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Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
Dsida Jenő
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
Tájékoztató a Képviselő-testület költségvetését. 2013. január 1-je óta
2016. február 15-én , 2014. március a madocsai hivatal a Bölcskei Közös
9-én, április 4-én tartott üléseiről.
Önkormányzati Hivatal kirendeltségeként működik, költségvetésének
2016. február 15.
jóváhagyása mindkét település
képviselő-testületének kötelező
Madocsa Község Önkormány- feladata. A Közös Önkormányzati
zatának Képviselő-testülete idei évi Hivatal működését a központi
első ülésén számos jelentős napirend költségvetésből kapott normatíva
tárgyalására került sor.
biztosítja, az Önkormányzatnak a
A lejárt határidejű határozatok saját költségvetéséből ehhez nem
végrehajtásáról készült beszámoló kell hozzájárulnia.
elfogadása után a Képviselő-testület
2016. évi munkatervét hagyta jóvá a Az ülés a Dunaföldvár-BölcskeTestület, majd az Önkormányzat Madocsa Mikrotérségi Óvoda és
2016. évi költségvetésének tárgyalá- Bölcsőde költségvetésének tárgyasa következett. A Képviselő-testü- lásával folytatódott, mely során a
letnek jogszabályi előírás alapján madocsai Kölyökkuckó Óvoda
első fordulóban február 15-ig tagintézmény költségvetését 39.217
tárgyalnia kell az önkormányzat ezer Ft bevétellel és kiadással hagyta
költségvetését. A napirendhez jóvá a Testület.
kapcsolódóan elhangzott, hogy az
idei évi költségvetés nagyon kedve- Az ülés a Dunaföldvár, Bölcske,
ző az előző évi költségvetésekhez Madocsa Köznevelési Intézményképest. 17.400 000 forint tartalékot fenntartó Társulás, valamint a
tartalmaz, melynek egy részét Dunaföldvár és Környéke Család- és
pályázati önerőként szeretnének G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s
felhasználni. A Jövőnk Energiája Alapszolgáltatási Központ Társulási
Térségfejlesztési Alapítványhoz a Megállapodásainak módosításával
tavalyi évben a Tihany utca – folytatódott. Jogszabályváltozás
Székespart utca aszfaltozására, és a alapján a feladatellátást szabályozó
Kis utca – Temető utca – Fő utca – f u n k c i ó k ó d o k m ó d o s í t á s r a
Posta utca járda építésére benyújtott k e r ü l t e k . A T á r s u l á s o k n a k a
pályázataink támogatási szerződései változásokat 2016. március 31-ig
aláírásra kerültek. A feladatok rögzíteniük kellett a Társulási
elvégzéséhez a pályázati támogatás Megállapodásaikban.
mellé az önerő összege is tervezésre
került a költségvetésben. Az önkor- A Képviselő-testület 2015. decemmányzathoz tartozó intézmények ber 9-i ülésén döntést hozott arról,
költségvetésének tervezése a tavalyi hogy 2016. augusztus 31. napjával
évi adatok alapján történt, az óvoda kiválik a Dunaföldvár, Bölcske,
működéséhez 5.414 ezer forintot Madocsa Köznevelési Intézménybiztosít az önkormányzat az állami fenntartó Társulásból, az óvodát az
támogatáson felül. A településen önkormányzat működteti a továbbiműködő civil szervezetek támogatá- akban. A döntést követően derült ki,
sára 4.510 ezer forint szerepel a hogy pályázati kötelezettség alapján
k ö lts ég v etés tervezetében . A erre csak 2016. december 31-i
Képviselő-testület az irányadó főbb dátummal lesz lehetőségünk, ezért a
számokat elfogad-ta, az összeállított Testület a társulásból történő kiváanyagot a költségvetési rendelet lásról hozott határozatát az ülésen
elkészítéséhez megfelelőnek találta. visszavonta.
Negyedik napirendként elfogadták a
Képvielők a Bölcskei Közös 9. napirendként az államháztartÖnkormányzati Hivatal 2016. évi
áson kívülre nyújtott támogatások

rendjéről szóló önkormányzati
rendelet tárgyalása következett,
melynek megalkotását Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény előírása, valamint az
önkormányzati támogatások
nyújtásának szabályozása tette
szükségessé. A Képviselő-testület
évek óta támogatja a településen
működő civil szervezeteket az
önkormányzat költségvetésében
meghatározott keret erejéig. A
kialakult gyakorlat szerint az egyesületek támogatási kérelmeket nyújtottak be a Testülethez, ezen kívül
egyedi kérelmekről is döntöttek a
Képviselők. A kérelmek elbírálásánál előnyt élveztek a településhez
kötődő szervezetek. Ebben nem
történt változás, a rendelet is ezt az
elvet követi. Részletesen tartalmazza, kik nyújthatnak be támogatásra
pályázatot, kérelmet, valamint a
kapott támogatások elszámolásának
szabályait. A legfontosabb változás,
hogy a támogatott civil szervezeteknek - az eddigi április 30-a helyett minden év január 31-ig el kell
számolni a támogatással, és csak ezt
követően igényelhetnek a tárgyévre
újabb támogatást.
Az ülés a hulladékkal kapcsolatos
tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyalásával folytatódott. Jogszabályváltozás folytán
2016. január 1-től lehetővé vált az
egyszemélyes háztartások számára a
60 literes, a kétszemélyes háztartások számára a 80 literes hulladékgyűjtő edény használata. A változással módosítani kellett az
önkormányzati rendeletet. Ezen
felül döntés született arról, hogy a 80
év feletti lakosok részére az önkormányzat ingyenes használatra
biztosítja a kisebb méretű hulladékgyűjtő edényt. Hatályon kívül került
az a szabályozás, mely szerint az
életvitelszerűen együtt lakók számát
évente kelljen igazolni a kisebb
méretű kuka használatához.
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Az ülésen döntés született arról,
hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújt be a Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében a fogorvosi rendelő és a
szolgálati lakás felújítására -, és a
Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázat
keretében belvíz- és csapadékvíz
elvezetésére.
Állásfoglalást fogalmaztak meg a
Képviselők a kötelező betelepítési
kvóta ellen, majd az „Egyebek”
napirendi pontban – lakossági
kérésre – döntés született az Akácfa
utca – Újsor utca csatlakozásában
zsák utcát jelző tábla kihelyezéséről.
A 2016. március 9-i ülés első felében az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódó napirendeket
tárgyaltak a Képviselők. A lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tárgyalása
után 164.608 ezer forint bevételi és
kiadási összeggel elfogadták a
Képviselők az Önkormányzat 2016.
évi költségvetését. Ezt a napirendet
követte a Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás 2016. évi
költségvetésének tárgyalása. Az
ülésen elhangzott, hogy a feladat
ellátására korábban elegendő
fedezetet biztosítottak az állami
támogatásokból származó bevételek. Az idei évi költségvetésben az
előzetes számítások szerint ezek a
bevételek nem nyújtanak elegendő
fedezetet a kiadásokra, az önkormányzatnak az állami támogatáson
felül 108 ezer forintot kell hozzájárulásként fizetni a feladat ellátásához. Az ülés további napirendjei a
településen működő egyesületekhez
kapcsolódtak. Ezen az ülésen
döntöttek a Képviselők az idei évben
beérkezett támogatási kérelmekről.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 4.510 ezer forintot
különítettek el erre a célra. A
Sportegyesület az idei évben 3.050
ezer forint támogatásra nyújtott be
kérelmet, melyből a Labdarúgó
Szakosztály 1.300 ezer forint

támogatást igényelt. A focisták
kérelmét 1 millió forinttal, a Női
Kézilabda Szakosztály kérelmét 850
ezer forinttal, a Férfi Kézilabda
Szakosztály kérelmét 600 ezer
forinttal, a Röplabda Szakosztály
kérelmét 200 ezer forinttal támogatta a Testület. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
részére 1.200.000 forint-ot, a Nyugdíjasklub működéséhez 250 ezer
forintot, a Madocsai Polgárőr
Egyesület részére 400 ezer forintot
biztosított a Képviselő-testület.
Az ülés folytatásaként tárgyalták és
elfogadták a Képviselők a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását.
Az elmúlt év márciusában alkotta
meg a Képviselő-testület a települési
támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletét. A
rendelet hatályba lépése óta több
olyan élethelyzet megoldásában
fordultak a rászorulók segítségért az
önkormányzathoz, amelyek megoldásához ez a rendelet nem nyújtott
megfelelő jogi hátteret, másrészt
központi jogszabályi változások is
módosításra szorult. A korábban
elfogadott rendelet évente egy
alkalommal biztosított lehetőséget a
rendkívüli települési támogatás
igénylésére, azonban vannak olyan
családok, amelyek ezen felül is
segítségre szorulnak. A rendelet
módosítása további egy alkalommal
támogatási lehetőséget biztosít a
krízishelyzetbe került gyermekes
családok számára abban az esetben,
ha ennek megállapítását a jelzőrendszer tagjai (pl. családsegítő
szolgálat munkatársa, védőnő)
kezdeményezik. Ebben az esetben a
támogatás felhasználása a családgondozó közreműködésével történhet annak érdekében, hogy a
gyermek, a család közvetlenül a
probléma megoldásához kapjon
segítséget. 2016. január 1-jén
jelentős változások léptek életbe a
házi segítségnyújtás területén,
amelyek következtében szükségessé
vált a térítési szabályok módosítása.
Az intézményvezetővel történt
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egyeztetés után az a döntés született,
hogy a házi segítségnyújtáson belül
a szociális segítésért és a személyi
gondozásért ugyanazt a térítési díjat
– óránként 430,- Ft-ot – kell fizetnie
a szolgáltatást igénybe vevőnek. A
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény kötelezettségként írja elő az önkormányzatok számára az intézményi térítési
díjak április 1-jéig történő megállapítását. Az önkormányzat jóval a
számított díj alatt biztosítja az
ellátottak számára a szolgáltatásokat, a meghatározott szempontok
szerint 2016. évre számított intézményi térítési díj összege 1.854,Ft/nap. Annak érdekében azonban,
hogy ne csökkenjen az amúgy is
alacsony ellátotti létszám, a térítési
díjak változatlanul hagyása mellett –
1.040,- Ft/nap – döntöttek a
Képviselők. Ennek az összegnek az
alapján, és a szolgáltatást igénybe
vevő havi jövedelmének figyelembe
vételével történik a személyi térítési
díjak (amit az ellátottnak ténylegesen fizetnie kell) megállapítása.
Sajnos az Alapszolgáltatási Központ
szolgáltatásait nagyon kevesen
veszik igénybe, pedig elég sok a
településen egyedül élő, idős korúak
száma, akik részére az intézmény
megfelelő ellátást nyújthatna. Jó
lenne, ha egyre többen élnének ezzel
a lehetőséggel. Az Idősek Klubjában
történő tartózkodás továbbra is
térítésmentes.
A továbbiakban döntés született az
Önkormányzat tulajdonában lévő
012/3 hrsz-ú földterület lejáró
haszonbérleti szerződésének
meghosszabbításáról. Elfogadták a
Képviselők a polgármester 2016. évi
szabadságolási ütemtervét, majd az
ülés a Tihany és Székespart utcák
felújítási munkálatainak végzésére,
és a járda felújítási munkák végzésére a kivitelezők kiválasztásával
folytatódott. A beérkezett árajánlatok alapján a Tihany és Székespart
utcák burkolat felújítási munkáinak
(folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek, Iskolai hírek

(folytatás a 3. oldalról)

2016. április 4-én rendkívüli ülés
összehívását a Székespart-Tihany
elvégzésével a solti székhelyű utcák felújítási munkálatainak
SOLTÚT Kft-t, a járdák felújí- megkezdése során felmerült problétásával a paksi székhelyű BA-TU mák tették szükségessé.
Kft-t bízta meg a Testület.
Az ülés végén, az „Egyebek” A konkrét felmérések során derült
napirenden belül elfogadták a ki, hogy a két utcát összekötő
Képviselők az Önkormányzat 2016. útszakasz felújítása nem szerepel a
évi közbeszerzési tervét, majd az kivitelező eredeti árajánlatában,
Országos Mentőszolgálat Alapít- valamint a Székespart utca jobb
vány kérésére 20 ezer forint támoga- oldali részének elején lévő csapatást állapítottak meg a dunaföldvári dékvíz áteresz széttörött, cseréjét
Mentőállomás mentőautóinak szintén az út felújítása során kell
korszerűbb méréstechnikai eszkö- elvégezni.
zökkel történő felszereléséhez.

A Képviselő-testület döntött a
felújítás során felmerült pótmunkák
elvégzéséről, és a munkálatokhoz
szükséges 2.074 ezer forintot az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék keretéből biztosította.
Az ülésen döntés született Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának technikai módosításáról, az
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
megszüntető okiratának elfogadásáról, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

A leendő elsősök „Iskolaváró” látogatása
Március 21-én eljöttek az ovisok
hozzánk látogatóba.
Színes feladatokkal vártuk őket.
Énekeltek, táncoltak, megoldották
az egyensúlyozó hernyócska feladatait. Gyöngyöt fűztek és kiscsibét
készítettek műanyag kanálból. A
nyuszis mese után az udvaron folytatódott a program tojáskereséssel és
lufi fújással.
Mindenki remekül érezte magát.
Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. Bízunk benne, hogy szeptemberben már nem látogatóként,
hanem iskolánk tanulóiként
köszönthetjük őket!

Bolondozás az iskolában
Április 1-jén bolondos napot rendeztek az iskolában. Ezen a napon
plüss állatokat kellett hozniuk az
iskolásoknak és a lehető legviccesebb öltözékben illett megjelenni.
Zsűri értékelte a legnagyobb plüsst
és a legmókásabb jelmezt. Jól
példázta a lelkesedést, hogy sikerült
akkora plüssfigurákat hozni, hogy
két-három gyerek kellett ahhoz,
hogy elbírják. A diákigazgató, Vörös
Aliz nyitotta meg a napot, miután
ünnepélyes keretek között átvette az
iskola kulcsát az igazgatónőtől. A
nyolcadik osztályosok szervezésében különböző mesés állomásokon

kellett helyt állniuk az osztályoknak.
Volt lufifodrászat, magok szétválogatása, Hamupipőke példáját követve, Maradj talpon, Hófehérke kvízjáték, vagy mesedal felismerő
állomás. Előzetes feladatként 1-1
mesedalt is meg kellett tanulniuk az
osztályoknak, melyet az aulából az
emeletre tartva énekeltek a gyerekek. Zengett tehát Vuk dala, a Hupikék törpikék zenéje, vagy a nagy hoho horgászé. Zenés tornával, fiú
focimeccsel és tanár-diák röplabdamérkőzéssel zárult az egész napos
mókázás.
Molnár Edit

Iskolai hírek

5

Családi játékos sportvetélkedő
Iskolánk 2016. március 19-én,
szombaton 9 órai kezdettel Családi
sport délelőttöt szervezett a Sportcsarnokban. Mivel tantestületünk
nagyon fontosnak tartja a szülőkkel
való rendszeres, jó kapcsolat fenntartását, ez a rendezvényünk is ezt a
célt szolgálta.
Már a kezdés előtt fél órával folyamatosan gyülekeztek a lelkes szülők
és gyerekek. Végül megközelítően
130-an lettünk. Az összegyűlteket
Agócs Mihályné igazgatónő köszöntötte, majd Gelencsérné Tolnai
Klára polgármesterasszony átadta a
közel 1,6 millió Ft-os beruházásból
megvalósult térelválasztó függönyt.
A zenés bemelegítés után 6 csapatba
szerveztük a családokat, diákokat.
Csapatkapitányok iskolánk pedagógusaiból kerültek ki, akik nagy
igyekezettel irányították a versenyzőket. Változatos, érdekes, ügyességet, találékonyságot, jó erőnlétet
igénylő feladatokat kellett a csapatoknak sor- és váltóverseny
formájában végrehajtani. Utolsó

versenyszám a csapatok közötti
kötélhúzóverseny volt, amely
tovább fokozta a jó hangulatot,
izgalmas verseny-légkört. Az eredményhirdetés után minden résztvevőnek üdítő és egy finom lángos volt
a jutalma. A lángos a Madocsai
Nyugdíjas Klub ajándéka volt,
melyet a tagok a helyszínen készítettek. Ezúton is köszönjük Tarczal
Jánosnénak a klub vezetőjének és

tagjainak a felajánlásukat és munkájukat.
Valamennyien nagyon jól éreztük
magunkat. Reméljük, hogy a következő Családi sportvetélkedőnkre
még többen eljönnek, tovább erősítve közösségünket.
Boldog Istvánné
szervező

Szavalóversenyt tartottak az iskolában
Április 8-án (pénteken) rendezték az
általános iskolában az immár
hagyományosnak számító szavalóversenyt. A magyar költészet napját
1964 óta április 11-én, József Attila
születésnapján ünnepeljük. Így
tettek az iskola alsós és felsős
tanulói is. A költészet lényege, hogy
az érzelmekre hasson. Ezt a szavalóknak sikerült elérniük a zsűri és a
közönség megelégedésére. A résztvevők emléklapot és müzli szeletet,
a legkiválóbb szavalók értékes jutalomkönyvet kaptak. A helyezések a
következőképpen alakultak:

1-2. osztályos kategória:
1. Nagy Lara Dorina (2. o.)
2. Szabó József (2. o.)
3. Baksa János (2. o.), Patai Gréta (1. o.)
3-4. osztályos kategória:
1. Somogyi Bálint (3. o.)
2. Patai Barbara (4. o.)
3. Kákonyi Ivett (4. o.), Laposa Márton János (3. o.)
5-6. osztályos kategória:
1. Szili Dorka Lili (5. o.)
2. Aszalai Noémi (5. o.)
3. Bán Csenge Valéria (6. o.)
7-8. osztályos kategória:
1. Szucsán Sára Etelka (7. o.)
2. Jákli József (8. o.)
3. Szabó Szimonetta (7. o.)
Molnár Edit
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Iskolai hírek, Gyereknap

Környezetismeret verseny iskolánkban
A hagyományokhoz híven környezetből Madocsán
versenyeznek a D-B-M iskolák alsó tagozatos
gyerekei.
Ebben a tanévben is nagy izgalommal és
szorgalommal készültünk a megmérettetésre. Még az
interneten is kerestünk fejtörőket, teszteket. Április
11-én volt a nagy nap. A három intézmény 38
résztvevője közül a következők értek el helyezéseket:

2. osztály

I. hely 
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely

Név
Katona Nikolett
Szabó József
Baksa János
Nagy Lara Dorina
Kiss Klára

Madocsa
Madocsa
Madocsa
Madocsa
Madocsa

3. osztály
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely

Név
Bán Csanád Géza
Szabó Dávid
Laposa Márton
Wolff Dominik
Babik Péter

Madocsa
Bölcske
Madocsa
Bölcske
Bölcske

Név
Szabó Márton Dániel
Csepeli Dalma
Stingli Péter
Keresztes Pál
Juhász István

Dunaföldvár
Dunaföldvár
Dunaföldvár
Bölcske
Madocsa

4. osztály
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely

Iskolánk tanulóit felkésztették:
2. osztály: Zemkóné Horváth Zsuzsanna
3. osztály: Soós Ferencné
4. osztály: Boldog Istvánné

Szeretettel várjuk a gyermekes családokat
2016. június 4-én
9-13 óráig,
a Faluház udvarán tartandó

GYEREKNAPRA
WWF interaktív kamion
lufi bohóc, kézműves foglalkozás
arcfestés,
csillámtetoválás,
tűzoltóautó bemutató, habparty
óriás csúszdás- és mini akadálypályás légvár
ebéd: lángos a gyerekeknek
Köszönettel fogadjuk rendezvényünk támogatását.

Turiné Nikl Melinda szervező
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Védőnői hírek
Mérgező növények a ház körül

Ricinus

Leander

Gyönygvirág

A jó idő beköszöntével egyre hosszabb időt töltünk kint a szabadban, ahol számos ártalmatlannak tűnő növénnyel
találkoznak gyermekeink. Szívesen tépkednek leveleket, gyűjtenek színes bogyókat, esetleg némelyiket meg is kóstolják!
A környezetünkben megtalálható virágok, növények között számos van melynek egésze vagy csak egy része mérgező hatású.
A mérgezés hatása lehet bőrön keletkező hólyagok, ha „csak” a bőrünk került kapcsolatba a méreganyaggal. Azonban ha
véletlen a gyomorba vagy a tápcsatornába kerül a növény mérgező része komoly következményekkel is számolnunk kell!
A mérgezések általában hányással, hasmenéssel járnak, kialakulhat szédülés, szívritmus zavar, ha nagyobb mennyiségbe jut a
szervezetbe a méreganyag akár halált is okozhat!
A legfontosabb dolog a megelőzés, tájékozódjunk a kertünkben, otthonunkban található virágokról, növényekről, hogy
mérgezőek-e. Ha tudjuk, távolítsuk el a veszélyes növényeket! Gyermekeinknek magyarázzuk el, hogy nem szabad játszani
ezekkel a növényekkel, fontos, hogy ők is tudják, hogy azért nem mert mérgező! („beteg leszel tőle”, „fájni fog a pocakod
tőle” stb.) Porontyaink mellett érdemes odafigyelni az állatainkra is!
A teljesség igénye nélkül szedtem össze olyan növényeket, melyek megtalálhatók a házkörül és mérgező hatással bírnak!
Tiszafa:
„Örökzöld, sötét színű levelei és élénkpiros bogyói miatt nagyon kedvelt növény, ám elég egy tizenöt centis darabka az egyik
ágából: megrágcsálva, lenyelve már képes megölni egy embert. A magköpenyt kivéve minden része erősen mérgező, még az
elhervadt, lehullott, elszáradt levelek is. Lovak, szarvasmarhák és más háziállatok is haltak már bele tévedésből vagy
figyelmetlenségből adott tiszafa-ágakba, de emberek is: a kezdeti támolygás, remegés, görcsök után hamar szívelégtelenség
végez a tiszafa-fogyasztókkal. Nem véletlenül tilos játszóterek, óvodák, iskolák környékére ültetni, így ha gyermeked
van, a tiszafát mindenképpen vágasd ki.” forrás: www.life.hu
Gyűszűvirág:
Az egész növény mérgező! Lenyelve hányást, hasmenést, szívritmuszavarokat okozhat.
Ricinus:
Dekoratív kerti virág, magja mérgező! 5-6 mag elfogyasztása képes megölni egy felnőttet!
Nárcisz, krókusz, tulipán:
Hagymájuk mérgező, előfordulhat, hogy kertészkedés közben előtúrt hagymájukat gyermekeink babakonyha alapanyagaként
használják, viszont vigyázzunk, nehogy beleharapjanak!
Gyöngyvirág:
Az egész növény mérgező, de veszélyes lehet a víz is, amiben a csokrot tesszük! Tünetei hányás, hasmenés, pulzuslassulás nagy
mennyiségben halált is okozhat! Könnyen összetéveszthető a levele a medvehagymáéval!
Leander:
Virága, levele, szára szintén mérgező, hatását az idegrendszerre és az emésztőrendszerre fejti ki!
Ezek mellett természetesen még számos olyan növény van, amely irritációt okozhat, ezért fontos, hogy gyermekeink is
tisztába legyenek azzal, hogy nem veszünk mindent a szánkba, amit a kertben találunk!
Abban az esetben, ha még is megtörténik a baj, vagy felmerül bennünk a gyanú, figyeljük a gyermekünket, és ha hányást,
hasmenést tapasztalunk vagy megváltozik a viselkedése, zavarttá válik, feltétlen vigyük orvoshoz! Ilyenkor jól jöhet, ha
viszünk egy darabot abból a növényből, ami feltehetőleg a szervezetbe jutott!
A bőrön keletkező hólyagokat, ha nem múlik egy napon belül érdemes megmutatni orvosnak!
Forrás, felhasznált irodalom:
ź Növények a kertépítészetben - Mezőgazda Kiadó- 2003, Mérgező növények, mérgező állatok-Lícium-1993
ź http://gondolkodjegeszsegesen.hu/mergezo-novenyek-erdon-mezon-kertben/
ź http://www.life.hu
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Nyugdíjas klub hírek, Hirdetés

Nyugdíjas Klub hírei
A Madocsai Hírmondó utolsó száma Április 11-én megkaptuk az Önkoróta a következő események történ- mányzattól a volt Gyógyszertárat
tek a Nyugdíjasklub életében:
Klub helyiségnek, melynek az egész
tagság nagyon örült.
Február 26-ára az iskolások farsang- Szeretnénk megköszönni Polgárjára készültünk ajándékcsomagok- mester asszonynak és a Képviselő
kal, Madár Jánosné képviselte a testületnek, hogy a klub tagjainak
Nyugdíjasklubot zsűritagként.

lett állandó helye, ahol összejöveteleit tarthatja.
Összejöveteleinket hétfői napon 17
órakor tartjuk. Mindenkit szeretettel
várunk.
Tarczal Jánosné
klub vezetője

Március 19-én Családi sportnapon
lángost sütöttünk 150 fő részére.
Április 2-ára Dunakömlődi Nyugdíjasklubot hívtuk meg tavaszváró
bálba. A Félnótások és a Madocsai
dalkör közös éneke nagyon jó hangulatot keltett. 26 fővel érkeztek a
vendégek, akikkel együtt egy tartalmas estét töltöttünk el: vacsorával,
tánccal tombolázással.
Április 5-én elkezdtük a Hősi sírok
gondozását.

„AgroMágus”
A Köszti 2000 Stúdió Kft. Mezőgazdasági Kereskedelmi üzletága széles kínálattal:

- Növény-védőszerek kis és nagy kiszerelésben,
- Lemosó-szerek kis és nagy kiszerelésben,
- Műtrágyák, Lombtrágyák, Zöldítők, Virágtápok
- Virágföld 20 és 50 literes zsákban,
- Rágcsáló-írtó szerek,
és egyéb árúkkal várja önöket Bölcskei bázisán!
Ezek mellett:
Akkumulátor Kereskedelem ( 3 Ah – 240 Ah-ig)
Akkumulátor állapotfelmérés,
Akkumulátor karbantartás,
Akkumulátor javítás,
Akkumulátorok Szulfátmentesítése,
Nálunk csak megbízható, minőségi, bevizsgált, tesztelt, formázótöltött akkumulátort kaphat!
És még:
Peugeot és Ford gyári autóalkatrészek értékesítése rövid megrendelési határidővel.

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 8 – 17 ( Ebédidő 12-13 óra között )
Üzletünk címe: Bölcske, Bercsényi Miklós utca 3. Hátsó bejárata ( Pálinkafőzde )
Üzletünk Telefonszáma nyitvatartási időben: +36 (75) 541 294

Tavaszi nagytakarítás

9

Harmadik Tavaszi Nagytakarítás
Tisztelt Madocsaiak!
Az idén harmadik alkalommal
került megszervezésre a Tavaszi
Nagytakarítás, melynek célja az
előző év óta keletkezett, valamint a
bizonyos helyeken hosszú évek alatt
felgyülemlett hulladék eltüntetése.
Természetesen emellett további cél
a lakosság figyelmének felkeltése
valamint a gyerekek, és rajtuk keresztül szüleik környezettudatosságának növelése.
Ahogy az előző évek során, az idén
is számos helyről érkezett támogatás, amelyeket ezúton is köszönünk.
A csapat korán reggel gyülekezett a
bolt előtti téren, ahol meleg pogácsával készülhettek a munkára.
Sokan voltunk, de sajnos nem
elegen ahhoz, hogy a falu minden
területére eljussunk, de a főbb és
piszkosabb részeket igyekeztünk
megtisztítani.
Sajnos a tapasztalatunk az volt, hogy
az újrahasznosítási és hulladékszállítási rendszer ellenére a falu
területén belül még mindig sokan
helyezik el kommunális, elektronikai és akár a veszélyes hulladékot
is. Ez utóbbi nem csak a környezetre
nézve káros, de a környéken játszó
gyerekek is kárát láthatják. Továbbá
természetesen minden jóérzésű
embert zavar, ha a lakóhelyén ilyen
kupacokba botlik.

Az elektronikai hulladék ingyenesen elszállítható a Paksi Hulladékudvarba, így semmi szükség
nem lenne arra, hogy ezek az
árokban kössenek is. Ugyanakkor
megfigyeltem, hogy ilyen jellegű
lom nagyrésze épp a lomtalanítás
során kerül a határba. Miután a
kihelyezett lomot magán-személyek
jogtalanul el-szállítják, majd miután
az értékes színesfémet tartalmazó
alkatrészeket kiszerelik, a feleslegtől a faluhatárban szabadulnak meg.
Ezért fontos lenne az, hogy ne adjuk
át olyan személynek a lomot, akiről
nem tudjuk biztosan, hogy megfelelően jár el a hulladék feldolgozása
során.

Az organikus hulladék alatt nem
csupán összegyűjtött faleveleket
értem, hanem sajnos elhullott
állatokat is, melyek óriási fertőzésveszélyt jelentenek emberre és
háziállatokra egyaránt.
Természetesen ezek nem helyezhetők a komposztba, de a határba
való kihajítás helyett sokkal biztonságosabb, ha elássuk a tetemet.
Az idei évben elkezdtük a Kiserdő
kitakarítását, amely hatalmas feladatnak tűnik, de hiszem, hogy a
következő évek során kitartó munkával elérjük nem csak azt, hogy
eltüntetjük az eddigi hulladékot, de
talán a falubeliek figyelmét is sikerül felkeltenünk és így megelőznünk
a további illegális hulladéklerakást
és szemetelést.
A gyűjtők a Magyar Madártani
Egyesület kiadványát, az Odúlakó
madaraink védelme c. könyvet kapták ajándékba, míg a középiskolások
közhasznú munkaként elszámolhatták a gyűjtéssel töltött órákat, az
általános iskolában pedig dicséret
járt a részvételért.
Szeretném ezúton még egyszer
megköszönni mindenkinek a segítséget, aki valamilyen formában
hozzájárult az akció lefolytatásához.
Legkésőbb jövőre találkozunk!

Abszurdum, hogy több zsák szerves
hulladékot találtunk a gyűjtés során.
Sajnos a zsákban a hulladék nem
bomlik le, viszont elcsúfítja a
környéket. A környezetszennyező
megoldás helyett a komposztálást
javaslom, mivel azáltal az értékes
tápanyagok visszaforgathatók a
kertbe, nem szennyezi a környezetet
és ráadásul pénzt spórol a gazdának.
Sajnos az egészséges vidéki élet
fogalma kezdi értelmét veszteni,
főleg ősszel, amikor sokan elégetik
az avart a komposztálás helyett.
Tévhit, hogy a diófa levele nem
komposztálható.
Természetbarát üdvözlettel,
Törjék Gábor
Csupán elegendő időt kell hagyni
neki.

Madocsa Község Önkormányzata nevében szeretném megköszönni a „III.
Tavaszi nagytakarítás” akció szervezőinek és résztvevőinek a település
tisztasága, igényesebb, szebb környezetének kialakítása érdekében végzett
munkájukat. Nagy örömére szolgál az önkormányzatnak, hogy vannak a
környezetükre igényes, a jövő generáció sorsával törődő fiatal és idős
emberek, akik szabadidejüket feláldozva járták a települést, keresték és
gyűjtötték a szemetet. Szemmel láthatóan a település rendezett, és egyre
szebb képet mutat, a lakosság is egyre inkább igényesebb lesz a környezetére, de az ilyen akciók még mindig igazolják, hogy vannak akik, nem
becsülik ezt, és tovább szemetelnek. Az ilyen helybeli, de a falun kívülről
személyekkel szemben is a lakosságnak és az önkormányzatnak közösen
kell fellépnie.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Támogatóink voltak:
Baksáné Laposa Judit
Farkas Norbert
Hajdú bolt
Madocsai Húsbolt
Madocsai Nyugdíjasklub
Madocsai
Önkormányzat
Magyar Madártani
Egyesület
Puch Sörpatika
Törjék Zsigmondné
Viza Bisztró
Vörös Bálintné
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Könyvtári hírek, SPORT: Röplabda

Bacs Lajosné Puch Julianna könyvbemutatója Madocsán
Bensőséges hangulatú író-olvasó
találkozó részesei lehettünk ápr. 9én könyvtárunkban. Puch Juli néni
2015-ben megjelent könyvét ismertük meg, melynek címe: Kézen
fogva vezetett az élet. Juli néni nem
először járt könyvtárunkban, első
verseskötete megjelenésekor már itt
üdvözöltettük, és ezt nagyon szívesen tettük, hisz közülünk való,
falunkban, Madocsán született. Itt
töltötte gyerekkorát, itt találtak
egymásra párjával, Bacs Lajossal,
majd innen indultak közösen, házasságkötésük után a „nagyvilágba”.
Az országban sok helyen dolgoztak,
végül Százhalombattán telepedtek
le. A város és az erőmű építésének
aktív részeseivé váltak a kezdetektől
a mai napig. Százhalombatta születését a „Rögös az út” című könyvében örökítette meg, versben elbeszélve. A „Kézen fogva vezetett az
élet” sorrendben a negyedik
könyve, melyben az eddigi életét írja
le, ami tele volt örömmel, bánattal,
sok izgalommal és rengeteg küzdelemmel. De nem csak az ő életét
ismerhetjük meg, hanem a vele
kapcsolatban állt emberekét is.
Megemlékezik a Madocsán látott és
tapasztalt régi, falusi munkákról, a
falubeli szórakozási lehetőségekről. A II. Világháború madocsai

eseményeiről is ír, név szerint említve az embereket. Aztán a háború utáni pesti, kereskedelmi célú utazásokról is szól, amikor hajóval és
vonattal szállították a madocsaiak a
fővárosba az élelmiszert. Ezen kívül
megörökít még sok élettörténetet, az
élete során más településbeli emberekkel átélt élményeit is.
Juli nénit elkísérte Madocsára
három jó ismerőse. László Anikó
segített végigkalauzolni bennünket
e könyv segítségével Juli néni életén. Beszélt a könyv létrejöttéről is,
amiben Anikó is jelentősen részt

Röplabda: Gyerek kategória
2016. április 24-én sok iskolával együtt,
iskolánk tanulói is részt vettek röplabda
tornán, melyet Tolnán rendeztek.
Tőlünk 3 csapat indult két kategóriában: az 5.
és 6. osztály tanulói „mini”, a 7. és 8. osztály
tanulói pedig „gyerek” korosztályban. Csoport
mérkőzések során szép végeredmény született. A „gyerek” kategóriában csapataink az V.
és VI. helyezést érték el. A „mini” kategóriában pedig I. helyezést sikerült elérni.
Mindenki meglepődött amikor az eredmény
hirdetésnél csak arany érmet osztottak
helyezéstől függetlenül.
Nagyon jól éreztük magunkat és várjuk a
következő megmérettetést.
Kovács Réka, Somogyi Anna

vett. Vigh Judit pedig felolvasott
néhány verset.
Juli néni megjelent rokonaival,
régi barátnőivel és az érdeklődőkkel
folytatott beszélgetések, régi
emlékek felidézése tette meghitté
ezt a találkozót.
A Kézenfogva vezetett az élet c.
könyv megvásárolható a könyvtárban 2500,- Ft-os áron. Az életrajzi
ihletésű könyv mellé jár még az
Időre hulló utazásunk c. vékony
versesfüzet is.
Baksa Istvánné
könyvtárvezető

SPORT: Röplabda, Kézilabda
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Röplabda hírek
Az elmúlt időszak legfontosabb
eseménye, hogy 2016-ban már a
Madocsa Sportegyesület szakosztályaként működünk, köszönjük.

2016. február 27. III. Nőnapi
Kupa, Kunszentmiklós
Meghívásra, először vettünk részt
ezen a tornán. Minden meccsen
partiban voltunk, utólag derült ki,
Az első negyedév eredményei:
hogy erős csoportba kerültünk. Így a
2016. január 16. III. Madocsai 9. helyezés értük el.
Amatőr Vegyes Röplabda Torna.
(Nagyné Kovács Zita, Kovácsné
Csapataink jól szerepeltek és vidám Reich Éva, Seregné Kippel Szilvia,
hangulatban telt el a nap.
Nagy János, Madár Krisztián,
Résztvevő csapatok:
Vörös Ferenc Zsolt, Moró Attila)
Paks
WerdelSzépen
2016. március 19. I. Nyuszimix
Kecskeropi
Kupa, Orgovány
MadocsaI.
Két ismerős csapat a KOFI és a
Madocsa II.
Werdel Szépen közös szervezésében
hívtak meg minket erre a tornára.
Eredmények:
Egy közös Madocsa I – Madocsa II
Madocsa I. 3. helyezés
csapattal indultunk. Azonban csak
(Nagyné Kovács Zita, Seregné
két férfi játékosunk tudott eljönni, a
harmadik férfi játékos hiánya érezKippel Szilvia, Kovácsné Reich
Éva, Tóthné Burai Krisztina, Nagy hető volt. Jó játékkal és jó hangulatban a 8. helyen zártuk a napot.
János, Madár Krisztián, Vörös
(Seregné Kippel Szilvia, Kovácsné
Ferec Zsolt)
Reich Éva, Bokor Gyöngyi, Turiné
Nikl Melinda, Tóthné Bura
Madocsa II. 5. helyezés
Krisztina, Vörös Ferenc Zsolt,
(Turiné Nikl Melinda, Heffkóné
Moró Attila)
Patai Mária, Bokor Gyöngyi,
Csekő Árpád, Balogh Ákos,
Hollóssy Döme)

2016. április 9. Bezerédj Amatőr
Röplabda Mix Kupa, Tolna
Két, hiányos csapattal vettünk részt
a tornán. Azonban egymást kisegítve megfelelően helytálltunk. Az
utolsó meccsen a Madocsa I. nagyon
szoros játékot vitt a Pécs csapata
ellen, de mégsem sikerült megvernünk őket. Így a 3. helyezettek lettünk.
(Kovácsné Reich Éva, Seregné
Kippel Szilvia, Nagyné Kovács
Zita, Tóthné Burai Krisztina, Moró
Attila, Vasadi Teodór)
A Madocsa II. csapat 5. helyezett
lett.
(Turiné Nikl Melinda, Heffkóné
Patai Mária, Kuti Jana, Bokor
Gyöngyi, Kovács István)
Alkalmaink:

Hétfő 17:00-18:00 játék

Csütörtök 18:00-19:00 játék

Péntek 17:30-19:00 edzés.
A részvétel díja 400 Ft/alkalom.
Továbbra is várunk minden érdeklődőt, mozogni vágyót.

Női kézilabda hírek
A 2015/16 évi Bajnokság Tavaszi
fordulóját 3. helyről folytattuk. A
Bajnokság rájátszásos formában
zajlik. Alap szakasz és Rájátszásos
szakasz áll össze. Az Alap szakaszban 14 mérkőzést a rájátszásban 6
meccset játszunk.
Február 21-én Dunaújvárosba 6
csapatos teremtornára kaptunk meghívást. A tornán 3. helyet szereztük
meg, és a Gólkirálynői Címet is
elhoztuk, amit játékos edzőnk Kis
Klaudia nyert el 23 góllal.
Február 28-án Hőgyészre utaztunk
Bajnoki mérkőzésre. A főleg NBIIes játékosokból álló csapat fölényes
győzelmet aratott a sérülésekkel
bajlódó csapatunk felett.

Góllövőink:
Kis Klaudia 9 gól,
Fazekas Móni 4 gól,
Baranya Lilla 3 gól,
Klippel Győ 1 gól.

Március 18-án, ezen a héten már a
második mérkőzésünket játszva
Tengelic csapatát fogadtuk. A péntek esti derbit végig mi irányítottuk
és fölényes győzelmet arattunk.
félidőben 22:9-re, a mérkőzést
Március 14-én Kocsolát fogadtuk 39:23-ra nyertük. Fiatal játékosaink
itthon. A meccsen mi akaratunk is több időt tölthettek a pályán.
érvényesült. Félidőben 18:10-re, a
mérkőzés végén 40:22-re nyertünk. Góllövőink:
Kis Klaudia 11 gól,
Baranya Lilla 10 gól,
Góllövőink:
Kis Noémi 9 gól,
Kis Klaudia 9 gól,
Klippel Győ- Baranya Lilla 8-8 gól, Klippel Gyöngyi 4 gól,
Juhász Eszter 2 gól,
Kis Noémi 7 gól,
Fazekas MóniFazekas Móni 3 gól,
Bacs ÁgiBacs Ági 2 gól,
Höss Tamara 1-1 gól
Bán TanitaJuhász EszterHöss Tamara 1-1 gól.
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
.
Április 3-án Pakson játszottuk következő alapszakaszi meccsünket. A
szoros mérkőzés végére összeszedtük magunkat és győztünk. A
félidőben 11:9-re vesztésre álltunk,
de a végén 23:26-ra nyertünk.

Az alapszakaszban Decsen volt
utolsó mérkőzésünk. A meccset mi
nyertük, pedig egyre több sérültünk
ült a kispadon. A lányok nagyot
harcoltak és küzdöttek egymásért.
A félidőt 9:16-ra, a meccset 21:27-re
nyertük.

Góllövőink:
Kiss Klaudia 8 gól,
Baranya Lilla 7 gól,
Kis Noémi 5 gól,
Klippel Gyöngyi 3 gól,
Höss Tamara 2 gól,
Fazekas Móni 1 gól.

Góllövőink:
Baranya Lilla 11 gól,
Kis Noémi 6 gól,
Fazekas Móni 4 gól,
Höss Tamara Klippel Gyöngyi 3-3 gól.

Az alapszakasz után a felsőházban
folytathatjuk a Bajnokságot. 3. helyről indulunk, és 3 pontot viszünk
magunkkal. Kemény meccsek várnak ránk, hiszen a 4 legjobb csapat
küzd meg egymással. Sajnos tartós
sérülések miatt nem tudunk teljes
létszámmal kiállni, de ezek után a 4.
helyezés lehet a legrosszabb, amit
elérhetünk.
Köszönjük Támogatóinknak és
Szurkolóinknak a bizalmat és
remélem továbbra is számíthatunk
rájuk.
Kissné Szili Mária

Madocsa SE labdarúgás
Gólszerzők: Kern 2, Wenhardt 2, Csapataink:
Éger, Araczki, Böde, Süvöltős, öngól.
Sánta B, Erb F, Gábor M, Kovács
Április 17-én ismét szomszédvári Gergő, Kovács Gábor, Závodi Zs,
rangadót játszottunk a dunakömlődi- Szabó R, Bíró K, Farkas P, Szili P,
ekkel. Most is sok néző volt, és Novák A, Szintai K, Szívós P, Gerst J,
szerencsére jól szórakoztak. A sokkal Pergel K, Ferencz M, Südi D, Jákli J,
erősebb ifi csapatuk ellen a mieink Őrsi A, Csapó A, Szigeti I,
sokáig jól tartották magukat, de a
végére elfáradtak és a vendégek 5:0ra győztek.
Müller R, Gergely L, Araczki I, Hahn
J, Kern T, Magyar I, Madár K, Kanik
Felnőtt csapatunk ismét nagyszerűen Z, Fritz W, Szakács V, Éger L, Rein A,
A gerjeni csapatokat fogadtuk, ifis- játszott és Böde 2 valamint Süvöltős Vörös G, Schulteisz A, Vörös G,
táink lelkes játékkal döntetlent értek góljaival magabiztosan győzött. A Böde I, Süvöltős J, Zengrűber Á,
el, a felnőttek 3:0 arányban nyertek, győzelmet a csapat egykori játékosa Hosnyánszki T, Kindl I, Sánta I,
majd tözs-szurkolója Bozsoki Sándor Wenhardt Á, Gál A,
Hahn, Böde és Kern gólja-ival.
emlékére ajánlotta.
Ezután egy szabad nap következett,
Lénárt Gyula
majd április 3-án a Bölcske II
csapatát fogadtuk. Rengeteg néző Ezután Pálfa következett, az ifisták
érkezett a két településről, de győzelmet engedtek ki a kezükből, a
Kiadja:
máshonnan is szépszámmal jöttek. A felnőttek 9:0-ra győztek.
Madocsa község Önkormányzata
szabályok alapján a Bölcske
http://madocsa.hu
megerősítette csapatát fiatal NB III-s
Szerkeszti:
játékosokkal, így nagyon izgalmas Aztán jött egy kellemetlen megleKiss Ferenc
mérkőzés kerekedett. A mieink petés, a bátaapátiak egy izgalmas
20/223-4874
nagyon lelkesen és fegyelmezetten meccs után elvitték a három pontot.
játszottak és bravúros győzelmet
fecoshy@freemail.hu
arattak 2:1 arányban, Kern és Böde
Az újság bejegyzési száma:
góljaival.
Jól kezdődött tehát a bajnokság, hat
2.9.1./1268-1/2005
meccs, öt győzelem, s mivel riváliFelelős kiadó:
Április 10-én a Sióagárdot fogadtuk. sunk a Mórágy már botlott, átvettük
Gelencsérné Tolnai Klára
Ifistáink jó játékkal 3:0-ra nyertek, az első helyet. Négy hazai meccs van
polgármester
Gábor M, Szintai K és Szívós P hátra, várjuk régi és új szurkolóinkat,
Nyomda:
góljaival. A felnőttek közönség szóra- az ő segítségükkel szép eredmény
Kerényi Nyomda, Szekszárd
koztató játékkal 9:1-re nyertek.
születhet a bajnokság végére.
A bajnokság tavaszi idénye március
20-án kezdődött. Az önkormányzat
újjá varázsolta az öltöző épületet,
minden helyiség frissen festve várta a
sportolókat. Társadalmi munkában
megjavítottuk a játékosok kispadjait,
nézőtéri padokat készítettünk, ki lett
mérve a pálya, megtörtént a hitelesítése. Az MLSZ tolna megyei vezetői
elismeréssel beszéltek a felújított
pályánkról. Felszereltük az új labdafogó hálókat.

