
Harang	csendül,
E� nek	zendül,
Messze	zsong	a	hálaének,
Az	én	kedves	kis	falumban
Karácsonykor
Magába	száll	minden	lélek.
Minden	ember
Szeretettel
Borul	földre	imádkozni,
Az	én	kedves	kis	falumba
A	Messiás
Boldogságot	szokott	hozni.

A	templomba
Hosszu	sorba
Indulnak	el	ifjak,	vének,
Az	én	kedves	kis	falumban
Hálát	adnak
A	magasság	Istenének.											
Mintha	itt	lenn
A	nagy	Isten
Szent	kegyelme	súgna,	szállna,
Az	én	kedves,	kis	falumban
Minden	szıv́ben
Csak	szeretet	lakik	máma.

Ady	Endre:	Karácsony/részlet

MINDENKINEK	KELLEMES		KARA� CSONYI	
U� NNEPEKET		E� S	BOLDOG	U� J	E� VET	KI�VA� N	
MADOCSA	KO� ZSE� G	O� NKORMA�NYZATA!

Madocsai Hírmondó
X. évfolyam, 5. szám, 2015. szeptember - decemberA Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

Önkormányzati hírek:
- Testületi ülések

2-3. oldal

- Illegális szemétlerakás
3. oldal

- Szemétszállítás tájékoztató
4-5. oldal

- Jövőnk Energiája 
6. oldal

Iskolai hírek:
- Papírgyűjtés

7. oldal

- Magyar László verseny
7. oldal

- Őszbúcsúztató
7-9. oldal

Könyvtári hírek
10-11. oldal

Nyugdíjas klub hírek
12. oldal

Sport: 
- Böde Dani

13-14. oldal

- Teremfoci
14. oldal

- Kézilabda
15. oldal

- Labdarúgás
15-16. oldal



Tájékoztató a Képviselő-testület  október-novemberi üléseiről.

2015. október 14.

Október 14-én tartotta soron követ-
kező ülését a Képviselő-testület. A 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést a Kapos-
ment i  Hul ladékgazdálkodás i 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának tárgyalása 
követte. Az önkormányzat részére  
jogszabály írja elő a bezárt szemét-
telep rekultivációját. A felszámolás 
költsége olyan jelentős volt, hogy 
ezt saját erőből nem tudta megol-
dani, ráadásul pályázati lehetőség 
sem volt idáig. Ahogy azt korábban 
már megírtuk, az önkormányzatnak 
az idei évben adódott lehetősége a 
probléma megoldására, ezért  június 
11-i ülésén kizárólag a hulladék-
lerakó rekultiválása céljából döntést 
hozott  a Kaposmenti Hulladék-
gazdálkodási Társuláshoz való csat-
lakozási szándék kinyilvánításáról. 
A Társulás által elnyert pályázat 
sikeres megvalósulása érdekében a  
Képviselő-testület ezen októberi 
ülésén fogadta el a Társulási 
Megállapodás módosítását. A csatla-
kozás eredményeként a hulladék-
lerakó rekultivációja november 
közepére megvalósult.
Ezt a napirendet a családsegítés, és a 
gyermekjóléti feladatok ellátásának 
felülvizsgálata követte. Június 24-i 
ülésén döntést hozott a Testület 
arról, hogy 2015. december 31-i 
időponttal kilép a gyermekjóléti 
társulásból, a feladatokat önállóan 
látja el. A júniusi ülés óta  megvál-
toztak a jogszabályok, a család-
segítés és a gyermekjóléti szolgálat 
feladatait közös önkormányzati 
hivatal esetén a székhely szerinti 
település köteles ellátni. Ennek 
értelmében ezen feladatok ellátására 
esetünkben Bölcske Község Önkor-
mányzata a kötelezett, de ezt a  fela-
datot jelenleg önállóan nem tudja el-
látni. A három  település közötti 
egyeztetés során az a megállapodás 
született, hogy ezen feladatok 
ellátása továbbra is a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás

keretében történik. A Képviselő-
testület ennek értelmében vissza-
vonta a kiválásról hozott döntését, és 
tudomásul vette a feladatok - 2016. 
január 1. napjától -  Társulásban 
történő ellátását.
Az ülés folytatásaként az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 012/9 
hrsz-ú, a 012/13 hrsz-ú, a 012/14 
hrsz-ú és a 0262/15 hrsz-ú föld-
területek lejáró haszonbérleti szer-
ződéseinek meghosszabbítása kö-
vette. 
Az ülés a településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálatával kapcsolatos 
eljárás kérdésével foglalkozott. Az 
eljárás során ugyanis a Tolna 
Megyei Kormányhivatal főépíté-
szének szakvéleményét is be kellett 
szerezni, aki jelezte, hogy a törvé-
nyesség biztosítása érdekében 
főépítészt kell alkalmaznia az 
önkormányzatnak. Ennek megfele-
lően döntés született Béres István 
főépítész megbízásáról.

Ezt követően döntött a Testület arról, 
hogy a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében 
megjelenő pályázatok figyelésére, 
megírására Együttműködési megál-
lapodást köt a Tolnáért- Tolna 
megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft-vel.
A döntést az indokolta, hogy az 
önkormányzatnak jelenleg nincs 
szerződése pályázatíró céggel, ezen 
felül a Kft részére a pályázatok lebo-
nyolításában történő közreműködé-
sért az önkormányzatnak nem kell 
fizetnie. A szervezet közreműködé-
sének költsége az elnyert pályázat 
költségei között elszámolható. Az 
ülés az „Egyebek” napirendi pont 
tárgyalásával zárult, amelyen belül 
először döntés született új elektro-
nikus ingatlan és tárgyi eszköz 
nyilvántartó rendszer beszerzéséről, 
majd a Nyugdíjasklub rendkívüli 
támogatásáról.

2015. november 25.

A november 25-i ülés a kialakult 

gyakorlatnak megfelelően a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámoló tárgyalásával 
kezdődött, majd ezt követte az 
önkormányzat 2015. évi III. negyed-
éves beszámolója. A beszámoló 
alapján megállapítást nyert, hogy az 
önkormányzat bevételei a harmadik 
negyedév végére 157.339 ezer Ft-ra, 
-  87 %-ra, kiadásai 126.573 ezer Ft-
ra,  - 75 %-ra  teljesültek. A bevéte-
lek között különösen jól teljesültek a 
helyi adóból származó bevételek. 
Az önkormányzat beszámolójához 
szorosan kapcsolódva következett a 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
2015. III. negyedéves beszámolója, 
melynek adatai szerint  a madocsai 
tagintézmény gazdálkodása megfe-
lelő.
A pénzügyi beszámolókat követően 
került sor a Paksi Többcélú Kistér-
ségi Társulás és a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás 
társulási megállapodása módosítá-
sának elfogadására.
Az ülés a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésé-
re vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló rendelet megalkotásával foly-
tatódott. Az önkormányzat rendel-
kezett a folyékony hulladék elszállí-
tásával kapcsolatos rendelettel, 
azonban a vízgazdálkodásról szóló 
törvény új rendelet megalkotását írja 
elő. A napirend tárgyalása során 
döntés született  a közszolgáltató 
kiválasztásáról is. Ennek eredmé-
nyeként a nem közművel összegyűj-
tött (szippantott) szennyvíz elszállí-
tását továbbra is a solti székhelyű TI-
TÓ Kft végzi a településen. A ren-
delkezésekre álló 2014. évi adatok 
alapján a szennyvízszippantásban 
kevés lakos érintett, a településen 
mindössze nyolc azon lakóingatla-
nok száma, akik nem csatlakoztak a 
szennyvízhálózathoz.
A napirendet követően a talajterhe-
lési díjról és a Környezetvédelmi 
alapról szóló 15/2004.(XI.10.)  
önkormányzati rendelet módosítását 
tárgyalták a Képviselők.
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A környezetterhelési díjról szóló 
törvény módosítása során jelentősen 
emelkedett a talajterhelési díj 
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mértéke, 120 Ft/m -ről 1.200.-Ft/m -
re, az önkormányzati rendeletet 
ehhez kellett igazítani. 
A Képviselő-testület éves munka-
tervének ütemezése szerint ezen az 
ülésen került tárgyalásra a helyi 
adórendelet felülvizsgálata, mely 
során úgy döntött a Testület, hogy a 
lakosság teherviselő-képességét 
figyelembe véve 2016. évre vonat-
kozóan nem vezet be új adónemet és 
a jelenleg érvényben lévő adómérté-
ket sem emeli meg.
Ezt követően elfogadásra került a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
Belső ellenőrzési csoportja által a 

2016. évre tervezett belső ellenőr-
zési terv, majd az ülés az „Egyebek” 
napirendi pont tárgyalásával folyta-
tódott. Elsőként támogatásokról 
döntöttek a Képviselők, mely szerint 
a  madocsai általános iskolába és 
óvodába járó gyerekek részére 700,- 
forintot biztosít személyenként a 
télapó csomagok elkészítéséhez, a 
Madocsai Református Egyházköz-
ség részére pedig a gyerekek gyüle-
kezeti karácsonyához 60.000,- Ft 
támogatást nyújt az önkormányzat. 
A Képviselő-testület a Siketek 
Sportklubja részére a 2016-ban 
Dániában megrendezendő IX. 
Siketek Futball Bajnokok Ligáján 
történő részvételéhez 40.000,- Ft 
támogatást állapítottak meg, külö-

nös tekintettel arra, hogy a csapat-
nak madocsai tagja is van. 

Az ülés utolsó napirendjeként 
döntés született a Sportcsarnokban 
térelválasztó függöny felszerelé-
séről .  Az iskolában fe lmenő 
rendszerben bevezetésre került a 
„Mindennapi testnevelés”. Több 
alkalommal előfordult, hogy egy 
időben két osztálynak is testnevelési 
órája van. A Sportcsarnok két 
osztály egyidejű foglalkoztatásának 
biztosítására nem alkalmas, ezért 
szükséges a küzdőtér térelválasztó 
függönnyel történő megosztása, 
melynek költsége  1.533.525,- Ft. 

Polgármesteri Hivatal

Illegális szemétlerakás a településen

Tisztelt lakosság!

Az Önkormányzati Hivatalhoz több 
bejelentés érkezett az elmúlt idő-
szakban arra vonatkozóan, hogy 
önkormányzati, illetve magántulaj-
donban lévő területekre egyes 
személyek illegálisan hulladékot 
raknak le. Történik ez annak elle-
nére, hogy a településen hosszú évek 
óta az önkormányzat a lakossági 
hulladék elszállítására közszolgál-
tatást biztosít, megoldott a szelektív 
hulladék lakóingatlanoktól történő 
elszállítása, a közterületekre kihe-
lyezett gyűjtőkbe az üvegeket is be 
lehet dobni, bizonyos hulladékokat a 
hulladéktelepre ingyenesen be lehet 
szállítani.  Sajnos egyeseknek még 
mindig egyszerűbb a szemetet a falu 
szélén lévő magántulajdont képező 
erdőkben, útszélén, vagy közterü-
leten kidobni. 

Az illegális hulladéklerakás jogkö-
vetkezményeire az alábbiakban 
szeretném felhívni a figyelmet: 

A hulladék jogellenes elhelyezé-
sével, illetve elhagyásával kapcsola-
tos szabályokat a hulladékról szóló 
2012.évi CLXXXV. törvény tartal-
mazza, mely szerint  hulladéktól  
csak kijelölt vagy arra fenntartott 
helyen, a környezet veszélyeztetését 
kizáró módon lehet megválni. Az 
ingatlanon ellenőrizetlen körül-
mények között elhelyezett vagy 
elhagyott hulladék elszállításának és 
kezelésének kötelezettsége a hulla-
dék tulajdonosát vagy korábbi 
birtokosát terheli. Ha a hulladék 
tulajdonosa vagy korábbi birtokosa 
kötelezettségét önként nem teljesíti, 
vagy nem állapítható meg a sze-
mélye, akkor a hulladékbirtokosra 
vonatkozó kötelezettség azt az 
ingatlanhasználót terheli, akinek az 
ingatlanán a hulladékot elhelyezték 

 vagy elhagyták. Az ingatlanhasz-
náló mentesül a felelősség alól, ha 
azt, aki a hulladékot az ingatlan 
területén vagy közterületen elhagyta 
vagy jogellenesen elhelyezte, a 
környezetvédelmi hatóság előtt 
beazonosításra alkalmas módon 
megnevezi, és vele szemben a 
jogellenesség tényét bizonyítja. 

Ha a hulladék jogellenes elhelyezése  
közterületen történik, a települési 
önkormányzat közterület tisztán 
tartására vonatkozó kötelezettsé-
gének teljesítése a hulladék jogelle-
nes elhelyezéséért, illetve elhagyá-
sáért felelős személyt nem mentesíti 
a felelősség alól. 
A fentieken túl az  hulladék illegális 
lerakását a Büntető Törvénykönyv is 
büntetni rendeli! Természetesen 
nem a kötelezés, a büntetés a cél, 
hanem az, hogy egy tiszta, rendezett 
településen éljünk.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
visszaszorítsuk az illegális szemét-
lerakást, megszűnjenek a kialakult 
szemétlerakó helyek. és változzanak 
a helytelen szemétgyűjtési szoká-
sok. 
Mindenkinek fel kell ismernie, hogy 
nem csak jelenünkért, de gyerme-
keink, unokáink jövője érdekében is 
teszünk ezzel!

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző
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Tisztelt Ügyfeleink!
A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja minden tisztelt ügyfelét a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás területén 2016. január 1-től érvénybe lépő változásokról. A módosítások egyidejűleg szolgálják a 

lakosság terheinek igazságosabb elosztását, a közszolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát, valamint a tiszta és 

egészséges lakókörnyezet megteremtését.

· A már megszokott 120 literes hulladékgyűjtő edények mellett bevezetésre kerülnek 60 literes, illetve 80 

literes hulladékgyűjtők is.
o A 60 literes kuka használatára olyan háztartások jogosultak, ahol az életvitelszerű 

ingatlanhasználók száma 1 fő.
o 80 literes kukát az 1-2 fő életvitelszerű ingatlanhasználóból álló háztartások használhatnak.

o A kisebb méretű kukára való áttérést az önkormányzat által kiállított igazolás alapján lehet 

kezdeményezni a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél.
o A jogosultság alkalmanként legfeljebb 1 évre kérhető, de amíg a szükséges feltételek fennállnak, 

további 1 évvel újra és újra meghosszabbítható.
o A szolgáltatás 60 literes, illetve 80 literes kukával kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha az 

ingatlanhasználója ténylegesen 60 literes, illetve 80 literes edényben helyezi ki szállításkor a 

hulladékait. Arra nincsen lehetőség, hogy a szolgáltatás tartalmát 60 literre vagy 80 literre 

csökkentik, de továbbra is 120 literes kukát használnak hulladékgyűjtésre. A megfelelő méretű 

kuka beszerzése minden esetben az ingatlanhasználó feladata!

· A hulladékgyűjtő edények beszerzésekor – mind a 60 literes, 80 literes és 120 literes – edények esetén 

fontos figyelembe venni, hogy azok megfeleljenek az MSZ EN 840-es szabványnak. Nem szabványos kukák 

esetén a szolgáltató megtagadhatja az ürítést, illetve nem tud felelősséget vállalni a nem szabványos 

edények ürítéskor történő sérüléseiért.

· Januártól a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. minden ingatlanhasználó részére térítésmentesen 

biztosít a kukák megjelölésére szolgáló, házszámmal ellátott matricákat.
o A matricák az önkormányzatnál vehetők át. ( December közepétől )

o Ezeket a kukára kell felragasztani.

o A matrica nélküli kukák ürítését a szolgáltató megtagadhatja.

· A szolgáltató a korábbinál szigorúbban fogja ellenőrizni a jogosulatlanul kihelyezett kukákat, melyek 

ürítését meg fogja tagadni. 
Ilyen esetek lehetnek, amikor

o az ingatlanhasználó több kukát helyez ki, mint amennyiért díjat fizet,

o a szolgáltatást szüneteltető ingatlannál helyeznek ki kukát,

o a szolgáltatást 60 literes vagy 80 literes kukával igénybevevő ingatlanhasználó nagyobb kukát 

helyez ki.

· Szintén szigorúbb lesz az ellenőrzése a kék fedelű szelektív hulladékgyűjtők tartalmának. Ezek ürítése 

megtagadható, ha az szelektíven nem gyűjthető hulladékot jelentős mennyiségben tartalmaz. Fontos, 

hogy az ingatlanhasználó és a szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében nem 

rendeltetésszerű használat esetén a kék fedelű kuka használatért a szolgáltató bérleti díjat számlázhat.
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Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. 
Telefon: 75/830-690 
Fax: 75/830-697 
E-mail: info@phgkft.hu 
Web: www.phgkft.hu 
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· A jövőben a szolgáltató eljárási díjat számíthat fel olyan esetekben, ha az ügyintézés az 

ingatlanhasználó mulasztása miatt vált szükségessé. Ilyen esetek lehetnek:
o díjhátralék behajtással kapcsolatos ügyek (pl. felszólító levelek),

o be nem jelentett adatváltozások miatti számlahelyesbítések stb.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak 

bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím:� 7030 Paks, Dózsa György u. 55-61. (a Paksi Polgármesteri Hivatal földszinti irodájában)
Telefon:�06-75-830-690
E-mail:� info@phgkft.hu
Web:� www.phgkft.hu

Nyitva tartás:
Hétfő:� 7:00-15:00
Kedd:� 7:00-19:00
Szerda:� 7:00-15:00
Csütörtök:� 7:00-15:00
Péntek:� 7:00-15:00

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Paks, 2015. december 3.�
� Dr. Sárosi József
� ügyvezető
� Paksi Hulladékgazdálkodási
� Nonprofit Kft.

Tisztelt lakosság!

A Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoz-
tatójában közölt változtatásokra figyelemmel 
értesítjük a lakosságot, hogy Madocsán  2016. 
január első hetében (január 4. és 8. között) az 
önkormányzat ezzel megbízott alkalmazottai 
felkeresnek mindenkit a matrica átvétele és 
elhelyezése érdekében. Akit nem találnak 
otthon, az  január 11-től  kezdődően az 
Önkormányzati Hivatalban veheti át a matricát. 
A matrica átvétele azért fontos mielőbb, mert 
ennek hiányában a szemetet a Hulladék-
gazdálkodási Kft. nem fogja elszállítani.

Kérünk mindenkit az átvétel során az együtt-
működésre.

        Önkormányzat



Madocsa Község Önkormányzata  sikeresen pályázott a  Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz

A 2015-ös év sajnos nem bővelke-
dett pályázati lehetőségekben. 
Nehézséget okoz ez a tény egy olyan 
alacsony költségvetéssel rendelkező 
önkormányzat  számára,  mint 
Madocsa,  amelynek fejlődési lehe-
tőséget csak a pályázati támogatá-
sok biztosítanak. Némi segítséget 
jelent az, hogy a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány min-
den évben kisebb fejlesztésekre 
pályázati kiírást tesz közzé, amit 
önkormányzatunk igyekszik maxi-
málisan kihasználni. 
2015. évben három pályázatot nyúj-
tottunk be a „Térség-, infrastruktúra 
fejlesztés és az életminőség javítás” 
tárgyában. Az Alapítvány a napok-
ban értesítette önkormányzatunkat a 
támogatás odaítéléséről. 

A pályázatok részletesebben: 

1. Pályázati cél: Tihany és Székes-
part utcák  útburkolat felújítása 
A pályázatot indokolja, hogy az utak 
szinte az egész településen rosszak, 
nagyon megrongálódtak, egyes for-
galmasabb szakaszok összetöre-
dezettek, balesetveszélyesek. Az 
utak több évtizede épültek, azóta 
felújításukra sem pályázati sem 
önkormányzat i  köl tségvetés i 
pénzből  egyáltalán nem volt 
lehetőség. A pályázat kedvező 
elbírálása esetén a település lakói, 
illetve az átutazók is jobb körül-
mények között közlekedhetnek a 
település belterületén, és juthatnak 
ki a külterületekre. A kerékpározók 
pedig újabb jó állapotú utakat 
vehetnek igénybe, ezáltal kulturál-
tan, egészségesebben tölthetik 
szabadidejűket. A Paksi Atomerőmű 
bővítése kapcsán különösen fontos, 
hogy településünk képe, szolgál-
tatásai képesek legyenek a térségbe 

érkező munkásoknak és azok 
családtagjainak élhető, használható 
szolgáltatásokat nyújtani. A pályá-
zaton elnyert támogatás:11.986.057, 
az önkormányzat önerő összege
2 996 514 Ft.

2. Pályázati cél: Megrongálódott és 
balesetveszélyes járdaszakaszok 
felújítása Madocsa településen

Sok éven keresztül nem volt lehető-
ség belterületi út- és járda felújítá-
sára, annak ellenére, hogy  Madocsa 
Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete fontos és sürgető 
feladatának tekinti a települési 
belterületi közutak és a gyalogos 
közlekedést biztosító járdák felújí-
tását. A járdák szinte az egész telepü-
lésen rosszak, nagyon megrongálód-
tak, egyes, nagy gyalogosforgalom 
helyszínéül szolgáló szakaszok 
összetöredezettek, balesetveszélye-
sek. Emiatt sokan a közutakat 
használják gyalogos közlekedésre, 
ami jelentősen megnöveli a baleseti 
kockázatot. A járdák több évtizede 
épültek, azóta felújításukra sem 
pályázati  sem önkormányzati 
költségvetési pénzből egyáltalán 
nem volt lehetőség. A pályázat 
azoknak a járdaszakaszoknak a 
felújítását célozza meg, amelyek a 
legforgalmasabbak, így különösen a 
közintézmények (Egészségház, 
Önkormányzati Hivatal, Posta) 
környékén találhatóak, illetve oda-
vezetnek. Konkrétan a következő 
járdaszakaszokat érinti a felújítás:
Kis utca felső szakasz – Temető 
utca sarokig (Kis u. 2-18. hsz.)
Temető utca Kist utca saroktól – Fő 
utca sarokig (Fő u. 23.-Temető u. 
3.) 

Fő utcának a Torony utca és Posta 
utca közötti szakasz (Fő u. 28-
Posta u. 8.)
Posta utca Fő utca sarkától – 
Posta utca Torony utca sarkáig
(Fő u. 28.-Posta u. 8.,Torony u. 
37.) 

A pályázat keretében igényelt 
támogatás: 4 712 034 Ft, az önkor-
mányzati önerő  248 002 Ft.

3. Pályázati cél: Madocsa település 
Paksi Atomerőmű kapacitás-fenn-
tartásához kapcsolódó fejlesztési 
tervének kidolgozása 

A terv elkészíttetését indokolja, hogy 
Madocsa Község Önkormányzata nem 
rendelkezik olyan fejlesztési tanul-
mánnyal, amely egységbe foglalná a 
települést érintő fejlesztési törek-
véseket, és amelynek követése révén a 
település tervszerűen fejleszthető 
lenne. A fejlesztési program kidolgo-
zása eredményeként az önkormányzat 
fejlesztési feladatai közül elsősorban 
azokat foglalja tervbe, amelyek 
kapcsolódnak a Paksi Atomerőmű 
bőví téséhez .  A tervszerű  és  az 
atomerőmű kapacitás-fenntartási 
sikeréhez kapcsolódó fejlesztések 
következtében az itt élőkön túl,  a  
térségbe érkező munkásoknak és 
családjaiknak is  élhetőbb körülménye-
ket, színvonalasabb szolgáltatásokat 
tudna nyújtani a település. A támogatási 
konstrukció keretében elnyert  támo-
gatás: 965.200, Ft, az önkormányzatnak  
241 300 Ft-ot kell hozzátennie a 
fejlesztési terv elkészíttetéséhez.

A fejlesztések 2016. I. félévében 
fognak megvalósulni.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző
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Papírgyűjtés az iskolában

Az iskola Diákönkormányzata 
október 21-én tartotta hagyomá-
nyosnak számító papírgyűjtési 
akcióját.
A papír átvétele az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően történt 
és a gyerekek lelkesedése továbbra 
is töretlen volt. Összesen 10.073  kg 
papírt és kartont gyűjtöttek  a szor-
gos kezek. 

A helyezések a következőképpen 
alakultak:

Alsó tagozat:

1.helyezett: 4.osztály 120  kg/fő

2.helyezett: 3.osztály 103  kg/fő

3.helyezett: 2.osztály 71  kg/fő

4.helyezett: 1.osztály   68 kg/fő

Felső tagozat:

 1.helyezett: 8.osztály 116 kg/fő

 2.helyezett: 7.osztály 93 kg/fő

 3.helyezett: 5.osztály 82  kg/fő

 4.helyezett: 6.osztály 28 kg/fő

Egyéni helyezettek:

Alsó tagozat

1.:  Sági Csaba 3.osztály 1040  kg

2.: Juhász István 4  .osztály 567  kg

3.: Kis Klára 2.osztály 459,5  kg

Felső tagozat

1.:Sági Klaudia 8.osztály 1076 kg

2.: Arnold Adrienn7.osztály 795 kg  

3.: Arnold Olivér 5.osztály 615 kg

A Diákönkormányzat ezúton szeret-
ne köszönetet mondani minden 
kedves szülőnek, valamint az önkor-
mányzat dolgozóinak a papírgyűj-
tésen nyújtott segítségért.

Madocsai siker a Magyar László versenyen

Mint minden évben, idén is megren-
dezésre került november 11-én a 
Magyar László verseny, a dunaföld-
vári Magyar László Gimnázium 
vetélkedője. A feltételek szerint 
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa és a 
környező települések 3 fős csapatai 
vehettek részt a megmérettetésen 
(1csapat/1 iskola). Iskolánk 3 fős 
csapatát Mester Virág, Jákli József 
és jómagam, e cikk írója, Vörös Aliz 
alkotta. Már tavaly is részt vettünk a 
vetélkedőn, és hetedikesként az elő-
kelő 3. helyet sikerült megszerez-
nünk.

Idén a verseny fő tárgya:

Magyarország tájai, Ausztrália és 
Erdély volt. A mostani vetélkedőn 
szinte végig vezetve, egyenes úton 
jutottunk be a döntőbe és ezt a 
pozíciót már nem is engedtük ki a 
kezünk közül. Kilenc csapatot 
magunk mögé utasítva sikerült elér-
nünk az első helyezést. November 
13-ára kedves meghívást kaptunk a 
Magyar László Gimnáziumtól. 
Hivatalosak voltunk a másik két 
dobogós csapattal együtt a dunaföld-
vári várba, ahol megkoszorúztuk 
Magyar László szobrát és átvehettük 
a győzteseknek járó jutalmat. A 
rendezvény végén megvendégeltek 
bennünket,

volt egy kis eszem-iszom, majd haza 
indultunk.

Összességében egy igen kiváló 
versenynek tartom a Magyar László 
vetélkedőt, mert izgalmasak a 
feladatok, jól szervezett az esemény, 
érdekes információkhoz juthatunk 
idegen tájakkal kapcsolatban. Én 
sajnos jövőre már nem vehetek részt 
a versenyen, de továbbra is sok 
szerencsét és sikert kívánok a Mado-
csai Általános Iskola diákjainak a 
későbbi megmérettetésekhez.

 Vörös Aliz
 8. osztályos tanuló

Őszbúcsúztatót tartottunk

„Az ősz a kedvenc évszakom. Szeretem, amikor a levelek vörösbe és narancsba fordulnak. Gyönyörű látványt 

nyújtanak a holdfényben, és elképesztő változáson esnek át.”

Ezek a gondolatok jártak a fejemben, amikor november 20-án elindultam otthonról a Művelődési Ház felé. Hosszú 

felkészülés után voltunk. Kiválasztottuk a műsorokat, megterveztük a koreográfiát, próbákra jártunk, díszleteket 

készítettünk. Mindezt azért, hogy hagyományainkhoz híven, ebben az évben is, elbúcsúztassuk az őszt. Vajon 

sikerülni fog?

(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)

Izgatottan léptem a mozi előterébe. Itt 

állítottuk ki a szülők és tanulóink által 

készített dísztárgyakat. Természetes 

anyagok felhasználásával nagyon sok 

szép munka született: rózsacsokor, 

tökfigurák, erdei házikó, „mindentudás 

fája”, kukoricababák, koszorúk.

Boldogan nézegettem az asztalokat, a 

falitáblákat. Olyan sok és gyönyörű 

munkadarab gyűlt össze, hogy a zsűri-

nek komoly fejtörést okozott a rangso-

rolás.

A színházteremben már gyülekezett a 

közönség. Az öltözőkben hangos készü-

lődés folyt. A „kis színészek” szorongva 

várták a kezdést, ami hamarosan el is 

érkezett.

A konferansziék: Törjék Hanna és Mester Virág fél ötkor nyitották meg az előadást. Az elsősöket és a 

nyolcadikosokat kivéve minden osztály színre lépett. A műsorrend a következőképpen alakult:

1. A pletykás asszonyok (4. o.) Felkészítők: Boldog Istvánné, Tömöri Éva

2. A kolozsvári bíró (3. o.) Soós Ferencné

3. A palacsintasütés (6. o.) Szabóné Komáromi Ágota

4. A kíváncsi királykisasszony (2. o.) Zemkóné Horváth Zsuzsanna, Cziger Mónika

5. A süket király (5. o.) Kiss Zsuzsanna

6. K. F: Tanár úr kérem (egy kicsit másként) (7. o.) Sebestyénné Venczel Andrea

Már a főpróbán kiderült, hogy a 

darabok kiválasztása jól sikerült. A 

pletykás asszonyok, a palacsin-

tasütők és a süket király megne-

vetették a közönséget. Mátyás király 

igazságot szolgáltatott, a három 

kíváncsi királykisasszony pedig a 

legjobb helyre: az iskolába került. 

Oda, ahová a hetedik osztályosok 

színvonalas, táncos előadásával a 

szerepkör végén szintén eljutottunk. 

A nézők láthatóan nagyon élvezték a 

műsorszámokat, mert minden fellé-

pést nagy tapssal jutalmaztak.
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Hazafelé menet nem láttam a hold-

fényben a táj szépségét, mégis jó 

érzések töltöttek el. Hálás voltam 

azért, mert kollégáim és gyereke-

ink ilyen színvonalas műsort adtak 

elő, a szülőknek azért, mert ebben 

a nehéz munkában maximálisan 

támogatták munkánkat, a Művelő-

dési Ház dolgozóinak odaadó 

segítségükért, a falu vezetőinek 

pedig azért, mert ennek a csoda-

szép környezetnek a megteremté-

sével lehetővé tették munkánk 

sikerességét.

 

A tantestület nevében szeretném 

megköszönni az adományokat. A 

befolytösszeg diákönkormányzatunk 

vagyonát gyarapítja. Jutalmazásra, 

osztálykirándulás támogatására és a 

tanulás színvonalának emelését segítő 

eszközök vásárlására fogjuk fordítani.

Az ötletes és tetszetős dísztárgyakat a 

felsoroltak szerint rangsorolta a zsűri:

           Alsó tagozat: Felső tagozat:

1. Kiss Martin 2. o.-Patai Gréta 1. o.-  1. Tarczal Dániel János 6. o. - 

    Katona Vanessza 4. o.        Kovács Réka - Bán Csenge 6.o.

           Bán Csanád 3. o.

2. Sudár Róbert 2. o.- Balogh Réka 1. o.   2. Szabó Máté-Szabó Barna 5.o.   

3. Patai barbara 4. o.-Fenyvesi Ádám 3. o.   3. Vörös Erik-Vörös Roland 6-3.o. 

    Bene Kisanna 1. o.-Kiszt Véda 4. o.       Kiszt Viktória 7. o.

Csoportok: 1, 2, 3. napközis csoport : I. hely

Osztályok: 1-8. osztály: I. hely        Soós Ferencné

a projektet szervező pedagógus
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Törő György Madocsán

Az „Országos Könyvtári Napok” 
rendezvényeihez kapcsolódva 
okt. 9-én a madocsai könyvtárban 
tartott előadást Törő György 
fafaragó népi iparművész, a 
Magyar Kultúra Lovagja cím 
birtokosa. Hiánypótló találkozó 
volt ez többszörösen is. Egyrészt 
fafaragó vendég még nem járt 
nálunk, másrészt munkássága 
révén is kötődik Madocsához, így 
éppen ideje volt már személyesen 
is megismerkednünk vele köze-
lebbről. Törő György több alko-
tása megtalálható közterületein-
ken: A Millenniumi Emlékpark, a 
kopjafák, a II. Világháborús 
emlékpark fafaragásai, az óvodai 
udvari játékok és a játszótér is az 
ő keze munkáját dicsérik. A 
Szekszárdon élő művész bemu-
tatta nekünk a „Faragjunk együtt!
Száz tábor, több száz alkotás” című könyvét, melyet kiegészített filmvetítéssel is. Műveiből válogatva, magával 
hozott két asztalt elfoglaló kisebb-nagyobb faragásait is megismerhettük, így faliképeket, használati tárgyakat, 
fagyökérből faragott díszt, népi játékokat, csontfaragásokat. A szerző sok érdekes, szórakoztató információja 
segítségével bepillantást nyertünk a faragás rejtelmeibe, sőt, azon túlmenve az élet szövevényes kapcsolataira is 
rávilágított nagyon emberi, személyes történeteivel. 
  Törő György szívügye a faragás tudományának átadása a fiataloknak. Évtizedek óta szervezi a településeket 
szépítő, gazdagító hazai és nemzetközi fafaragó táborokat. Fő céljának tekinti az értékmentést, értékteremtést, az 
élő népművészet bemutatását, átadását. Szekszárdon, nyitott fafaragó portáján szívesen vár minden érdeklődőt. 
Bővebb információ a  honlapon.www.famuvesseg.hu

Tökfaragás

Idén is tartottunk október végén 
tökfaragást a könyvtárban. Minden 
évben vidáman telik a közösen 
eltöltött idő. Jó szórakozás a falunk-
ban megtermett tökökből kialakí-
tani valamilyen alkotást. Mintát 
találhatunk az interneten, vagy 
egyéni ötlet alapján is lehet dolgoz-
ni. Még mindig a fej kifaragása a 
legnépszerűbb, de készültek dene-
véres, macskás, szellemes töklám-
pások is.
Köszönjük a felajánlott tököket 
Kovács Istvánnak (Szepszinek) és 
Závodi Zsolt családjának!
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A madocsai amatőrök nagy sikerű színielőadása: „Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül”

A Madocsai Amatőr Színjátszó Csoport immár a hatodik helybeli előadását tartja dec. 19-én. A vidéki 
előadásokat is beleszámítva ez már a kilencedik fellépés lesz. No de nézzük az előzményeket, hogyan jutottunk 
el idáig! Két évvel ezelőtt vendégszerepelt nálunk a Bölcskei Amatőr Színjátszó Csoport a „Gyürüs zsidó” 
című színművel. Nagy sikert arattak. Polgármesterünk, Gelencsérné Tolnai Klára elismerő szavai után a 
vezetőjük, Blandl Béláné Törjék Ibolya azt a kijelentést tette, ha Madocsán is összejönne egy színjátszó 
csoport, akkor minden segítséget megadna. Tavaly a helyi újságban felhívást tettem közzé amatőr színjátszó 
csoport megalakítására. Első héten jelentkezett tíz fő, aztán a következőn ismét tízen jelezték szándékukat, így 
2014. októberében a könyvtárban megalakult húsz fővel a színjátszó csoportunk, Ibolya vezetésével. Az 
előadandó színdarab kiválasztása komoly körültekintést igényelt, figyelembe kellett venni, hogy több nő 
jelentkezett, mint férfi, aztán azt is, hogy sokszereplős legyen a darab, valamint azt, milyen karakterű 
személyek jelentkeztek, hogy illeszkedjen a rájuk osztott szerep. Ibolya megtalálta a nekünk való darabot, ami 
Móricz Zsigmond műve alapján készült: a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” című négyfelvonásos vígjáték. 
Felolvasó próbákat tartottunk heti egy alkalommal a könyvtárban, majd tavasszal a színpadon folytattuk a 
mozgásos próbákat. A bemutató közeledtével már hetente kétszer találkoztunk. Közben készültek a díszletek is. 
Az Önkormányzattól anyagi segítséget is kaptunk, többek közt a színfalak elkészítéséhez szükséges vasváz és 
az OSB lapok beszerzésével. A csoport tagjai és családtagjaik több hétvégén és hétköznap is készítették a 
díszleteket. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött azért, hogy létrejöhessen a bemutató, így a 
színjátszóknak és a családtagjaiknak a díszletkészítés és a próbák során nyújtott áldozatos munkájukat, 
Madocsa Község Önkormányzatának, ahonnan minden segítséget megkaptunk, továbbá Bacsa Lászlónak a 
színfalak tapétázását, Fabók Jánosné Fekete Évának és Kuti Janának a fellépő ruhák megvarrását, Takács 
Katalinnak és Kiss Józsefné Lesnyik Erzsébetnek a frizurák elkészítését, ifj. Ruff Zoltánnak a hangtechnika 
kezelését. Köszönjük a színjátszók családtagjainak a türelmét az estébe nyúló próbák miatt!

  Térjünk vissza a bemutatóhoz! Október 3-án, már az első előadás alkalmával a közönség hozzáértő módon, 
szeretettel fogadta, és vastapssal jutalmazta a színtársulat magával ragadó, lelkes játékát. Akik látták, 
egyetértettek azzal, amit a Tolnai Népújság 2015. okt. 19-i számában olvashattunk, hogy: „Szívből játszanak. A 
játékba szívüket, lelküket beleadó amatőr színjátszókat meleg szeretettel fogadták a nézők.”       
  Ezután következett még három teltházas előadás, három hétvégén, hatalmas sikerrel. Az eredetileg tervezett 
négy fellépés után a nagy érdeklődésre való tekintettel ötödik előadást és hatodik előadást is ki kellett tűzni. 
Közben vendégszereplésre is hívtak bennünket, Németkéren két előadást, Bölcskén egyet tartottunk, szintén
nagy sikerrel. Január 9-én 
Dunaszentgyörgyön lépünk 
fel. Valószínűleg ezzel még 
nem ér véget a vendégsze-
replések sora, mert több 
községből is érdeklődnek 
irántunk. 2016-ban pedig új 
darab bemutatását is tervez-
zük.

  Aki kedvet érez ahhoz, 
hogy a társulathoz tartoz-
zon, szívesen várjuk!

Baksa Istvánné
könytárvezető
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A Nyugdíjasklub történései 

Madocsai hírmondó utolsó száma óta a következők történtek a klub életében: 

2015 évben nagyon sok programunk volt, és sok helyre kaptunk meghívást.

ź Júniusban Cserkeszőlőn Gyógyfürdőbe jártunk. 

ź Júliusban családi napot tartottunk Nagymamák és Unokák részére, vetélkedővel ügyességi játékokkal. 

ź Augusztusban a Falunapra kiállítást szerveztünk.

ź Szeptemberben Kiskunmajsára tettünk látogatást a Gyógyfürdőbe.

ź Október 17 -én Dunaszentgyörgyre állakodalomba kaptunk meghívást, 16 fővel vettünk részt.

ź Október 28-án Budapesten színházba mentünk, a  Mária Főhadnagy című operettet néztük meg. 

ź Befejeztük az idei évre a hősi sírok gondozását, Halottak napjára mécsest gyújtottunk.

ź November 21-én Erzsébet és Katalin bált tartottunk. A Bölcskei Múló Évek Nyugdíjasklubot és a Madocsai 

Képviselő-Testület tagjait hívtuk meg. 

ź December 7-én elkészítettük a buszmegállókhoz a karácsonyi díszeket.

ź December 21-én tartjuk az idei évben 

utolsó összejövetelünket, karácsonyi 

és névnapi köszöntőkkel. Az év során 

a születés- és névnapokat alkalman-

ként tarjuk, az ünnepelteket verssel és 

énekkel köszöntjük.

Összejöveteleinket hétfői napokon 15 
órakor tartjuk a Művelődési házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tarczal Jánosné
vezető



Böde Dani: A madocsai Messi (100 kilós változatban)

Abban az évben látta meg a nap-
világot, mikor a magyar labda-
rúgó válogatott utoljára vett részt 
nemzetközi tornán. Most az ő 
közreműködésének is köszön-
hető, hogy a nemzeti csapat 
kijutott a 2016-os franciaországi 
Európa-bajnokságra, ami focitör-
téneti mérföldkőnek számít. Nem 
túlzás azt állítani, nevét egy ország 
ismeri, ő pedig mindeközben 
maradt az aki: Böde Dani Mado-
csáról. Lehet rajta címeres válo-
gatott szerelés, vagy a Madocsa SE 
trénereként a piros-fehér mez, 
egyvalami számít: focizni, mégpe-
dig jól.

Dani nem emlékezhet a születésének 
évében zajló 1986-os mexiói vb-re – 
legfeljebb sportrajongó szülei szur-
kolhattak a tévé képernyője előtt, 
akkor még nem sejtve, hogy kiseb-
bik fiuk egyszer majd címeres mez-
ben rúgja a bőrt. A Böde családban 
mindenesetre nem mindennapi 
sportolók láttak napvilágot, hiszen 
míg az idősebb fiú Madocsai 
Rooney-ként híresült el a foci vilá-
gában, addig Dani méltán érdemelte 
ki a Madocsai Messi nevet. 190 centi 
és 100 kiló, aki még fél pár cipőben 
is betalál, pályán kívül pedig 
szókimondó nyilatkozatai találnak 
be. (Legutóbb az Eb-re készülő 
magyar válogatott kapcsán kérdez-
ték tőle, izgul-e, hogy bekerült a 
keretbe. Izguljon, aki berakott – 
kommentálta a felvetést.) Az utóbbi 
időben különösen a figyelem közép-
pontjába került, hiszen az újság-
címek szerint ő mentette meg Eb 
álmainkat, két felejthetetlen Feröer 
elleni góllal. Egy biztos: Madocsán 
mostanság megnőtt a focirajongók 
száma, hiszen még az is képernyő 
elé ül, akit soha nem hozott lázba a 
sportág, és büszkeség tölti el, ha vá-
logatott mérkőzésen a sportkom-
mentátor e Duna-parti falut említi. 

Rég volt már, mikor Dani a mado-
csai kocsmában a kuglibábokat 
állítgatta, s az így kapott pénzt új 
futballcsukára tette félre. Mindig is 
szeretett focizni és az élet úgy hozta, 
hogy a Paksi FC szakemberei egy 
diákolimpia alkalmával felfigyeltek 
a fiúra, aki 11 évesen a PFC igazolt 
játékosa lett. Profi karrierjét is a 
paksi csapatnál kezdte, ahol Dani 
neve szép lassan a figyelem közép-
pontjába került, és három éve elér-
kezett az idő, hogy új mezben is 
kipróbálja magát: a Ferencváros lett 
a befutó. Miképp élte meg, hogy 
vidéki gyerekként egy patinás klub-
hoz került? A labda ugyanúgy göm-
bölyű volt – foglalta össze a beillesz-
kedést. Egy biztos: nem lett pesti 
srác, s ugyan már nem csak az edzés-
re talál el lakásától, de nem is veti 
bele magát az ottani életbe, s az sem 
ritka, hogy meccs után már itthoni 
környezetben ünnepli a gólokat. 

Nemhiába csatár, a játékban a 
győzelem élteti. Utál kikapni még 
társasjátékban is, ám az élet egyéb 
területén nem a támadó posztját tölti 
be, az például nem tüzeli fel, ha 
megelőzik az autópályán. (S, hogy 
mennyire így van: nemrégiben 

vehette át egy közlekedésbiztonsági 
verseny nyerteseként az Arany 
Pedál-díjat.) A küzdést a pályára tar-
togatja: folyamatos a küzdelem az 
ellenfelekkel, sőt a csapattársakkal 
is, hogy időről-időre benne legyen a 
kezdő 11-ben, hogy meghatározó 
játékosként számítsanak rá.

Dani minden időt kihasznál, hogy 
Madocsán lehessen. Vele beszélget-
ve újra és újra falujára terelődik a 
szó, ami kívül esik a reflektorfé-
nyen, ahol háborítatlan nyugalom 
vár rá. Nem véletlen, hogy itt épít-
kezik, nagyobbik fia itt jár óvodába 
és a Madocsa SE is számíthat rá, 
amit anyagilag és szakmailag egya-
ránt támogat. Bár nehéz elképzelni, 
miképp egyezteti össze elfoglaltsá-
gaival, a helyi focicsapat trénere, és 
sokszor országos televíziókban 
nyilatkozva is propagálja a csapatot. 
Mint meséli, a társaság a legjobb az 
egészben, igazi kikapcsolódás szá-
mára ez a közeg, és mindent elkövet, 
hogy jó hangulat uralkodjon az 
öltözőben. Bár jobban izgul, mint a 
saját meccsén, azért sokszor vissza-
fogja magát. 

(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)

Ha gyerekek is vannak a közelben, 
meggondolja mit kiabál be a pályá-
ra, hiszen tudja: ma már példakép-
ként is tekintenek rá. 
Bár nincs problémája a focival járó 
népszerűséggel, mégis felemás 
érzésként éli meg a rá irányuló 
figyelmet. Nem tartja helyesnek, ha 
a „csapból is ő folyik”, hiszen tudja, 
a túláradó rajongás könnyedén át-
csaphat az ellenkezőjébe, amint nem 

rúg két egyeneset a labdába. Két 
lábbal áll a földön, megtartva 
gyökereit és nem feledve terveit. 
Hosszú utat tett meg, hogy egy 
ország megismerje a nevét, ám 
motivációja akad még bőven, hiszen 
nem volt még magyar bajnok, illetve 
gólkirály, és a nemzetközi porond is 
tartogat kihívásokat. Mint mondja: 
soha nem elégedett, talán majd 
akkor, ha egyszer eljön az idő, és a 
madocsai csapatban játszik majd, a 
maga örömére…

Addig azonban jócskán van még 
dolga, most pedig egy nehéz meccs 
vár rá. Szomorú hír, hogy Danit 
utolérte minden sportoló rémálma: 
súlyos sérülést szenvedett a nemzeti 
bajnokság utolsó, őszi fordulóján – 
így a tavaszi rajtig biztosan kény-
szerpihenőre ítéltetett. A hírek sze-
rint bokaszalag szakadással lábado-
zik, ám reméljük, hogy legendás 
győzni akarása, ezen is átsegíti.
Mindenesetre sokan szurkolunk 
neki. 

Préházi Ildikó

Újra teremfoci bajnokság indul a Madocsai Sportcsarnokban!

Hosszú csend után újra focilabda-
pattogástól lesz hangos a decemberi 
és januári hétvégéken sportcsarno-
kunk. Nyolc csapat résztvételével, a 
régi Erli kupa hangulatát, izgalmait 
és színvonalát szeretné felidézni az 
újrainduló bajnokság. 

A serlegért és az érmekért versengő 
csapatok: egy paksi (Vitafoam Kft), 
egy előszállási Berugókar), egy 

németkéri (Németkéri Barátok), egy  
bölcskei-dunaföldvári vegyes 
(Meccsetnyer United) és négy 
madocsai. Az előzetesen leadott 
nevezési lapok alapján kijelenthet-
jük, hogy izgalmas, kiegyenlített  
mérkőzések várhatók sok jó kör-
nyékbeli és hazai játékossal.

A bajnokság lebonyolítása a követ-
kezőképpen zajlik:

A nyolc csapat körmérkőzést játszik 
egymással hét hétvégén. A fordulók 
16 órától 19.30-ig tartanak, általá-
ban szombatonként, kivétel három 
alkalom lesz, amikor vasárnapra 
tolódik a játéknap (dec. 27, jan. 3, 
jan. 17).
A körmérkőzések után, az utolsó 
hétvégén lesz egy mindent eldöntő 
rájátszás, ami a végső helyezésekről, 
a bajnokság győzteséről dönt.

Madocsai labdarúgó teremtorna menetrendje:
I. forduló 2015. december 12.(szombat) 
16.00 Vitafoam Kft.         - Finis
16.50 Viza Bisztró         - FELKOV Bt.
17.40 Sarki Kocsma         - Meccsetnyer U.
18.30 Berúgókar         - Németkéri B. 

III. forduló 2015. december 27. (vasárnap) 
16.00 Berúgókar         - Sarki Kocsma 
16.50 Németkéri B.        - Vitafoam Kft. 
17.40 Viza Bisztró        - Finis 
18.30 FELKOV Bt.         - Meccsetnyer U.

V. forduló 2016. január 09. (szombat)
16.00 Viza Bisztró        - Vitafoam Kft. 
16.50    Berúgókar         - Meccsetnyer U.
17.40 Németkéri B.         - FELKOV Bt. 
18.30 Sarki Kocsma         - Finis

VII. forduló 2016. január 23. (szombat)  
16.00 Berúgókar         - Finis  
16.50 Vitafoam Kft.            - Meccsetnyer U.
17.40 Viza Bisztró         - Németkéri B.
18.30 Sarki Kocsma         - FELKOV Bt.

II. forduló 2015. december 19. (szombat)
16.00 Finis         - Németkéri B. 
16.50 FELKOV Bt.         - Berúgókar
17.40 Viza Bisztró         - Meccsetnyer U.
18.30 Vitafoam Kft.         - Sarki Kocsma

IV. forduló 2016. január 03. (vasárnap)
16.00 Németkéri B.        -      Meccsetnyer U.
16.50 Vitafoam Kft.        - Berúgókar
17.40 Sarki Kocsma        -  Viza Bisztró
18.30 Finis              -  FELKOV Bt.

VI. forduló 2016. január 17. (vasárnap)
16.00 Finis                 - Meccsetnyer U.
16.50 Vitafoam Kft.            - FELKOV Bt.
17.40 Sarki Kocsma        - Németkéri B.
18.30 Viza Bisztró        - Berúgókar

Helyosztók 2016. január 30. (szombat)  
16.00 7. helyért: 7. hely.        - 8. hely.
16.50 5. helyért: 5. hely.        - 6. hely.
17.40 3. helyért: 3. hely.        - 4. hely.
18.30      Döntő: 1. hely.        - 2. hely.

Reméljük, hogy többen találnak maguknak kedvenc csapatot, játékost vagy akár csak a foci szeretetéért 
látogatnak majd ki sokan a meccsekre.  A belépés díjtalan lesz, mindenkit szeretettel várunk!
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Kézilabda hírek
A 2015/16. évi megye bajnokság 8 
csapat nevezésével indult. Ezért a 
végén rájátszásos meccsekkel dől 
el a végső sorrend.

Csapatunk 4 új játékossal bővült.
A csapat tagjai:

· Vajcs Anna (kapus)
· Pásztor Krisztina (kapus)
· Bacs Ági
· Kern Baranya Lilla
· Fazekas Móni
· Klippel Gyöngyi
· Kis Klaudia (edző)
· Kis Noémi
· Vincze Ági
· Höss Tamara
· Farkas Gabi
· Bán Tani
· Vass Timi
· Juhász Eszter

Első mérkőzésünket Kocsolán ját-
szottuk betonpályán. A meccset 17-
28 ra nyertük. Fiatal játékosaink is 
debütálhattak a mérkőzés utolsó 
harmadában. Jó kapus teljesítményt 
nyújtott Vajcs Anna. Góllövőink: 
Vincze Ági 10 gól, Baranya Lilla 9 
gól, Kis Klaudia – Fazekas Móni 3-3 
gól, Bán Tani – Kis Noémi – Höss 
Tamara – Bacs Ági 1-1 gól.

Október 2.-án fogadtuk Dunaföld-
vár csapatát. A mérkőzést 37-12 re 
nyertük. A meccset végig mi irányí-
tottuk.

Góllövőink: Kis Klaudia 12 gól, 
Vincze Ági 11 gól, Baranya Lilla 6 
gól, Kis Noémi 5 gól, Klippel 
Gyöngyi 2 gól, Bán Tani 1 gól.

Október 4.-én Tolnára utaztunk, 
ahol szoros mérkőzést játszottunk az 
MBII- es csapattal. A meccs végig 
két esélyes volt. A lányok az 58. 
percig tartották az iramot és nagyot 
küzdöttek. A végén sajnos 1 gólos 
vereséget szenvedtünk. 27-26-ra 
kaptunk ki. Góllövőink: Vincze Ági 
8 gól, Kis Klaudia 7 gól, Baranya 
Lilla 6 gól, Kis Noémi 4 gól, 
Fazekas Móni 1 gól.

Tengeliccel október 9.-én játszot-
tunk idegenben. A mérkőzés döcö-
gősen kezdődött, de a végére 7 góllal 
megnyertük a meccset. 31-27re 
nyertünk. Góllövőink: Kis Klaudia 
16 gól, Vincze Ági – Baranya Lilla 
4-4 gól, Klippel Gyöngyi – Fazekas 
Móni 3-3 gól, Höss Tamara 1 gól.

Október 16.-án este játszottunk Paks 
csapatával hazai pályán. A mérkőzés 
kiegyenlített erőket mutatott. A 
félidőben 18-14 re vezettünk, a 
második félidő felénél már 8 gólos 
volt az előnyünk. A végére kissé 
kiengedett a csapat és így 3 gólos 
győzelmet produkáltunk. A meccset 
33-30 ra nyertük. Góllövőink: Kis 
Klaudia 12 gól, Vincze Ági 9 gól, 
Baranya Lilla 7 gól, Kis Noémi 2

gól, Klippel Gyöngyi – Fazekas 
Móni – Höss Tamara 1-1 gól. 
Szurkolóinknak köszönjük a késő 
esti szurkolást.

Október 31.-én itthon fogadtuk 
Hőgyész csapatát. A tamásiból átját-
szó MBII – es játékosokkal tűzdelt 
hőgyészi csapat győzedelmeskedett 
felettünk. Kellett ehhez még a 
gyakorlatlan játékvezetés is. A 
lányok mindent megettetek a jobb 
eredményért, de szerencsénk sem 
volt, így a meccset 30-37-re elvesz-
tettük. Góllövőink : Baranya Lilla – 
Kis klaudia 7-7 gól, Kis Noémi – 
Vincze Ági 6-6 gól, Fazekas Móni – 
Höss Tamara 2-2 gól.

November 22.-én Tolnát fogadtuk 
itthon. Az egy gólos vereség megis-
métlődött hazai pályán is. Sajnos 
sérülésekkel küszködött a csapat, 
ezért teljesen új felállással tudtunk 
kiállni. A lányok így is nagyot har-
coltak, és gratula az egész csapat-
nak. A meccset ismét 26-27 –re 
vesztettük el. Góllövőink: Baranya 
Lilla 12 gól, Kis Klaudia 5 gól, 
Fazekas Móni 4 gól, Kis Noémi 3 
gól, Klippel Gyöngyi 2 gól.

A tabellán jelenleg a 3. helyen 
állunk!

Szurkolóinknak, támogatóinknak 
nagyon köszönjük!!! 

Labdarúgás hírek

7. forduló, 2015.09.20
ifi: Pálfa-Madocsa 0:3 (0:0)
Góllövő: Szintai 2, Bíró

Sánta – Erb, Szabó, Kovács, 
Závodi – Ferencz, Szili, Novák, 
Zemkó – Szintai, Bíró   
Csere: Pergel, Jákli, Szívós, Őrsi

ifistáink lelkesen játszottak és 
megérdemelten győztek.

felnőtt: Pálfa-Madocsa 1:4 (0:2)
Gól: Böde 2, Éger, Gál

Müller – Araczki, Gál, Kern, 
Magyar – Szakács, Hahn, Éger, 
Schulteisz – Böde, Madár 
Csere: Gergely, Hosnyánszki

Jó játék, magabiztos győzelem.

8. forduló, 2015.09.27

ifi: Bátaapáti -Madocsa 3:1 (2:0)
Góllövő: Kovács Gergő 1

Sánta – Erb, Gábor, Kovács Gergő,

Szabó – Ferencz, Szili, Kovács 
Gábor, Gerst – Szintai, Bíró   
Csere: Pergel, Jákli, Szívós, Őrsi, 
Südi

A jobb helyzetkihasználás döntött

felnőtt: Bátaapáti-Madocsa 2:7 
(1:4)
Góllövő: Böde 3, Kern, Éger, 
Hahn, Madár

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

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar – Szakács, Vörös, Rein, 
Schulteisz – Böde, Sánta
Csere:  Gergely,  Éger,  Madár, 
Zengrűber, Hosnyánszki
Érvényesült a papírforma, jó játékkal 
nyertünk.

9. forduló, 2015.10.04
ifi: Simontornya-Madocsa 5:2 (1:2)
Gól: Kovács Gábor, Szintai 

Ferencz – Erb, Kovács Gergő, Gábor, 
Závodi – Gerst, Szili, Szintai, Novák– 
Bíró, Kovács Gábor
Csere: Szívós, Südi, Pergel, Jákli, 
Őrsi

A második félidőre elfáradtunk. 

felnőtt: Simontornya-Madocsa 0:6 
(0:2)
Góllövő: Böde 2, Kern 2, Szakács, 
Schulteisz

Müller – Araczki, Gál, Kern, Madár – 
Szakács ,  Vörös ,  Éger,  Hahn , 
Schulteisz – Böde 
Csere: Gergely, Wenhardt

Jó meccset játszottunk, magabiztosan 
győztünk.

9. forduló, 2015.10.11
ifi: Mórágy-Madocsa 11:1 (6:1)
Gól: Szintai 

Sánta– Erb, Kovács Gergő, Szabó, 
Závodi – Ferencz, Szili, Kovács 
Gábor, Novák– Szintai, Szívós
Csere: Pergel, Jákli, Őrsi

Érvényesült a papírforma

felnőtt: Mórágy-Madocsa 2:1 (0:0)
Gól: Böde 

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar– Madár, Vörös, Éger, Rein, 
Schulteisz – Böde 
C s e r e :  G e r g e l y ,  We n h a r d t , 
Hosnyánszki, Sánta

Óriási küzdelem volt szakadó esőben 
a mocsaras pályán, a hazaiak a 
hosszabbításban csikarták ki a győ-
zelmet.

10. forduló, 2015.10.18
felnőtt: Fadd-Madocsa 2:1 (0:1)
Gól: Böde 

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar– Szakács, Sánta, Éger, Rein, 
Schulteisz – Böde 
Csere: Gergely, Madár, Wenhardt, 
Hosnyánszki, Zengrűber

Megint egy utolsó perces góllal 
veszítettünk.

11. forduló, 2015.10.25
ifi: Kajdacs-Madocsa 10:0 (4:0)
Gól: Szintai 

Sánta– Südi, Szabó, Závodi, Novák – 
Ferencz, Erb, Szili, Gerst – Szívós, 
Bíró
Csere: Pergel, Jákli, Őrsi, Csapó, 
Szigeti

Érvényesült a papírforma

felnőtt: Kajdacs-Madocsa 0:2 (0:0)
Gól: Magyar, Böde 

Müller – Araczki,  Hahn, Gál, 
Magyar– Madár, Vörös, Éger, Rein, 
Schulteisz – Böde 
Csere: Sánta B, Wenhardt, Kern

Végig fölényben játszottunk, megér-
demelten győztünk.

10. forduló, 2015.10.31 elhalasztott 
meccs
ifi: Fadd-Madocsa 14:2 (6:1)
Gól: Szintai 2

Ferencz – Erb, Kovács Gergő, Gábor, 
Szabó – Gerst, Szili, Szintai, Kovács 
Gábor – Szívós, Pergel
Csere: Jákli, Őrsi, Szigeti, Csapó

Véget ért az őszi szezon, felnőtt 
csapatunk a második helyről várja a 
folytatást a Mórágy mögött, ifistáink 
egy győzelemmel, az utolsó előtti 
helyen telelnek.

Szeptemberben elkezdődött az újabb 
Bozsik szezon, a gyerekekkel Gábor 
Mihály és Szabó József foglalkozik, 
hetente kétszer a sportcsarnokban, a 
kistérségi tornák pedig hétvégén ke-
rülnek megrendezésre Dunaföldvá-
ron.

Szeptemberben a NAV átutalta az 
SZJA 1%-t, 240.288,-Ft-ot, vagyis 
egyesületünk ismét megfelelt az 
idevonatkozó törvényi előírásoknak. 
A 2015-s év nagyon nehéz volt, 
mindössze két meccset játszottunk 
saját pályánkon, aztán megkezdődött 
a pálya felújítás, és edzeni sem tud-
tunk. Nem volt rendezvénybevé-
telünk, állandón vidékre utaztunk, 
jelentősen növekedett az utazási 
költségünk. A tavaszi szezon végén ez 
is közrejátszott abban, hogy nem 
tudtuk megvédeni az első helyünket. 
Az új bajnokságot nagyszerűen 
kezdtük, de akadt egy komoly rivá-
lisunk a Mórágy, akikkel szemben az 
ősz i  szezon  végén  há t rányba 
kerültünk. Bízunk benne, hogy 
tavasszal a jó minőségű pályánkon, 
hétről-hétre sok sikeres meccset 
játszunk szépszámú néző előtt.

Edzőnk Böde Dániel társadalmi 
munkában látta el feladatát, ez volt a 
hetedik szezonja, csakúgy, mint Blatt 
György, aki már 2005 óta az ifisták 
edzője.
A labdarúgó csapatban 40 játékos 
sportol, 20 ifista és 20 felnőtt, ami 
ebben az osztályban megfelelő.

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
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