsoridő: maximum 5 perc

VI. Klasszikus és modern 
színpadi tánc

balett, dzsessz balett, sztepp, 
akrobatikus tánc, diszkó-, 
break, és raptánc, electric 
boogie, formációs tánc, stb.
Részt vehetnek: szólisták, 
duók, kiscsoportok (3-7 fő), 
nagycsoportok (8-12 fő), 
formáció (13 fő-)
Műsoridő: maximum 5 perc, 
együtteseknél 8 perc

A kategóriákat 
véglegesen majd 
a jelentkezések 
számától függően 
határozzuk meg.

A versenyre előreláthatólag az ősz 
folyamán kerül sor, de minden-
képpen szükségesnek tartottuk, 
hogy a lakosság már most tájéko-
zódjon róla.

A jelentkezés feltételeiről és határ-
idejéről szóló információkat a 
Madocsai Hírmondó következő 
számában és az önkormányzat hon-
lapján, (www.madocsa.hu)  érhetik el.

Önkormányzat

Nyugdíjas Klub hírei

Madocsai hírmondó utolsó számának megjelenése óta, az 
alábbiak történtek a Nyugdíjas klubban.
Március 20-án a Dunaszentgyörgyi nyugdíjasklub 20 fővel 
elfogadta meghívásunkat atavaszváró bálra. Mindenki 
nagyon jól érezte magát. Öröm számunkra, hogy a 
madocsaiakról az ide érkezők jó véleménnyel térnek haza. 
Április elején megkezdtük a hősi sírok gondozását. Május 4-
én halászlé főzéssel folytatjuk programunkat. Május 9-ére a 
Dunakömlődi nyugdíjasklub fennállásának 40. évfordulójára 
Dalos találkozóra kaptunk meghívást. 20 fővel veszünk részt.
Összejöveteleinket hétfői napon 17 órakor a Templomtéri 
iskolában tartjuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tarczal Jánosné 
Nyugdíjasklub vezetője
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Összefoglaló a II. Tavaszi nagytakarításról

A tavalyi nagy sikerű akció után idén 
ismét megszervezésre került Mado-
csa kül- és belterületeit megcélzó 
szemétszedési akció, a II. Tavaszi 
nagytakarítás.
Az eredetileg március 28-ra terve-
zett programot a rossz idő miatt el 
kellett napolni, így végül április 12-
én vasárnap, egy kellemes tavaszi 
napon szedtük a szemetet a lelkes 
önkéntesekkel. 
Habár a tavalyinál kicsit kisebb 
létszámmal indultunk el reggel 8-
kor, de legalább olyan hatékonyan 
sikerült megtisztítani gyakorlatilag 
a falu teljes belterületét, olyan 
részeket is érintve, amelyek az előző 
évben kimaradtak. Ráadásul a 
faluból kivezető utak közül is újabb 
szakasszal bővült idén a repertoár: 
Dunakömlőd felé az „S” kanyarig 
tudtuk tetemes mennyiségű hulla-
déktól megtisztítani az árkokat.
Öröm volt látni, hogy a felnőtteken 
kívül a fiatal korosztály is szép 
számmal képviseltette magát, akik 
természetesen nem maradtak juta-
lom nélkül: az középiskolások köz-
hasznú munkaként számolhatták el 
fáradozásaikat, míg a kisebbek 
osztályfőnöki dicséretben részesül-
tek.

A megfáradt csapat a gyűjtés után a 
Nyugdíjas Klub hölgyei jóvoltából 
készült szendviccsel csillapíthatta 
étvágyát, melyet ezúton is köszö-
nünk Nekik!

A nap végére elég nagy mennyiségű 
szemét gyűlt össze a felső iskola 
udvarán, melynek közel negyede 
azokról a szakaszokról származik,

amelyeken tavaly is végigmentünk. 
Ez jól tükrözi, hogy a szemetelés 
továbbra is fennálló probléma, mely 
sajnos pár héttel a gyűjtés után ismét 
érezteti hatását, hiszen az eldobált 
italosdobozok, csipszeszacskók és 
műanyagflakonok újból megjelen-
tek az utcákon. Falun élni egészsé-
ges, mondják, de nézzünk be a 
kulisszák mögé:
A gyűjtés során több veszélyes 
hulladékot, például képcsövet és 
állati tetemet találtunk, melyek a 
szemetelés alapproblémáján túl 
rendkívüli egészségügyi kockázatot 
is hordoznak magukban. A képcső-
ből az ólom és egyéb anyagok a 
talajvízbe szivárognak, a tetemeket 
– és így az esetleges fertőzéseket – 
pedig széthordják a kutyák és a 
vadak. Sajnos azonban a lustaság 
nagy úr, és persze könnyebb zsákba 
betekerve kihajítani egy elhullott 
állatot, mint azt kulturáltan elhan-
tolni. 
A falu körül több gócpont is van, 
ahol az ilyen „kincsek” szinte 
naponta fel-fel bukkannak. De nem 
is kell elhagyni a falutáblát: A 
Gödrök, a Kiserdő vagy éppen a 
Kishegy utca főút melletti része 
sokszor célpontja azoknak, akik 
valamilyen érthetetlen logikát 
alkalmazva ezeken a helyeken 
hagyják a kommunális hulladékkal 
teli zsákokat vagy a megunt tv-t, 
hűtőt, autógumit és egyéb lomot. 
Ezek közül  több ingyenesen 
leadható az Önkormányzatnál vagy 
a Paksi Hulladékudvarban, nem 
lenne feltétlenül szükséges a 
természet „sokféleségét” ezekkel 
növelni, pláne nem más háza előtt.

Külön kiemelném az óvoda, az 
iskola és a sportcsarnok körül 
eldobált sörözdobozok, cigarettás-
dobozok és egyéb szemét hosszú 
távú negatív hatásait.
Közös ügynek tekintendő, hogy a 
madocsai gyerekek milyen normák-
kal nőnek fel, milyen hírét viszik 
ennek a kis közösségnek a világba. 
Mindannyiunk számára fontos, 
hogy a falun átutazó emberek ne 
fintorogva hagyják el a község hatá-
rait, hanem elégedetten bólinthas-
sanak, hogy „ez igen, itt én is élnék”. 
Hiszen a tiszta közterületek alap-
feltételei a jólétnek és a jóllétnek, 
annak, hogy az emberek büszkék 
lehessenek lakóhelyükre. 
Az élhető környezet mindannyiunk 
alapjoga, de egyben felelőssége is! 

Természetbarát üdvözlettel,
Törjék Gábor

Támogatóink voltak:
Madocsai Önkormányzat, Molnár 
István (Húsbolt), COOP Abc, 
Vincze Sándor (Külső Bolt), 
Gombos Gazdabolt, Törjék 
Zsigmondné (Hajdú 
Élelmiszerbolt), Alfa 
Élelmiszerbolt) Puch Sörpatika, 
Paksi Tesco.
Külön köszönet jár a gyűjtésen 
kívüli segítségéért: Vörös 
Gabriellának, Szabó Zsófiának, 
Fazekas Móninak, Csekő 
Árpádnak, Farkas Norbinak, Biczó 
Norbinak. 
Továbbá szeretném külön kiemelni a 
Fiatal Felnőtt Klub szombat délelőtti 
különmunkáját, mely során megtisz-
tították a Duna-partra vezető utat.

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében köszönetemet fejezem ki a „II. Tavaszi 
nagytakarítás” elnevezésű akció szervezőinek és minden résztvevőjének. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
Madocsán is  vannak a környezetükre igényes, a falu sorsával törődő fiatal és idősebb emberek, akiknek számít a 
településük tisztasága, a kellemes lakókörnyezet kialakítása és megbecsülése. A szervezett szemétgyűjtés által 
településünk tisztább, szebb és élhetőbb lesz. Ezentúl a kezdeményezés megerősíti az emberi kapcsolatokat, a civil 
szervezetek együttműködését, amely ma nagy értéket tud teremteni. Reméljük, hogy az akció hagyománnyá válik, 
és évről-évre egyre többen tesznek Madocsa tisztaságáért, és ennek jelentőségét azok is felismerik, akik ma még 
szemetelnek.

Gelencsérné Tolnai Klára 
polgármester

II. Tavaszi nagytakarítás 9



10  Színtársulati hírek, Sportcsarnok hírei

Madocsai Amatőr Színtársulat hírei

Amint arról már beszámoltunk, 2014 októberében 
megalakult a Madocsai Amatőr Színtársulat 20 
fővel. A színdarab kiválasztása és a szereposztás 
után, heti egy alkalommal tartottunk felolvasó 
próbákat. Idén áprilistól már a színpadon próbá-
lunk heti egy-két alkalommal. Az előadásra lelke-
sen készül a társulat. A díszlet tervezése folyamat-
ban van, a ruhák, kosztümök varrása is elkezdődött 
már. Szorgalmasan és kitartóan járunk a próbákra, 
hogy a nézőket egy tartalmas és szórakoztató 
előadással kápráztassuk el. Az első előadásra 
valószínűleg augusztus vége felé kerül sor.
Aki kedvet érez a színjátszáshoz, még mindíg 
jelentkezhet a csapatba. A tagfelvétel folyamatos. 
A darabba még kiadók statiszta szerepek.
Jelentkezni továbbra is a könyvtárban lehet nyitva-
tartási időben!

Hittanos sportnap volt

Hittanos sportnapot tartott a Madocsai 

Református Egyházközség a Madocsai 

Sportcsarnokban. Iskolánk hittanos tanulói 

iskolai szüneti napon április 3-án pénteken 

játékos sportvetélkedőn vehettek részt. Az 

alkalmat egy kis lelki tartalmú beszélgetés 

indította, ami után a különféle játékok, 

versenyek következtek. A napot a helyszínen 

elfogyasztott virslis ebéd után még néhány 

sportos versennyel fejeztük be.

Ovis olimpia

Ovis olimpia volt a Madocsai Sportcsarnok-

ban!

Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa ovisai 

találkoztak nálunk, hogy játékos, sportos 

feladatokkal mérjék fel ügyességüket.

A sok feladat és játék alaposan megmozgatta a 

kicsinyeket és jó alkalmat adott a találkozásra.



Férfi kézilabda mérkőzések Madocsán

Madocsán rendezték meg a Tolna 
Megyei férfi felnőtt kézilabda 
bajnokság harmadik fordulóját, 
melynek házigazdája a hazai csapat 
volt. Az idei szezonra jelentősen 
változott a férfi kézilabdások kerete. 
A létszámunk csökkent, illetve 
akadt, olyan is, aki sérülés vagy 
egyéb okból kifolyólag nem tudta 
vállalni a játékot a madocsai tornán. 
Az első mérkőzésünkön a Paksi 
KSE csapatával csaptunk össze. A 
szomszédvári találkozás alsóházi 
rangadónak számított, így a várt 
küzdelem nem maradt el. Szép 
gólok és remekbeszabott támadások 
jellemezték csapatunk játékát, 
melynek köszönhetően a második 
félidőben átvettük a vezetést. Sorra 
vezette a támadásokat a Paks, de a 
védelmünk állta a sarat. A meccs 
végéhez közeledve azonban elfárad-
tunk és ekkor már nem hibázott az 
ellenfél. A lefújás előtt pár perccel 
visszahozták a találkozót ikszre, mi 
azonban a győzelemre játszottunk! 
Az utolsó pillanatokban sem reme-
gett meg a srácok keze, és végül 
21:18-ra legyőztük a szomszéd rivá-
list.

Madocsa – Paks 21:18 (Gólok: 
Tarczal Róbert 8, Molnár Dávid 4, 
Tarczal Gyula 3, Magyar István 2, 
Tóth Imre 2, Kovács Zsolt 1, Madár 
Krisztián 1)
Következő ellenfelünk a Hőgyész 
gárdája volt, mely a legjobbjait 
pihentette ezen a napon, viszont 
keretük így is erős, nem véletlenül 
szerepelnek már hosszú ideje az NB 
II-ben. Az előző mérkőzés fejben és 
testben sokat kivett játékosainkból, 
ennek ellenére az első félidőt jól 
kezdtük. Sőt még vezettünk is, de 
sajnos hamar felőrölte védelmünket 
a Hőgyész gyors kontra játéka és 
elfutásai. Sajnos a rövid kispad és a 
fáradtság rányomta a bélyegét a 
társaságra, így nem forgott veszély-
ben a Hőgyész győzelme.

Madocsa – Hőgyész 10:32
(Gólok:Tarczal Gyula 2, Tóth Imre 

2, Molnár Dávid, Kovács Zsolt, 
Madár Krisztián, Puch Zoltán 1)
Harmadik mérkőzésünket azzal a 
dunaföldvári csapattal játszottuk, 
amelyik vezeti a bács-kiskun 
megyei bajnokságot és a jövőbeni 
NB II-es szereplés érdekében ko-
moly erősítésbe kezdtek. Az erővi-
szonyok tükrében sokáig szorossá 
tudtuk tenni a meccset, a végére 
azonban ismét kiütköztek a játéktu-
dásbeli és a fizikai különbségek.

Holler UFC – Madocsa 30:19
(Gólok: Tarczal Gyula 5, Tóth Imre 
5, Tarczal Róbert 3, Kovács Zsolt 3, 
Molnár Dávid, Madár Krisztián 1)
A záró összecsapáson a szintén NB 
II-ben is szereplő Simontornyával 
mérkőztünk meg, melyen sajnos 
sérülések miatt létszámgondokkal is 
küszködtünk. Fizikailag fáradt csa-
patunk gerincét alkotó 7-8 játékos 
nem bírta ezt a fajta sorozatterhelést, 
a cserepadunk pedig szinte elfogyott 
erre a meccsre. A fiúk az utolsó 
leheletükig küzdöttek, hajtottak, de 
a gyakori gyors indításokkal már 
nem sikerült visszaérniük véde-
kezni. A lőtt góljaink azonban tet-
szetős és látványos támadásokból 
születtek.

Simontornya – Madocsa 35:13
(Gólok: Tarczal Róbert 5, Tarczal

Gyula 2, Tóth Imre 2, Magyar István 
1, Puch Zoltán 1)

A tornán mutatott játékért és hozzá-
állásért külön gratulálok a játékosa-
inknak, nem mellékesen A forduló 
után a bajnokságban feljöttünk a 
negyedik helyre, megelőzve a paksi-
akat. A tolna megyei férfi kézilabda 
bajnokság következő fordulóját 
előreláthatólag május 24-én, Pakson 
rendezik.

A bajnokság állása: 1. Holler UFC 
20 pont, 2. Hőgyész 18 pont, 3. 
Simontornya 16 pont, 4. Madocsa 4 
pont, 5. Paks 2 pont

A madocsai tornán szereplő játé-
kosok:
Tarczal Gyula, Molnár Dávid, 
Magyar István, Tarczal Róbert, Tóth 
Imre, Puch Zoltán, Madár Krisztián, 
Elek Tibor, Préházi Sándor, Kovács 
Zsolt

Akit érdekel a kézilabda, aktív 
részese lenne csapatunknak, esetleg 
kijárna kicsit mozogni keressen bát-
ran engem facebook-on, e-mailen, 
telefonon!                Fellinger József
https://www.facebook.com/fellinge
r.jozsef;
e-mail: fellinger.j@gmail.com;
telefon:  +3620/453-1045)
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MAGYAR KUPA
2. forduló, 2015.03.08
Madocsa-Döbrököz 5:0 (2:0)
Vez: Farkas R, Verbászi P, Kovács 
L. P
Góllövő: Böde 2, Madár, Müller, 
Schulteisz

Müller R – Baka L, Rein A, Gábor M, 
Araczki I, – Szakács V, Pápista J, 
(Hosnyánszki) Kindl I, (Magyar T) 
Madár K – Böde I, Schulteisz A

Csapatunk jó játékkal magabiztos 
győzelmet aratott

Megyei II 14. forduló, 2015.03.14
ifi: Bátaapáti-Madocsa 3:4 (3:1)
Vez: Bárdos L, Fülöp A
Góllövő: Szintai, Kovács Gergő 2, 
Szabados

Gerst J –Szabados A, Gábor M, 
Kovács Gergő, Závodi Zs – Zemkó M, 
(Varga I) Szabó R, Kovács Gábor, 
Novák A – Szintai K, Bíró K 

Az első félidő elején fölényben ját-
szottunk, de kimaradtak a helyze-
teink. A hazaiak a semmiből szereztek 
három gólt, és volt nálunk egy kiállí-
tás is. A második félidőben csapatként 
küzdöttek a mieink és megfordították 
az eredményt

felnőtt: Bátaapáti-Madocsa 1:4 
(1:2)
Vez: Fülöp A, Bárdos L,
Gól: Kern, Rein, Zengrűber, Böde

Müller R – Szili L (Pápista J) Kern T, 
Boris K, (Hosnyánszki T) Gál A  – 
Szakács  V,  Rein  A,  Vörös  G, 
Schulteisz A – Böde I, Zengrűber Á,

Végig fölényben voltunk, ennek elle-
nére egy gyors kontrából a hazaiak 
vezettek, jó játékkal sikerült fordítani.

15. forduló, 2015.03.22
ifi: Madocsa-Sióagárd 1:3 (0:2)
Vez: Horváth J, Bogdanovics S
Góllövő: Lengyel Olivér

Erb F –Szabados A, Gábor M, Kovács 
Gergő, Závodi Zs – Zemkó M, Farkas 
P, Lengyel O, Novák A– Szintai K, G 
Szabó R

Ifistáink jól helytálltak az éllovassal 
szemben, csere nélkül végig küzdöt-
ték a 90 percet.

felnőtt: Madocsa-Sióagárd 8:0 
(2:0)
Vez:  Lengyel  S ,  Horváth J , 
Bogdanovics S
Góllövő: Böde 3, Szakács 2, Kern, 
Hahn, Schulteisz

Müller R – Feil T, (Baka L) Kern T, 
Hahn J, Magyar I  – Szakács V, Kindl 
I ,  (Hosnyánszki  T)  Vörös  G, 
Schulteisz A,  – Böde I, Zengrűber Á 
(Madár K)

Végig nagy fölényben játszottunk az 
eredmény a vendégekre nézve 
hízelgő.

16. forduló, 2015.03.28
ifi: Kajdacs-Madocsa 5:0 (1:0)
Vez: Slarb R, Váraljai Z

Erb F – Szabados A, Gábor M, 
Kovács Gergő, Závodi Zs – Szabó R, 
Zemkó M, (Gerst J) Novák A, Ujhelyi 
Sz– Szintai K, Bíró K (Varga I) 

Ifistáink az első félidőben kimon-
dottan jól játszottak az éllovas ellen, 
aztán a 70. perc táján fogyott az erő.

felnőtt: Kajdacs-Madocsa 0:2 (0:1)
Vez: Weitner Á, Slarb R, Váraljai Z
Góllövő: Böde, Kern

Müller R – Araczki I, Kern T, Gál A, 
Magyar I – Szakács V, (Hosnyánszki 
T) Rein A, Madár K, (Pápista J) Hahn 
J, Schulteisz A – Böde I

Végig irányítottuk a mérkőzést és 
magabiztosan nyertünk.

17. forduló, 2015.04.04
ifi: Madocsa-Pálfa 4:0 (1:0)
Vez: Kovács T, Bogdanovics S 
Gól: Kovács Gergő 2, Farkas, 
Szabados

Erb F – Szabados A, Gábor M, 
Kovács Gergő, Závodi Zs – Szabó R, 
Gerst J, Novák A, Farkas P, – Szintai 
K, Szabó E 

Ifistáink élvezték a játékot a biliárd 
asztal simaságú paksi pályán és 
magabiztosan győztek.

felnőtt: Madocsa-Pálfa 5:1 (2:0)
Ve z :  F a r k a s  R ,  K o v á c s  T, 
Bogdanovics S 
Góllövő:, Kern 2, Szakács 2, Böde

Müller R (Gergely L) – Araczki I,  
Kern T, Hahn J, Baka L – Szakács V, 
Rein A, Madár K, (Zengrűber) Vörös 
G, (Hosnyánszki T) Schulteisz A ) 
(Pápista J) – Böde I

Jól játszottunk, sok helyzetet kidol-
goztunk és kihagytunk, de simán 
győztünk.

Magyar Kupa 2015. 04.08
Bátaapáti-Madocsa 4:3 (2:1)
Vez: Álló T, Horváth J, Slarb R 
Góllövő: Pápista2, Madár

Müller– Araczki I, Hahn J, Gábor M, 
Magyar T (Pápista J) – Madár K, 
Zengrűber Á,  Vörös G, Wenhardt Á, 
Schulteisz A) (Gergely L) – Böde I 
(Hosnyánszki T)

Nem volt szerencsénk, hogy hétköz-
nap ilyen messzire kellett utaznunk, 
öt kezdő játékosunk hiányzott, jobb 
helyzetkihasználással győztek a 
hazaiak.

18. forduló, 2015.04.11
felnőtt: Szekszárd II - Madocsa 1:2 
(0:1)
Vez: ifj Hartung V, Kövesdi T, 
Kovács T
Góllövő: Schulteisz, Rein

Müller R – Araczki I, Kern T, Gál A, 
Magyar I Baka L – Szakács V, Hahn J, 
Rein A, Kindl I (Madár K) Schulteisz 
A ) (Pápista J) – Böde I

A tavasz legfontosabb mérkőzésén, 
kitűnő játékkal idegenben legyőztük 
a listavezetőt.

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

12 Sport: Labdarúgás
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