Madocsai Hírmondó
X. évfolyam, 3. szám, 2015. május - június

A Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból
Önkormányzati hírek:
-Testületi ülések
2-4. oldal
- Elektronikai hulladék
gyűjtés
4. oldal
- Megszépült parkok
5. oldal
Iskolai hírek:
- Verseny eredmények
6-8. oldal
- Legkiválóbb diák
8. oldal
- Tanulmányi munka
- Osztálykirándulás
- Ballagás képekben
- Tablókép

14. oldal

Ifjúsági klub hírek

- Férfi kézilabda
- Labdarúgás

11. oldal

13. oldal

Kamarai hírek

Sport:
- Női kézilabda

10. oldal

Program előzetes
Madocsa Község Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a
2015. augusztus 14-15. között megrendezésre kerülő XVIII.
Falunapok programjaira.
Augusztus 14. (péntek)
Helyszín: Művelődési Ház
Kiállítás
Augusztus 15 (szombat)
Helyszín: Faluház
Fellépők:
Peter Srámek
V-TECH
BALÁZS FECÓ

12. oldal

Könyvtári hírek

Védőnői hírek

9. oldal

MADOCSAI FALUNAPOK

15. oldal

15-17. oldal

17-18. oldal
18-19. oldal
19-20. oldal

Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
Madocsai Nyugdíjasklub

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Egyéb programok:
Gyermekprogramok
Főzőverseny
Tombolasorsolás
A programot hajnalig tartó bál zárja, a zenét pedig a madocsai
„Traktoros Band” zenekar szolgáltatja.
A részletes programról plakátokon és a www.madocsa.hu honlapon
tájékozódhatnak a későbbiekben.
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Madocsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. május 20-án,
meglehetősen sok napirend tárgyalásával tartotta meg.
A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadása után az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(III.3.) számú rendeletének
módosítását tárgyalták a Képviselők, amelyet a költségvetési
támogatások változása tett szükségessé. Ezt követte az 2014. évi
zárszámadásról készült beszámoló
tárgyalása.

Negyedik napirendként elfogadták a
Képviselők a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését. 2013. január 1-je óta
a Hivatal közös önkormányzati
hivatal formájában működik, költségvetésének jóváhagyása mindkét
település Képviselő-testületének
kötelező feladata. A Közös Önkormányzati Hivatal működését a
központi költségvetésből kapott
normatíva biztosítja, az Önkormányzatnak a saját költségvetéséből
ehhez nem kell hozzájárulnia. A
körültekintő gazdálkodásnak
köszönhetően a madocsai hivatalnak az elmúlt évben 1 470 ezer forint
Az önkormányzat a 2014. évi pénzmaradványa keletkezett.
gazdálkodás eredményeként
a) költségvetési bevételét
Az ülés folytatásaként a Duna185.680 e Ft-ban
földvár-Bölcske-Madocsa Mikrob) költségvetési kiadását
térségi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi
169.624 e Ft-ban
költségvetésének végrehajtásáról
c) költségvetési többletét
szóló beszámoló tárgyalása követ16.056 e Ft-ban
kezett. A madocsai óvoda tagintézebből: működési többletét
mény az elmúlt évet 1 171 ezer forint
2.556 e Ft-ban
pénzmaradvánnyal zárta, amit
felhalmozási többletét:
Dunaföldvár Város Önkormányzata
13.500 e Ft-ban
visszautal az önkormányzat részére.
d) finanszírozási bevételét
13.852 e Ft-ban
A soron következő napirend a
ebből: előző évi pénzmaradDunaföldvár és Környéke Gyerványának igénybevételét
mekjóléti
Társulás 2014. évi
11.881 e Ft-ban
költségvetésének végrehajtásáról
ezen belül:
szóló beszámoló elfogadása volt. A
működési célú pénzmaradfeladatellátás
jelenleg az önkorvány 1.043 e Ft-ban
mányzatnak nem kerül pénzébe, az
felhalmozási célú pénzmaállami támogatás fedezi a telepüradvány
lésre jutó költségeket. Az ülésen
10.838 e Ft-ban
elhangzott,
hogy Madocsa azon
belföldi finanszírozási bekevés települések közé tartozik, ahol
vételét 1.971 e Ft-ban
a gyermekjóléti szolgálatnak kevés
e) költségvetésének bevételi
feladata van, ezért nem indokolt egy
főösszegét
199.532 e Ft-ban
fő állású dolgozó foglalkoztatása,
f) költségvetésének kiadási
így a gyermekjóléti feladatainkat a
főösszegét
továbbiakban is társulás formájában
169.624 e Ft-ban állapította kívánjuk ellátni.
meg.

Hetedik napirendként elfogadták a
Képviselők az önkormányzatnál
2014. évben végzett belső ellenőrzésekről készített jelentést, majd az
ülés a településen működő egyesületek elmúlt évi tevékenységeiről, és
az önkormányzattól kapott
támogatás felhasználásáról készített
b e s z á m o l ó i n a k t á rg y a l á s á v a l
folytatódott. A beszámolók alapján
általánosságban megállapítható,
hogy az egyesületek a kapott
támogatást működési kiadásokra
(rezsiköltség, utazási költség,
személyi díjazás) fordították. A
Néptánc Egyesület, a Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, a
Nyugdíjasklub, Református Egyház
az elmúlt évben a részükre biztosított támogatás összegével maradéktalanul elszámoltak, a testület a
pénzügyi és szakmai beszámolókat
elfogadta.
Az egyesületek beszámolóit az
alapítványok beszámolóinak tárgyalása követte.
A Madocsai Óvodásokért Közalapítvány az elmúlt évben nagy értékű,
a kisgyermekek testi és viselkedési
funkcióinak fejlesztését nagy mértékben elősegítő ún. Mozgáskotta
készlet beszerzését támogatta
367.030,- Ft-tal. Céljuk továbbra is a
takarékos működés annak érdekében, hogy a felajánlott 1 %-okból
minél több pénzt tudjanak az óvodai
játékállomány bővítésével a gyermekek fejlesztésére fordítani.
A Madocsai Tehetséggondozó
Közalapítvány jelentős összeggel,
727.574,- Ft-tal zárta az elmúlt évet.
Az elmúlt évben a rendelkezésükre
álló összegből a „Gyaloglónapot”,
valamint jutalomkönyvek vásárlását
támogatták.
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A Madocsai Árpádkori Templom
Műemléki Védelmében Közalapítvány beszámolója során elhangzott, hogy az alapítvány az elmúlt
évet 1.869.436,- Ft-tal zárta. A
tavalyi év folyamán az alapítvány
részéről pénzfelhasználás nem
történt. A számlájukon lévő összeget
a templom tetejének felújítására
gyűjtik, de amennyiben jogszabályi
kötelezettség alapján a pénzt fel kell
használniuk az idei évben, azt a
padok alatti padlódeszkák kicserélésére fordítják.
A Képviselő-testület a beszámolók
tárgyalása után jóváhagyta a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetőjének
2015. június 1. napjától történő
kinevezését, majd megtárgyalta az
önkormányzat 2014. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról készített
beszámolót. A beszámoló tárgyalása
során elhangzott, hogy településünkön jelentős az időskorúak
aránya, a születések száma továbbra
is elmarad a halálozások számától. A
születések száma évek óta 10 – 15 fő
között mozgott. Az évek óta
alacsony számú születés az óvodai
és az iskolai csoportok kialakítására
is nagy hatással van. A kedvezőtlen
folyamat változására reményt ad,
hogy a tavalyi évben 23 gyermek
született. A gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok terén
szerencsés helyzetben van Madocsa,
a településen 3 – 4 olyan család él,
amelyek életébe a gyerekjóléti
szolgálatnak, illetőleg a hatóságnak
be kell avatkozni a gyermekek
érdekében. A viszonylagos problémamentességhez hozzájárul egyrészt a település zártsága, a falun
még meglévő értékrend. Másrészt
megállapítható, hogy jól működik a
helyi jelzőrendszer, amelynek tagjai
(védőnő, gyermekorvos, rendőr,

jegyző, stb.) általában időben észlelik a gyermekek veszélyeztetettségét, és rövid időn belül helyben
próbálnak megoldást keresni a
problémára. Ezentúl sokat tesznek a
helyben működő civil szervezetek
is, akik működésük során vagy
rendezvényeiken értelmes szabadidő eltöltést biztosítanak a gyerekek
számára.
Az ülés folytatásában jóváhagyta a
Testület a 2015. évre vonatkozó
közbeszerzési tervet, és megválasztották a közbeszerzési eljárások
lebonyolításához szükséges bíráló
bizottságot. A bizottság tagjai: Böde
Istvánné képviselő, Törjék Ferencné
pénzügyi bizottsági tag, Tubáné
Benák Ibolya aljegyző és Kiss Lajos
Csaba projekt menedzser.
Ezt követően döntés született a
„Madocsa – Egészségház felújítása
és energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárás megindításáról,
ugyanis a projekt építési részre eső
költsége eléri a közbeszerzési határt,
ezért szükséges a közbeszerzési
eljárás lebonyolítása. A közbeszerzési eljárás közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló
eljárás, amelynek során három gazdasági szereplőnek kell megküldeni
az ajánlattételi felhívást.
Az eljárás előzménye, hogy az Új
Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Operatív Program támogatási rendszeréhez az egészségház felújítására
és energetikai korszerűsítésére
benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, 40 064 518,- Ft
támogatást nyert az önkormányzat.
A felújítás során az épület nyílászáróinak cseréjét, a külső hőszigetelést, térköves járdát, mozgáskorlátozott feljáró és WC kialakítását
szeretné az önkormányzat elvégezni. Ezeken felül megvalósul az
épület infrapaneles fűtéskorszerűsítése, illetve a fűtés és világítás
energiaigényének ellátását biztosító
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napelemes rendszer kiépítése. A
pályázatban szerepelnek még
eszközbeszerzések, amelyek első
sorban az alapellátás minőségének
javítását szolgálják.
Ezen az ülésén döntött a Testület
arról is, hogy csatlakozik a Mária Út
Közhasznú Egyesülethez. Az
Egyesület célja a Mária Út Zarándokút kiépítése, zarándokszállás
hálózat kialakítása, melyhez a
Madocsai Református Egyházközség is már csatlakozott. Az
Egyesület céljai eléréséhez szeretné
tagsága körébe bevonni a helyi
önkormányzatokat, ehhez kérték a
Képviselő-testület támogatását.
Több ülésen is felmerült az ötlet,
hogy jó lenne valamilyen módon
népszerűsíteni a települést, megtalálni a módját a falu bemutatására,
vonzóbbá tételére. Ez most különösen aktuálissá vált, hiszen a Paks
II. várható építése során nagy
verseny várható a környező települések között a térségbe érkező
munkások letelepedéséért.. A Média
Paks Kft. média ajánlata szerint az
általuk készítendő 3-5 perces összeállítás képekben és feliratokban is
azokra az értékekre, adottságokra
fókuszálna, amelyek vonzóvá
tehetik Madocsát. Az elkészült film
akár a település honlapján vagy
közösségi oldalakon, de DVD-n is
átadva növelheti a község esélyeit
ebben a versenyben A Képviselőtestület támogatta a települési
imázsfilm elkészítését, és erre
megbízást adott a paksi Média Paks
Kft-nek.
Az ülés a továbbiakban az
„Egyebek” napirend tárgyalásával
folytatódott, amelyen belül először
jóváhagyták a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

megfelelően a felülvizsgálat során a
képviselő-testületnek a teljes körű
Bölcsőde intézményben a 2015/ nyilvánosságot biztosítania kell,
2016 nevelési évben indítandó ezért a társadalmi egyeztetés
óvodai csoportok számát, valamint a szabályairól szabályzatot alkotott.
maximális csoportlétszámtól való
eltérést.
Végezetül egy helyi lakostól
érkezett kérelmet tárgyaltak a
A Testület döntött arról is, hogy az Képviselők. A kérelmező a Testület
önkormányzat pályázatot nyújt be a támogatását kérte ahhoz, hogy
helyi önkormányzatokért felelős közforgalmú gyógyszertárat létesítminiszter és az államháztartásért hessen Madocsán. A hatályos jogi
felelős miniszter által közösen szabályozás szerint a település lélekmeghirdetett pályázatra, a Kossuth száma nem teszi lehetővé számára,
utca útburkolatának felújítására. A hogy önállóan gyógyszertárat létepályázat keretében igényelhető síthessen, ugyanis az egészségügyi
maximális támogatás 15 millió Ft, a államigazgatási szerv új közfortámogatás maximális mértéke galmú gyógyszertár létesítésére
Madocsa esetében a fejlesztési pályázatot 4500 fő alatti lakosú
költség 85 %-a.
településen akkor ír ki, ha azt a
Képviselő-testület kéri, és a telepüA Képviselő-testület egy korábbi lésen közforgalmú gyógyszertár
ülésén már döntést hozott a telepü- nem működik. Helyi lakosról lévén
lésrendezési terv felülvizsgálatára. s z ó , a K é p v i s e l ő k a k é r é s é t
A településrendezési eszközök támogatták, és felhatalmazást adtak
megalkotásának, felülvizsgálatának a polgármesternek ahhoz, hogy
jogszabály által meghatározott kérelmezze az Országos Gyógymenete és szakaszai vannak. Ennek szerészeti és Élelmezés-egészség-

ügyi Intézetnél a pályázat kiírását.
2015. június 1-jén rendkívüli ülést
tartott a Képviselő-testület. A
rendkívüli ülés összehívását a
nyilatkozattételre rendelkezésre álló
rövid határidő indokolta a következő
témában. A településen található
szeméttelep rekultivációja jogszabályi kötelezettség, de az elmúlt
években az önkormányzat saját
költségvetéséből nem tudta ezt
megoldani. Ez súlyos probléma az
önkormányzat számára, várható a
hatósági kötelezés, bírságolás is ez
ügyben. Az idei évben úgy van
lehetőség a 100 %-os EU-s és hazai
forrásból támogatást nyerni, ha
együttműködési szándékát fejezi ki
az önkormányzat a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással. A Képviselő-testület döntés hozott az együttműködési
szándékról, és felhatalmazta a
polgármestert, hogy az erre vonatkozó döntést a Társulatnak június 3ig küldje meg.
Önkormányzati Hivatal

Értesítes elektronikai hulladékszállításról
Értesítjük a település lakosságát, hogy 2015. július 10-én (péntek) elektronikai hulladékgyűjtés lesz Madocsán. A
hulladékot a Faluház udvarára kérjük hozni 8-16 óra között.
Az akció idején leadható régi háztartási gépek:
•
•
•
•
•
•
•

nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép, elektromos tűzhely, villanyboiler, stb.)
kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, konyhai robotgép, stb.)
számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon, mobiltelefon, stb.)
szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televízió készülék, rádió, MP3 lejátszó, stb.)
barkácsgépek (pl. varrógép, elektromos fűnyíró, fúrógép, stb.)
elektromos vagy elektronikus játékok
házi használatú orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő, stb.)

Az akció az alábbi készülék- és berendezésfajtákra nem vonatkozik:
•
•
•
•

elemek, akkumulátorok
fényforrások (izzók, fénycsövek, kompakt fénycsövek, halogén és led-es „izzók”)
világítótestek (lámpák, beleértve a zseblámpákat is)
stb.

Törött, sérült berendezések átvételét a sérülés mértékétől függően az átvevő megtagadhatja!
Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hírek
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Megszépültek a település parkjai!
Az idei évben is nagy gondot fordított a település vezetése a falu parkjainak szépítésére.
Ebben az évben több mint 5000 virágpalánta került kiültetésre a parkokban.
Ahhoz, hogy ilyen szép virágosak lehessenek a település parkjai nagy segítséget kaptunk egy helyi vállalkozótól,
név szerint SZABÓ ISTVÁN – tól. Nagyon köszönjük neki, hogy közel ezer virágpalántát adott a településnek
térítésmentesen, és ezzel lehetővé tette, hogy olyan virágágyásokba is sok szép virág kerülhessen, ahova eddig nem
nagyon szoktunk ültetni.

Köszönjük az önzetlen segítséget,
mellyel lehetővé tette a település
arculatának szép megjelenítését,
és hozzájárult ahhoz, hogy az itt
lakók, de az átutazó közönség is
gyönyörködhessen szép parkjainkban. Reméljük, hogy ez a
cselekedet példaként is szolgál
majd a jövőre nézve, és sokan
fognak majd hasonlóan cselekedni, ha megtehetik a falut és a
lakosságot szolgálva ez által.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
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Iskolai hírek
A 2014/15-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI
1. OSZTÁLY: ZEMKÓNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA

1. Nagy Lara Dorina
2. Kiss Klára
2.

2. hely
3. hely

OSZTÁLY: SOÓS FERENCNÉ

1. Somogyi Bálint
2. Somogyi Péter
3. Laposa Márton János
4. Bán Csanád Géza
5. Bán Csanád Géza
6. Laposa Márton János
7. Bán Csanád Géza
3.

Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny

Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M matematika verseny
D-B-M környezetismeret verseny
D-B-M környezetismeret verseny

1. hely
2. hely
2. hely
3. hely
3. hely
2. hely
3. hely

OSZTÁLY: BOLDOG ISTVÁNNÉ

1. Erb István
2. Juhász István
3. Katona Vanessza
4. Katona Vanessza
5. Katona Vanessza
6. Kiszt Véda
7. Patai Barbara
8. Juhász István
9. Baksa Áron
4. OSZTÁLY:
1. Szintai Zsombor
2. Szabó Barna
3. Sereg Zita
4. Arnold Olivér
5. Dari Jázmin
6. Sereg Zita
7. Szabó Barna
8. Szabó Barna

Országos Szépíró Verseny
megyei forduló
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M matematika verseny
D-B-M környezetismeret verseny
Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny

2. hely
2. hely
3. hely
1. hely
3. hely
1. hely
1. hely
2. hely
3. hely

VÖRÖSNÉ SZABÓ SZILVIA
D-B-M matematika verseny
D-B-M matematika verseny
D-B-M matematika verseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M anyanyelvi verseny
D-B-M környezetismeret verseny

2. hely
3. hely
3. hely
3. hely
3. hely
3. hely
3. hely
4. hely
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Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny
Iskolai szavalóverseny

9. Szintai Zsombor
10. Szabó Barna
14. Aszalai Noémi
15. Szili Lili
16. Szintai Zsófi
17. Szucsán Balázs

5. hely
10. hely
1. hely
2. hely
2. hely
3. hely

6. OSZTÁY: SEBESTYÉNNÉ VENCZEL ANDREA
Curie Orsz. Mat, Vers. Területi
Curie Orsz. Mat, Vers. Területi
Kenguru Orsz. Mat. Vers. Megyei
Kenguru Orsz. Mat. Vers. Megyei

1. Szili Zsolt
2. Pongrácz Péter
3. Pongrácz péter
4. Bene Dániel

7. hely
3. hely
11. hely
8. hely

6. OSZTÁY: MOLNÁR EDIT
5. Szucsán Etelka Sára
6. Pongrácz Péter
7. Szili Zsolt

Bendegúz Nyelv. Vers megyei
Bendegúz Nyelv. Vers megyei
Bendegúz Nyelv. Vers megyei

10. hely
16. hely
20. hely

7. OSZTÁY: SEBESTYÉNNÉ VENCZEL ANDREA, MOLNÁR EDIT
1. Jákli József
2. Mester Virág
3. Vörös Aliz

Magyar László Verseny
Magyar László Verseny
Magyar László Verseny

3. hely
3. hely
3. hely

7. OSZTÁY: MOLNÁR EDIT
4. Vörös Aliz
5. Mester Virág
6. Kovács Balázs

Bendegúz Nyelv. Vers megyei
Bendegúz Nyelv. Vers megyei
Bendegúz Nyelv. Vers megyei

16. hely
21. hely
23. hely

TESTNEVELÉS ÉS SPORT: DR. VOLMANNÉ REICH MÁRTA
4. Korcsoport
4. korcsoport
4. Korcsoport
4. Korcsoport

körzeti lány kézilabda
körzeti teremfoci
városkörnyéki teremfoci
körzeti labdarúgás

3. hely
2. hely
5. hely
2. hely
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ISKOLAI SZAVALÓVERSENY-FELSŐ TAGOZAT

Szucsán Etelka Sára
6. osztály
Bán Csenge Valéria
5. osztály
Kovács Mercédesz
6. osztály
Szabó Szimonetta
6. osztály
Pupp Nikolett
8. osztály
Závodi Zsanett
8. osztály
Jákli József
7. osztály
Felkészítők: 5, 8. osztály: Lovász Magdolna 6, 7. osztály: Molnár Edit

1. hely
2. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely

A tanulóknak gratulálok az elért szép eredményekhez, reméljük, hogy a következő tanévben is hasonló szép
eredményekkel örvendeztetnek meg bennünket. a felkészítő tanároknak szeretném ezúton is kifejezni
köszönetemet.
Agócs Mihályné
intézményvezető

Legkiválóbb diák
Több évvel ezelőtt a Madocsi Önkormányzat anyagi támogatásával, a tantestület javaslatára alapítottuk a
Legkiválóbb diák díjat. Ezt az emlékplakett alsótagozaton olyan tanuló kaphatja, aki a 4 év során a tanulmányi
munkában, közösségi életben, kimagasló teljesítményt nyújtott, akit magatartása és szorgalma alapján példaként
állíthatunk iskolánk tanulói elé. Az idei tanévben a következő tanulók részesültek ebben az elismerésben:

Szintai Zsombor

Szabó Barna

Zsombor az osztály legaktívabb és legeredményesebb
tanulója volt az iskolai versenyeken.
Indult szavalóversenyen, nyelvész, környezetismeret,
matematika versenyeken.
A D-B-M matematika versenyén 2. osztályos kora óta
I. -II. helyezéseket ért el.
A Zrínyi Ilona megyei matematika versenyen 5.
helyen végzett

Barna az iskolai szavalóversenyeknek mindig aktív
résztvevője volt.
Szívesen indult más tanulmányi versenyeken is:
matematikából, környezetismeretből, magyar
nyelvből.
A D-B-M matematika versenyén és a nyelvész
versenyén is III. helyezést ért el.
A Zrínyi Ilona megyei matematika versenyen 10.
helyezett lett.

Szintai Zsófi

Sereg Zita

Zsófi az iskolai szavalóversenyen kétszer is 2.
helyezést ért el.
Szívesen indult más versenyeken is: matematikából,
környezetismeretből, magyar nyelvből.
A Zrínyi Ilona matematika versenyen 29. helyezést ért
el.

Zita az iskolai szavalóversenyeknek mindig aktív
résztvevője volt.
Szívesen indult más tanulmányi versenyeken is.
Megmérte tudását matematikából,
környezetismeretből.
Az idei évben a D-B-M nyelvész versenyen III.
helyezést ért el.

Önkormányzati hírek
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Tanulmányi munka
Iskola tanulmányi átlaga: 4,1
1. osztály: kiválóan megfelelt:
4fő:
Katona Nikolett, Kiss Klára, Nagy Lara, Nyulasi Bence
jól megfelelt:
11 fő
2. osztály:

kitűnő:
2 fő
Bán Csanád Géza, Kovács Réka
jeles
2. fő
Laposa Márton János, Vörös Roland

3. osztály: kitűnő:
2 fő
Katona Vanessza, Juhász István
jeles:
2 fő
Bak Viktor, Ekecsi Gábor
4. osztály: kitűnő:
6 fő
Sereg Zita, Szabó Barna, Szabó Máté, Szintai Zsófi,
Szintai Zsombor, Virágh Ákos
jeles:
5 fő
Arnold Olivér, Dari Jázmin, Novák Bence,
Szili Lili, Szucsán Balázs
5. osztály: kitűnő:
2 fő
Bán Csenge, Tarczal Dániel
jeles:
1 fő
Szabó Andor
6. osztály: kitűnő:
Szili Zsolt
jeles:
Szucsán Sára:
7. osztály: kitűnő:
Vörös Aliz
jeles:
Mester Virág
8. osztály: kitűnő:
Kiss Balázs

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A kitűnő és a jeles tanulók tanulmányi munkájához gratulálunk és további szép eredményeket
kívánunk,
Tantestület pedagógusai
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Sopron és környékén jártunk
Életem egyik legkedvesebb élménye volt a 2 napos osztálykirándulásunk Sopronba.
Csütörtök reggel indultunk az iskolánk elől reggel 7 órakor és egy több mint három órás út várt ránk. Odafelé még
egészen frissek voltunk és gyorsan repült az idő. Bár szakadó esőben indultunk, mire az első úti célunkhoz értünk
már ránk mosolygott a nap. 10 óra után értünk Pannonhalmára, nekem már ismerős volt a táj, mivel többször jártam
itt, de így is lenyűgöző volt az apátság épülete, melyet már messziről lehetett látni. Bejártuk a templomot, az
altemplomot, a kerengőt, a kápolnát és elámultunk a könyvtár láttán.
Következő megállónk a bobpálya volt Sopronban, nagyon szép erdei környezetben. Igazi gyerekként viselkedtünk:
volt, aki bobozott, mások csúszdáztak egy hosszú fémcsúszdán. Innen Sopron belvárosába vezetett utunk, újabb
nagy kihívás várt ránk: megmászni a Tűztorony 116 csigalépcsőjét. Mivel másnapra cudar időt jósoltak esővel,
széllel és hideggel igyekeztünk csütörtökön minél több programot megvalósítani. 5 órakor értünk Fertődre, az
Esterházy-kastélyhoz. Újabb szép emlékeket fel bennem a kastély, mely magával ragadó kívülről és belülről is.
Őszintén szólva nagyon elfáradtunk, ezért megkönnyebbültünk, amikor megérkeztünk szállásunkra Hegykő
településre. Vacsora után volt, aki még egy kis pizzát kívánt, míg mások inkább sportolni vágytak. Az éjszaka
nagyon jól telt sok beszélgetéssel és kevés alvással.
Másnap sajnos tényleg megérkezett az eső és a hideg, ezért a délelőttöt a helyi termálfürdőben töltöttük. Ebéd után
még egy soproni városnézés fért bele az időnkbe, melyet városnéző kisvonattal tettünk meg. Ezt követően hazafelé
indultunk és mivel éjjel nem sokat aludtunk, ezt a buszon bepótoltuk. Fél hét körül értünk haza és aznap éjjel
biztosan nem kellett senkit sem altatni. Köszönöm minden osztálytársamnak, tanárainknak a felejthetetlen
élményt.
Vörös Aliz 7. osztályos tanuló
Madocsai Általános Iskola

Iskolai hírek
Ballagás képekben
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Könyvtári hírek
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A felújított könyvtár megnyitója
Könyvtárnyitó ünnepséget tartottunk Ezután Gelencsérné Tolnai Klára,
Madocsa község polgármestere
jún. 11-én délután.
mondott néhány mondatot a beruháA kéthónapnyi zárva tartás ideje alatt zásról és a kivitelezésről. Majd
ajtó- és ablakcserét, aljzatcserét, a Liebhauser János, a Tolna megyei
világítás korszerűsítését, mennyezeti Illyés Gyula Könyvtár igazgatója
gipszkartonozást, falfestést végezték méltatta a könyvtárak jelentőségét,
el a szakemberek. Az épület külső és elismeréssel szólt könyvtárunkrésze és környezete is megújult a ról, mely megfelel a korszerű közöshőszigeteléssel, új, színes nemes- ségi helyek követelményeinek,
vakolattal, a bejáró és a járda betono- mind megjelenésében, mind más
zásával illetve térkövezésével. A szempontok szerint. Végül iskolánk
kerékpártartók kihelyezésével megol- dalos lányai, Bak Éva, Kovács Réka,
Mester Virág, Somogyi Anna és
dódott a kerékpárok tárolása is.
felkészítő tanáruk Lovász Magdolna
madocsai
népdalcsokrot adtak elő.
A könyvtári berendezés egy része is
megújult. A gyereksarokba új
szőnyeg, színes sötétítő függöny, A megnyitó második felében a
babzsákfotelek kerültek, az asztalok Bonyhádon élő Kovács Gábor
és a székek is újak.

Muzsikus egyedülálló műsorának
részesei lehettünk. Gábor először az
alkalomhoz illő, kortárs költők
megzenésített verseit adta elő
gitárkísérettel, majd a saját maga
által megalkotott különleges hangszerein eljátszott dalokkal ejtett
ámulatba bennünket. Minden résztvevő derűs lélekkel, arcán mosollyal
távozott a jól sikerült megnyitóról.
Ezúton mondok köszönetet Madocsa Község Önkormányzatának és a
szekszárdi Illyés Gyula Könyvtárnak, hogy minden segítséget és
támogatást megadnak könyvtárunk
zavartalan működéséhez.
Baksa Istvánné
könyvtáros

Négy új folyóirattal bővült az
eddigi választék: a „Bravo”,
„Lovas Nemzet”, „Sikeres
Sporthorgász”, „Animal
Planet” c. újságokkal. Ezeket
szintén lehet kölcsönözni. Új
társasjátékokat is kaptunk. Az új
könyvek pedig folyamatosan
érkeznek.
A megnyitó ünnepségen helybeli és meghívott vendégek
adtak műsort. Először Pupp
Nikolett, a helyi iskolai versmondó verseny első helyezettje
közvetítette felénk Radnóti
Miklós csodálatos gondolatait,
melyet a költő a „Nem tudhatom” c. versében írt le.

Ki mit tud?
A Madocsai Hírmondó legutóbbi számában jelent meg a megrendezésre kerülő „Ki mit tud?”-ról szóló
részletes felhívás. Akihez esetleg nem jutott el az információ, tájékozódhat a www.madocsa.hu honlapon vagy a
könyvtárban a Madocsai Hírmondó március-áprilisi számából.
A rendezvény tervezett időpontja október 17.
Jelentkezési határidő: okt. 1-ig.
Jelentkezni és érdeklődni a könyvtárban lehet személyesen vagy az alábbi tel. számokon:
75/330-113 és 06-20/954-6398.
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FELHÍVÁS
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE
Tisztelt tagunk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2015.
évi bevallásának határideje 2015. június 30. (késedelmi pótlékkal 07. 31.).
Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallását online felületünkön, elektronikusan teheti meg.
Ezért kérjük, látogasson el honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott található Ügyfélkapu felületen töltse ki formanyomtatványunkat. Természetesen a NAK falugazdász hálózata is segít Önnek
a kitöltésben.
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falugazdászához vigye magával):
őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító kártya,
őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb támogatások
igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és egyéb
támogatások igazolása, 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:
elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, tagjainak NAK nyilvántartási száma,
valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó
árbevételének összege.
árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20%-ot, illetve
külön kérelemre a 25%-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés,
egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki adó igazolás, stb.)
Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a tag a bevallási kötelezettségének késedelmesen, de 2015.
július 31-ig eleget tesz, úgy a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot
köteles fizetni.
Amennyiben a tag önbevallás keretében 2015. július 31-ig nem tesz tagdíj bevallást, a kamara
ügyintéző szervezete a tagot a rendelkezésre álló adatok alapján tagdíjfizetési osztályba sorolja.
A tagdíj mértéke ebben az esetben sem lehet kevesebb természetes személy esetében évi
10.000 Ft-nál, más személy, szervezet esetében pedig évi 50.000 Ft-nál, azzal, hogy a
természetes személy esetében a III. tagdíjfizetési osztálytól kezdődően, más személy, szervezet
esetében pedig a VI. tagdíjfizetési osztálytól kezdődően a tag a megállapított tagdíj 20%-nak
megfelelő pótlékot köteles megfizetni.

Ifjúsági klub hírek, Védőnői hírek
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Megalakult az ifjúsági klub
Március végén helybeli fiatalok
döntöttek egy ifjúsági klub létrehozásáról, hogy lehetőséget nyissanak önmaguknak és az egész generációnak a szabadidejük kulturált és
szervezett eltöltésére. A kezdetekkor
huszonöt alapító szándéka egy
közösségi tér létrehozása a fiatalok
körében, amely lehetőséget nyújt arra,
hogy a virtuális közösségekből
kinőve, a község fiataljai megismerjék egymást, valamint szorosabb

kötődéseket alakítsanak ki. A klub
tervei szerint a jövőben a tagok
szándéka szerint folyamatosan
közösségi programok szervezésére
kerül sor, amelynek helyszínéül az
önkormányzat felajánlotta a régi
felső tagozatos iskola egyik termét.
A közeljövőben a klubterem felújítására kerül sor, amelybe aztán
beköltözhet az egyesület. Az új
teremben kerülnek majd elhelyezésre az általunk használt eszközök,

mint a csocsó és a pingpong-asztal.
Taglétszámunk már a kezdetekben
sem volt elhanyagolható, de folyamatosan jelentkeznek a belépni
vágyók. Nyitottak vagyunk mindenki felé, aki szeretne egy összetartó, aktív és öntevékeny csoport
tagja lenni, így az érdeklődők bátran
vegyék fel a kapcsolatot az egyesület tagjaival, vagy az egyesület
elnökével, Szántó Zoltánnal.

FIGYELEM!!!!
Mammográfiás emlőszűrés
A MaMMa Zrt. Primavera Mobil Állomása, 2015. július 7-16
között Dunaföldváron végez kihelyezett mammográfiás emlőszűrést
a Dunaföldvár, Madocsa, Bölcske települések lakosai részére.
IDŐPONT:
2015. július 7-16.-ig

8.00-16.30

SZŰRŐ BUSZ TELEFONSZÁMA:
0630/257-28-36
HELYSZÍN:
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A.
(Beszédes József Általános Iskola parkolója).
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Kánikula... Folyadékpótlás és fényvédelem
Megérkezett a nyár, ezért az
egészségünk megóvása érdekében
nagyon fontos gondoskodnunk a
szervezetünk megfelelő folyadék
pótlásáról, valamint a bőrünk
egészségét és szépségét is érdemes
óvni.
Nem csak a gyermek, hanem a
felnőtt ember szervezetének is kellő
mennyiségű folyadékra van
szüksége a megfelelő működéshez.
A legjobb szomjoltó a nyári nagy
melegben az ivóvíz vagy az
ásványvizek, ezekbe nyugodtan
facsarhatunk citromot vagy más
gyümölcsöket is tehetünk bele.
Gyerekeknek akár szívószállal,
színes poharakba is kínálhatjuk,
hogy még szívesebben fogadják,
vagy akár a kicsik kedvükre
válogathatnak gyümölcsöket,
amelyekkel díszíteni lehet a poharat
vagy akár a kancsót.
Az idősek is kifejezetten veszélyeztettek a kiszáradás szempontjából.
Mert szomjúságérzetük csökken,
vagy nem is érzik, valamit
memóriájuk is romlik, és napközben
elfelejtenek inni.
A napi folyadékbevitel életkoronként és nemenként is eltér.
Korcsoport

Nő

Férfi

2-3 éves

1300ml

1300ml

4-8 éves

1600ml

1600ml

9-13 éves

1900ml

2100ml

14- éves

2000ml

2500ml

Várandósság

2300ml

Szoptatás

2700ml

Ezek az értékek minimum értékek
ugyanis a szervezetünk ennyit
használ el nyugalmi állapotban,
fizikai aktivitás esetén ettől több
folyadékot kell fogyasztanunk.
Ha valaki a nagy meleg ellenére
kénytelen a szabadban tűző napon
dolgozni, be kell kalkulálnia, hogy
folyadékigénye 4 liter fölé, akár

napi 6 literre is emelkedhet. Ilyen
esetben már nagyon fontos az
ásványi anyagok pótlása is. A kerti
munkát lehetőleg reggel 7 óra előtt
és este 7 óra után végezzék el.
Nagyon jó hűsítő ital lehet egy
gyümölcsös limonádé vagy akár egy
jeges tea is.
Néhány frissítő recept, de rengeteg
módon lehet készíteni nyári hűsítő
italokat.
A frissítő mentás- gyömbéres
Hozzávalók:
- 4 citrom
- egy kis darab gyömbér (kb. 2 cm
nagyságú)
- 6 evőkanál méz
- 1.5 l ásványvíz és jégkocka
- friss mentalevelek

Az egészségesen finom
gyümölcsös
Hozzávalók:
- a tetszés szerint választott
gyümölcsből 4- 5 darab (alma,
barack, körte…) vagy annyi, hogy
kb. fél deciliternyi rostos levet
kapjunk belőle (málna, eper, ribizli,
szeder…)
- 3 citrom vagy nagyobb lime
- 3- 4 evőkanál méz
- 1.5 liter ásványvíz és jégkockák
- néhány mentalevél
Jégben hűtött limonádé:
Hozzávalók:
- 1.5 liter szénsavmentes ásványvíz,

- 1 citrom és 2 lime,
- friss menta, citromfű, gyömbér
vagy bazsalikom
Fényvédelem:
A kánikulában különösképpen oda
kell figyelnünk bőrünk védelmére
is. Nagy melegben, erős UV
sugárzásnál akár 15 perc alatt is
leéghet a bőrünk, könnyen égési
sérüléseket szerezhetünk.
A legnagyobb veszélynek a
világos/fehér bőrű emberek vannak
kitéve, vagyis azok akiknek a legkevesebb pigment van a bőrükben. Ők
egyáltalán nem tudnak lebarnulni,
nem is szabadna kísérletezniük vele,
mert 10 perc után heves napégést
szenvedhetnek. Kipirosodik a bőrük
és könnyen felhólyagosodik.
Szeplők is megszaporodnak az UV
sugárzás hatására.
Vannak olyan bőrtípusúak
akik bőre világos, napozás hatására
kipirosodik, de enyhén le tudnak
barnulni. Ők fényvédelem nélkül
maximum 20 percet tölthetnek
napon.
A harmadik bőrtípusba azok
az emberek tartoznak akiknek a
bőrük nem olyan érzékeny, ők
mértéktartó napozással szépen le
tudnak barnulni, de fényvédelemre
nekik is szükségük van. 30 percnél
többet nem érdemes a tűző napon
tölteniük.
A negyedik csoportba a kreolos árnyalatú bőrrel rendelkezők
tartoznak. Bőrük ritkán ég le, szépen
és gyorsan barnulnak.
Akármilyen bőrtípusról is
beszélünk, nagyon fontos bőrünk
megóvásával törődnünk. A legjobb
módszer, hogy kerüljük a tűző napot,
és azokban az órákban árnyákos
helyen, szobában maradunk. A
túlzott napozás nem csak a bőrünk
leégését okozhatja hanem a bőr
öregedésével is jár.
Ha ezt nem tudjuk megoldani akkor
krémekkel elősegíthetjük bőrünk
védelmét a napégéssel szemben.

Védőnői hírek, SPORT: Kézilabda
Rengeteg féle jobbnál jobb minőségű fényvédő krémet (naptejet,
napolajat) lehet vásárolni patikákban, drogériákban. Nyár elején
érdemes fokozatosan hozzászoktatni a bőrünket a napfényhez,
és napozókrémek használatához is
UV sugárzás erősségégének
megfelelően. Kezdetben rövid ideig
alacsony faktorszámú napozót
használjunk majd ahogy emelkedik
a napon eltöltött idő mennyisége úgy
emelkedjen a napozó faktorszáma.

Lényeges hogy a napozás megkezdése előtt óvjuk a bőrünket, ezért
legalább 20 perccel a napozás megkezdése előtt érdemes fényvédőkrémet alkalmaznunk.
Fontos, hogy olyan napozókrémet
válaszunk, ami vízálló. Nem árt
tudnunk, hogy fürdés után azonban
hatékonyságuk drasztikusan
csökken, ezért minden pancsolás
után célszerű egy újabb adagot
felvinni bőrünkre. A napozók hatékonyságát több tényező is befolyásolja, ilyen például a tengerparti
homok, a ruházat dörzsölő hatása,

és az izzadás is. Ezért egy fontos
szabály van a napvédők használatánál, hogy 1.5-2 óránként újra és
újra be kell kennünk magunkat.
A faktorszám azt a szorzót jelenti,
amely arra utal, hogy a bőrtípus által
megengedett maximális időnél
hányszor hosszabb ideig lehet a
napon tartózkodni anélkül, hogy az
komolyabb károsodást szenvedne.
Például: 10 perc napozás helyett,
SPF15-ös fényvédelemmel
elméletileg 150 percet is a napon
tartózkodhatsz.
Gyermekek
bőrének fényvédelme is
nagyon fontos,
nekik magas 50
vagy e feletti
faktorszámú
napozót érdemes alkalmazni
bőrük megóvása érdekében.
A színes napozó termékeket
direkt gyerekeknek készítették.
Ennek a tulajdonságnak
köszönhetően könnyen
kideríthetjük, hogy a gyerek
minden testrészére került krémből.
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Gyermeket tűző napra vinni nem
ajánlott, árnyékos helyen szabad
őket levegőzetni. Ha mégis tűző
napra vinnék őket, akkor érdemes
alaposan bekenni őket, akár egy
vékony fehér póló és kalap viselése
is ajánlott.

Ha későn jutott eszünkbe a fényvédelem, akkor a teendők:
- A kókuszolaj nagyon jól
hidratálja a leégett bőrt.
- Paradicsom lehúzza a
gyulladást, az uborka
hidratál.
- Tejföl is megnyugtatja a
vízhiányos bőrt.
- Aloe vere segít
megszűntetni az égető maró
érzést.
- Kamillavirág főzete.
- Hideg vizes borogatás.
- Igyunk sok folyadékot
- Ha fájdalom van és
hőemelkedés is kíséri a
napégést, akkor egy
fájdalom csillapítót is
beszedhetünk.
Mindenkinek balesetmentes, vidám
nyarat kívánok!
Peszter Zsuzsanna

Női kézilabda eredmények
Március 22-én elkezdődött a
2014/2015 évi Tolna megyei Női
kézilabda bajnokság tavaszi
fordulója. Csapatunk Paksra utazott
és magabiztos 10 gólos győzelmet
aratott a paksi csapat ellen. A
mérkőzés eredménye 21:31.

Góllövőink:
Kis Klaudia 13 gól
Baranya Lilla 8 gól
Vincze Ágnes 7 gól
Kis Noémi 2 gól
Klippel Gyöngyi 1 gól
Április 11-én Dunaföldvárra

utaztunk, szabadtéri betonpályán
játszottunk a II. mérkőzést. Az
utánpótlásból összeállított dunaföldvári csapatot magabiztosan
vertük.
A mérkőzés eredménye 12:47
(folytatás a 18. oldalon)
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(folytatás a 17. oldalról)
Góllövőink:
Vincze Ágnes 17 gól
Kis Klaudia 11 gól
Baranya Lilla 8 gól
Bacs Ági – Fazekas Móni 3-3 gól
Klippel Gyöngyi – Hössné Sós
Gabi 2-2 gól
Höss Tamara 1 gól
Április 16-én itthon játszottunk
Tengelic csapatával. A mérkőzést
végig mi irányítottuk a félidőben
19:11-re vezettünk és a meccset
40:19-re nyertünk.
Góllövőink:
Vincze Ágnes 12 gól
Kis Klaudia 7 gól
Baranya Lilla – Klippel Gyöngyi 5-5
gól
Fazekas Móni 4 gól
Höss Tamara 3 gól
Kis Noémi – Hössné Sós Gabi 2-2
gól
Gratulálunk a lányoknak a fölényes
győzelemhez!
Május 9-én Hőgyész csapatát
fogadtuk. Az előző mérkőzésen 1
gólos vereséget szenvedtünk, ami
bírói tévedések eredménye volt.
Ezen a mérkőzésen már a 10. percben
10:2-re vezettünk, a meccset végig
mi irányítottuk. A félidőt 16:9-re, a
mérkőzést 34:20-ra nyertük.
Góllövőink:
Kis Klaudia 10gól
Baranya Lilla – Vincze Ági 9-9 gól
Kis Noémi 3 gól
Höss Tamara 2 gól
Klippel Gyöngyi 1 gól

SPORT: Kézilabda
Május 15-én Simontornya volt a
vendégünk. Az elején szoros mérkőzésen nagy arányú győzelmet arattunk. A meccset 38:29-re nyertük.

Június 6-án játszottuk utolsó mérkőzésünket a 2014/15-ös bajnokságban
Tamásiba utaztunk, a szintén NB IIes csapathoz.
Egyenrangú ellenfelei voltunk az egy
osztállyal felettünk játszó csapatnak.
A félidőben 21:18-ra, a meccset
34:32-re nyerték.

Góllövőink:
Kis Klaudia 13 gól
Vincze Ági 12 gól
Baranya Lilla 6 gól
Hössné Soós Gabi 3 gól
Góllövőink:
Klippel Gyöngyi – Fazekas Móni 2-2 Vincze Ági 10 gól
gól
Baranya Lilla 8 gól
Kis Klaudia 7 gól
Május 25-én Tolnára utaztunk, ahol Fazekas Móni 3 gól
az NB II-es csapat teljes létszámmal Klippel Gyöngyi 2 gól
sorakozott fel ellenünk. A magasabb Kis Noémi 1 gól
osztályban játszó csapat végig Hössné Soós Gabi 1 gól
vezette a mérkőzést. az első félidőt
22:14-re, a mérkőzést 44:26-ra Csapatunk 4 játékosát beválogatták
vesztettük el. Szégyenkezésre nincs Tolna megye válogatott csapatába.
okunk, hiszen az eredmény alaku- Törökszentmiklóson kerül sor a
lása ellenére sem adták fel a lányok, megyék válogatottjainak megmérés végig küzdöttek.
kőzésére. A Bajnoki szezont 3.
helyezettként zártuk a két NB II-es
Góllövőink:
csapat mögött.
Kis Klaudia 10gól
Július 11-én, Strandkézilabda BajKlippel Gyöngyi 5 gól
nokságon veszünk részt SzekszárBaranya Lilla 4 gól
don.
Bacs Ági, Vincze Ági, Höss Tamara
2-2 gól
A megyei Góllövőlistán játékosaink
Kis Noémi 1 gól
a következőképpen szerepeltek:
2. hely Vincze Ági 155 gól
Május 31-én Kocsolára utaztunk 4. hely Kis Klaudia 137 gól
betonpályára, amit nagyon nem 7. hely Baranya Lilla 96 gól
szeretünk, hiszen nem tudjuk a gyors 28. hely Klippel Gyöngyi 42 gól
játékunkat játszani rajta. Ezen a 30. hely Kis Noémi 41 gól
napon viszont nem okozott gondot, 67. hely Fazekas Móni 19 gól
mert végig mi irányítottuk a meccset 74. hely Höss Tamara
és végig vezettünk. A félidőt 10.15- 75. hely Hössné Soós Gabi 16 gól
re, a meccset 20:31-re nyertük.
93. hely Bacs Ági 6 gól
Góllövőink:
Vincze Ági 10 gól
Kis Klaudia 9 gól
Fazekas Móni 4 gól
Baranya Lilla- Kis Noémi 3-3 gól

Köszönjük Támogatóinknak és
Szurkolóinknak, hogy kitartottak
mellettünk, reméljünk rászolgáltunk.
Köszönjük
Madocsa SE Női Kézilabda Csapata

Férfi kézilabda eredmények
Május 30-án Pakson illetve június 6án Dunavecsén rendezték a Tolna
megyei férfi felnőtt kézilabda
bajnokság 2014/2015-ös idényének

utolsó fordulóit. A madocsai csapat a
4. helyről várta a folytatást azzal a
céllal, hogy helyezésüket a bajnokság végéig megtartsák. A paksi torna

több szempontból is rosszul indult
csapatunk számára. Sérülések és
munkahelyi elfoglaltság miatt minimális cserelehetőséggekkel kezdtük

Sport: Kézilabda, Labdarúgás
a mérkőzéseket, és helyzetünket az is
tovább rontotta, hogy időközben több
játékosnak is távoznia kellett
munkája miatt.

A paksi tornán a negyedik mérkőzésünkön létszámhiány miatt (5 fő alá
csökkent a paksiak elleni mérkő-zés
után a bevethető játékosok száma)
nem tudtunk kiállni, így automatiAz első meccsünket kicsit elaludva kusan nyert a Dunaföldvár.
kezdtük Simontornya ellen, viszont a M a d o c s a S E - H o l l e r U F C
második félidőre fordítani tudtunk, Dunaföldvár 0-10
szervezetten védekeztünk és szép
támadásokat vezettünk, melyeket Az esélyünk még megmaradt a
sikerült gólra váltani. Sajnos az első negyedik hely elérésére, ehhez annyi
félidőben összeszedett hátrányt nem kellett csak, hogy a paksiakat
sikerült ledolgozni, viszont a máso- mindenképp le kell győzni az utolsó
tornán úgy, hogy közben ők sem
dik félidő a miénk volt.
Simontornya KK II - Madocsa SE szereznek pontokat.
A dunavecsei tornának a fenti céllal
38-27
vágtunk neki, azonban a sors ismét
Második mérközésünket az NB II. közbeszólt. 7 játékossal, csere nélkül
délnyugati csoportjában 5. helyen indultunk el a záró fordulókra
végzett Hőgyész gárdájával vívtuk, Holler UFC Dunaföldvár nem túl eredményesen. A meccs Madocsa SE 23-7
közben néhány játékosunknak már
indulnia kellett dolgozni, a végére Második meccsünkön próbáltuk
nem maradt cserénk sem, így tartalékolni az erőnket, hiszen ismét
papírforma eredmény született. az NB II-es Hőgyész volt az ellenfél.
Madocsa SE - Hőgyészi SC II 18-34 Az első félidei góltermésünket ugyan
a második félidőben megtízA harmadik összecsapáson múlt szereztük, köszönhetően Molnár
részben a bajnoki helyezésünk, mivel Dávid remek formájának, de ez csak
az 5. helyezett Paksi KSE csapatával az eredmény szépítésére volt elég.
mérkőztünk meg. Már egy döntet- Hőgyészi SC II - Madocsa SE 21-11
lennel is a 4. pozícióban maradhattunk volna, de a bevethető játéko- Következett a várva-várt összesaink száma tovább olvadt, így 5 csapás a Paksi KSE ellen. Szerenmezőnyjátékossal és 1 kapussal vág- csére a játékosok közül senki sem
tunk neki a sorsdöntő meccsnek. A sérült le a korábbi mérkőzéseken,
paksiak kispadja ezen a napon sokkal ráadásul a paksiaknak is csak egy
hosszabb volt, mint a miénk, csapa- cseréjük volt, így komoly esélyünk
tunknak a második félidőre elfogyott nyílt a negyedik hely megszerzésére.
az ereje, ráadásul sérülések is A meccs végig izgalmakat tartogatott,
hátráltatták a tisztes helytállást. A a paksiak vezettek, mi kiegyenlípaksiak győzelműkkel visszavették tettünk, de az ellenfél ismét megtőlünk a negyedik helyet a bajnok- szerezte a vezetést. 1 vagy 2 gólnál
ságban. Paksi KSE - Madocsa SE nagyobb előnyt nem tudtak kiharcolni, mert a védekezésünk
27-12

19

szenzációs volt és a kulcs momentumokban rendre jól zártunk. A
második félidő végére a paksiaknak is
elfogyott az ereje, játékosaink utolsó
erőtartalékaikat mozgosítva mentek
előre, támadtak, kiegyenlítettek,
majd a lefújás előtt egy parádés
támadás végén megszereztük a
vezetést, amit már nem tudott az
ellenfél veszélyeztetni.
Madocsa SE - Paksi KSE 16-15
Győzelmünkkel megelőztük a paksi
csapatot és a negyedik helyen zártunk
a Tolna megyei férfi felnőtt kézilabda
bajnokság 2014/2015-ös idényében.
A bajnokság végeredménye: 1.
Hőgyészi SC II 34p., 2. Holler UFC
Dunaföldvár 32p., 3. Simontornyai
KK II 24p., 4. MADOCSA SE 6p., 5.
Paksi KSE 4p.
Góllövőink a bajnokságban
(góllövőlista helyezés, név, gól):
15. Tarczal Gyula 36 gól; 20. Tarczal
Róbert 30; 26. Tóth Imre 26; 27.
Molnár Dávid 25; 34. Kovács Zsolt
19; 35. Vörös Ferenc 19; 40. Madár
Krisztián 15; 63. Magyar István 5; 64.
Puch Zoltán 5; 71. Vörös Ádám 4; 77.
Elek Tibor 2; 81. Préházi Sándor 2;
83. Krausz Gábor 1
A folyamatos létszámgondok ellenére
a csapatnak sikerült elérnie az idei
szezonra kitűzőtt célt, hogy a bajnokságban előrébb lépjen. Ez úton is
gratulálok a játékosoknak a teljesítményükhöz és külön köszönjük
Fazekas Mónika, Kis Klaudia, Kisné
Szili Mária és Lénárt Gyula
csapatunknak nyújtott segítségét a
bajnoki felkészülésben, szervezésben!

Labdarúgás hírek
Megyei II 20. forduló, 2015.04.26
ifi: Németkér-Madocsa 2:3 (1:1)
Vez: Kovács L. P, Verbászi P
Góllövő: Szintai 2, Novák

Hasonló tudású csapatok mérkő- Gergely L – Araczki I, Kern T, Gál A,
zésén értékes győzelmet szereztünk. Magyar I (Madár K) – Szakács V,
(Pápista J) Hahn J, (Vörös G) Rein A,
felnőtt: Németkér-Madocsa 0:2 Kindl I, Schulteisz A (Zengrűber Á) –
(0:0)
Böde I (Hosnyánszki)
Erb F–Szabados A, Gábor M, Kovács Vez: Lengyel S, Kovács L. P,
Gergő, Závodi Zs – Zemkó M, Szabó Verbászi P
R, Kovács Gábor, Novák A – Szintai Gól: Böde 2
(folytatás a 20. oldalon)
K, Gerst J
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Sport: Labdarúgás

23. forduló, 2015.05.17
ifi: Mórágy-Madocsa 14:2 (6:2)
Vez: Marcsek T, Szigeti I, Marcsek
G
Nehezen törtük fel a tíz emberrel
bekkelő hazaiak védelmét, ismét Gól: Szintai 2,
fontos győzelmet arattunk.
Erb F – Szabó R, Farkas P, Kovács
Gergő, Závodi Zs – Gerst J, Novák A,
21. forduló, 2015.05.03
i f i : M a d o c s a - D u n a k ö m l ő d Bíró K, Lengyel O – Szintai K
elmaradt
Létszámhiányosan ennyire voltunk
Az előző meccsen játszó 11-ből, már képesek.
előre kiesett két játékos sérülés és
ballagás miatt, aztán a meccs napján felnőtt: Mórágy-Madocsa 4:4 (2:2)
újabb három, ezért nem tudtunk Vez: Pekoli D, Bati N, Kurcz Gy
kiállni.
Góllövő: Szakács 3, Böde
(folytatás a 19. oldalról)

Erb F – Szabados A, Gábor M,
Kovács Gergő, Závodi Zs – Szabó R,
Kovács Gábor, Farkas P, Bíró K, –
Gerst J, Szintai K
felnőtt: Gerjen - Madocsa 1:1 (1:0)
Vez: Álló T, Kiss G, Slarb R
Góllövő: Rein
Müller R – Madár K, Kern T, Szili L,
Araczki I – Magyar T, (Hosnyánszki
T) Rein A, Vörös G, Schulteisz A –
Boris K, Pápista J (Gergely L)

26. forduló, 2015.06.06
ifi: Madocsa-Dunaszentgyörgy 3:3
(0:2)
felnőtt: Madocsa-Dunakömlőd 1:1 Gergely L – Madár K, Kindl I, Vez: Kovács L. P, Bogdanovics S
(1:1)
Magyar I, Araczki I – Szakács V, Rein Gól: Farkas, Szintai, Závodi
Vez: Farkas F, Balipap Cs, Bati N
A, Vörös G, Schulteisz A, (Boris K)
Erb F – Kovács Gábor, Gábor M,
Góllövő: Böde
Magyar T, (Zengrűber) – Böde I
Kovács Gergő, Závodi Zs – Szabó R,
Gergely L – Araczki I, Kern T, Gál A, Jó meccset játszottunk, de a kihagyott Farkas P, Lengyel O, Bíró K, – Gerst
Magyar I – Szakács V, Vörös G, Rein helyzetek miatt elúszott a győzelem. J, Szintai K
A, Madár K (Pápista J) Schulteisz A –
Böde I
felnőtt:
Madocsa-Dunaszentgyörgy 7:8
24. forduló, 2015.05.24
Vérbeli rangadót játszottunk, sok ifi: Fadd - Madocsa 6:0 (3:0)
(3:6)
h e l y z e t e t k i d o l g o z t u n k é s Vez: Marcsek T, Csobot L
Vez: Lengyel S, Kovács L. P,
kihagytunk, de a kömlődi kontrák is
Bogdanovics S
nagyon veszélyese voltak.
Erb F – Szabados A, Farkas P, Kovács Gól: Böde 6, Kern
Gergő, Závodi Zs – Szabó R, Gerst J,
Bíró K, Lengyel O – Vörös V, Ujhelyi Gergely L – Madár K, Boris K,
Sz
(Hosnyánszki T) Gál A, Araczki I
22. forduló, 2015.05.10
(Zengrűber) – Magyar I (Magyar T)
ifi: Tengelic-Madocsa 8:3 (5:0)
Vez: Csobot L, Marcsek G
A jól játszó hazaiak ellen nem volt Vörös G, Schulteisz A, Pápista J –
Kern T, Böde I
Góllövő: Farkas 2, Kovács Gergő 1 esélyünk.
Erb F – Szabados A, Gábor M,
Kovács Gergő, Závodi Zs – Szabó R,
Zemkó M, Novák A, Ujhelyi Sz–
Szintai K, Farkas P)
Ifistáink hamar emberhátrányba
kerültek és így nem volt esély pontszerzésre.
felnőtt: Tengelic-Madocsa 4:2 (1:2)
Vez: Mészáros L, Csobot L,
Marcsek G
Góllövő: Szakács, Kern
Gergely L – Araczki I, Kern T, Gál A,
Magyar I – Szakács V, Kindl I,
(Pápista J) Vörös G, Schulteisz A –
Böde I, Zengrűber
Jó első félidő után kiengedtük
kezünk-ből a mérkőzést.

Ifistáink a hatodik helyen végeztek, a
felnőtt: Fadd - Madocsa 4:3 (3:1)
Vez: Horváth J, Marcsek T, Csobot felnőtt csapat pedig negyedik lett.
L
Góllövő: Böde 2, Pápista
Kiadja:
Müller R – Madár K, Kern T, Gál A, Madocsa község Önkormányzata
Magyar I – Szakács V, Rein A,
http://madocsa.hu
Schulteisz A, Gábor M – Böde I,
Szerkeszti:
Pápista J
Kiss Ferenc
20/223-4874
A hazaiak szerencsés gólokkal három
fecoshy@freemail.hu
gólos előnyt szereztek, aztán összekaptuk magunkat és egyenlítettünk.
Az újság bejegyzési száma:
Harcoltunk a győztes gólért, de sajnos
2.9.1./1268-1/2005
mi kaptunk egyet kontrából.
Felelős kiadó:
Gelencsérné Tolnai Klára
25. forduló, 2015.05.30
polgármester
ifi: Gerjen - Madocsa 2:10 (1:6)
Nyomda:
Vez: Kiss G, Slarb R
Góllövő: Szintai K 3, Farkas P 3,
Kerényi Nyomda, Szekszárd
Kovács Gergő 2, Gábor M 2,

