Madocsai Hírmondó
XI. évfolyam, 3. szám, 2016. május - június

A Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból
Önkormányzati hírek:
- 70 éves a Madocsai Népi
Együttes
2-3. oldal

XIX. MADOCSAI FALUNAP
Madocsa Község Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a
2016. augusztus 20-án tartandó Falunapi rendezvényre!
8. 00 

- Gyereknap
3. oldal
Iskolai hírek:
- Vakáció

Főzőverseny kezdete

10.00  Gyerekprogramok:
Paksi Broadway Stúdió és TiniTüsik
műsora, Arcfestés, Lufibohóc

4-5. oldal
13.30

Köszöntő

Óvodai hírek
6. oldal

Főzőverseny eredményhirdetés

Szabó Józsika köszönete
6. oldal

14.00  Koós János-Dékány Sarolta

Védőnői hírek
7. oldal

15.00  Operett műsor:
Jurák Lili – Kurkó József

8. oldal

16.00  Csámpai Country Road Club

Egyházi hírek
Könyvtári hírek
9. oldal
Információk

16.30

Madocsai Népi Együttes

18.00

Animal Cannibals

18.30

Tombola

10. oldal
Agrárkamarai hírek
11 oldal
SPORT:
Röplabda
11. oldal

19.45  Kökény Attila
A műsort követően hajnalig tartó bál, a zenét a Traktoros
Band szolgáltatja.

Labdarúgás
12. oldal

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Önkormányzati hírek

70 éves a Madocsai Népi Együttes
Az idén ünnepli a Madocsai Népi Együttes fennállásának 70. évfordulóját. A jubileumi alkalomból 2016. június
25-én megtartott eseményre meghívást kaptak az együttes fennállása alatt valamikor táncolt, illetve jelenleg
táncoló tagjai is, hogy együtt ünnepelhessenek mindazok, akik ápolták és ápolják a madocsai néptánc
hagyományt. A rendelkezésre álló nyilvántartás és ismeretek alapján közel 500 meghívót küldtünk ki, de sajnos
sokan közülük nem jöttek el.
A 17 órakor kezdődő gálaműsoron azon néptánccsoport tagjai köszöntötték a madocsai táncosokat, akikkel az
együttes múltja és a jelene összefonódik, így:
Adony Táncegyüttes
Baracs Néptánc Együttes
Bölcskei Néptánc Együttes
Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
Hartai Néptánc Együttes
Szalkszentmárton Táncegyüttes
A változatos és szép táncokkal tűzdelt ünnepséget egyéb esemény is színesítette, ugyanis a Képviselő-testület
döntése értelmében az ünnepség keretében három posztumusz díszpolgár, és egy díszpolgári cím
adományozására is sor került.
Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára címet kaptak az együttes azon alapító tagjai, akik a népművészet
országosan is elismert mesterei voltak. A kitüntető címmel járó oklevelet és emlékérmet a díjazottak hozzátartozói
vették át.
Madocsa Község Posztumusz Díszpolgárai:
Földesi János,
a Madocsai Népi Együttes alapítója, a Madocsa
népzenei, néptánc hagyományainak gyűjtéséért,
ápolásáért, több évtizeden keresztül végzett népművelői
munkájáért.

Boldog István,
a Madocsai Népi Együttes alapító tagja, az együttesben
évtizedeken keresztül végzett munkájáért, kiemelkedő
tánckultúrájáért.

Seregi István,
a Madocsai Népi Együttes alapító tagja, az együttesben
több évtizeden keresztül végzett munkájáért,
kiemelkedő tánckultúrájáért.

Madocsa Község Díszpolgára címet kapott:
Wünsch László,
a Madocsai Népi Együttes volt művészeti vezetője, az
együttesben végzett példaértékű és magas szakmai
színvonalú munkásságának elismeréseként.
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Önkormányzati hírek
A népi együttes jelenlegi legidősebb tagja – aki
több évtizeden keresztül táncolta a madocsai
táncokat – Zajacs Istvánné a 70. évfordulóra
készített emlékvázát vehette át.

A közönség nagy örömére a madocsai táncosok a jubileumi
műsoron élő zenére léptek fel, ugyanis Borzavári Róza és
barátai kísérték az együttest, és ők húzták a talpalávalót az
esti Táncházban is.
Nagyon sok sikeres fellépést és jubileumi évfordulót kívánunk a madocsai táncosoknak!
(A rendezvényről videófelvételek és még több fénykép tekinthető meg a www.madocsa.hu honlapon.)
Önkormányzati Hivatal

Madocsán Gyereknap
Családosként gyakran járok a gyerekeimmel különböző gyereknapi rendezvényekre. Ezeket látván, felbuzdulva
gondoltam Madocsán is milyen jó lenne egy ilyet szervezni, a gyerekek biztos örülnének neki. Ezért
nekifogtam a gyereknap megszervezéséhez. Az Önkormányzatnak nem állt rendelkezésre pályázati forrás,
ezáltal különböző vállalkozók támogatásával tudtam megteremteni az anyagi fedezetet.
A programot úgy próbáltam összeállítani, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót és persze minden ingyenes
legyen.
Ezen a napon a gyerekeknek szólt a rendőr- és tűzoltóautó dudája, a vállalkozó kedvűek még bele is ülhettek,
közelről megcsodálhatták.
Mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. Volt arcfestés, Csillám- és aranytetoválás, lufibohóc,
kézműves foglalkozás, spongya bobos ugrálóvár, óriás csúszdás légvár, Besenczi Zoltán segítségével
ujjlenyomat vétel, wwf interaktív játékok kipróbálása.
Ebéd lángos volt, amit a Madocsai Nyugdíjas klub készített.
A rendezvény zárásaként a várva várt habparty, amit a kicsik és nagyok is élveztek, sikítva vetették bele
magukat a habokba.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Madocsai Gyereknap:
Madocsa Község Önkormányzata
Madocsai Nyugdíjas Klub
Hajdu Bolt
Szili Jánosné
Baksáné Laposa Judit
Szabó Edvin
Kuti Jana
Törjék Zsigmondné
Magyarics László
Turi Norbert
Padló General Bt.
Viza Bisztró
PakSírkő Kft.

Bach Tamás
Pere és Társa Kft.
Mezőföldvíz Kft.
Diego Paks
Marika Bútorbolt
Varró Katalin
Hegedűsné Katona Klára
Bán Gézáné Vali
Szalai Andrásné Vali
Dunaföldvár Tűzoltói
Dunaföldvár Rendőrkapitányság
Turiné Nikl Melinda
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Iskolai hírek

Vakáció
Véget ért a 2015/16-os tanév. A diákok legfőbb feladata az volt, hogy tanulmányi munkájukat képességüknek
megfelelően teljesítsék.
Ezt a munkát az 1. osztályban a köznevelési törvénynek megfelelően szövegesen értékelte a tanító néni. Az 1.
osztályban kiválóan megfelelt minősítéssel végezte munkáját 1 tanuló, jól megfelelt minősítéssel 7, megfelelt 4
tanuló zárta az évet.
Tanulmányi munkáját az osztályok a következő képpen teljesítette:
2. osztály tanulmányi átlaga 4,37 Kitűnő: 2

Jeles: 2 tanuló
3. osztály tanulmányi átlaga 4.19 Kitűnő: 2
Jeles: 5 tanuló
4. osztály tanulmányi átlaga 4.27 Kitűnő: 2
Jeles: 1 tanuló
5. osztály tanulmányi átlaga 4.22 Kitűnő: 6
Jeles: 1 tanuló
6. osztály tanulmányi átlaga 4.01 Kitűnő: 0
Jeles: 1 tanuló
7. osztály tanulmányi átlaga 3.69 Kitűnő: 1
Jeles: - tanuló
8. osztály tanulmányi átlaga 3.82 Kitűnő: 1
Jeles: 1 tanuló

Iskola tanulmányi átlaga: 4.08
alsó tagozat: 4.27
felső tagozat: 3.9

1. osztály:
kiválóan megfelelt:
Nagy Márk

2. osztály:
kitűnő:
Nagy Lara
Nyulasi Bence
jeles:
Katona Nikolett
Kiss Klára

3. osztály:
kitűnő:
Bán Csanád
Kovács Réka
jeles:
Laposa Márton
Somogyi Bálint
Somogyi Péter
Törjék Emese
Vörös Roland

4. osztály:
kitűnő:
Juhász István
Katona Vanessza
jeles:
Patai Barbara
5. osztály:
kitűnő:
Arnold Olivér
Sereg Zita
Szabó Barna
Szabó Máté
Szintai Zsófi
Szintai Zsombor
jeles:
Virágh Ákos

6. osztály:
kitűnő: jeles:
Bán Csenge
7. osztály:
kitűnő:
Szili Zsolt
jeles: 8. osztály:
kitűnő:
Vörös Aliz
jeles:
Mester Virág
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Iskolai hírek
4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

legmagasabb
matematika környezet
tanulmányi átlag
ism.
4,15
4,25

Magyar

Magyar

3,93

4,35

magyar
nyelv
4,16

magyar
nyelv
3,56

magyar
nyelv
3,53

legalacsonyabb magyar
tanulmányi átlag nyelv
3,81

angol
matematika matematika matematika angol
matematika történelem
3,6
3,16
fizika
3,64
3,04
földrajz
3,13

2. osztály

Dicséretek:
Osztályfőnöki

3. osztály

magyar
nyelvtan
3,73

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

1

11

3

12

8

28

31

10

13

5

3

Szaktanári:
Igazgatói:

2

Nevelőtestületi

3
1

1

8.-osainknak a legnagyobb kihívást ebben a tanévben a felvételi vizsga jelentette. Minden tanuló felvételt nyert
az általa választott középfokú intézménybe. Gimnáziumba 5 tanulót, szakgimnáziumban 7 tanulót,
szakközépiskolába 3 tanulót vettek fel.
Programok, események a tanévben:
Ebben a tanévben nagyon sok programunk volt, ami építette közösségünket és javította iskolánk jó hírnevét és
megítélését. Megpróbáltam összegyűjteni ezeket:
· Nagy tömegeket mozgattunk a papírgyűjtésen.
· Dísztárgyakat készítettek tanulóink természetes anyagokból és kiállítottuk a mozi előterében.
· Színvonalas műsorokkal szórakoztattuk a nézőket az Őszbúcsúztatón.
· Az egészséges életmódra nevelés keretében jó hangulatú Gyalogló Napot szerveztünk a falu aprajanagyja részt vételével.
· Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az önkormányzattal. Kapcsolatunk kiválónak mondható.
Kezdeményezésünket elfogadva a Sportcsarnokba tételválasztó függönyt szereltettek, ami könnyebbé
teszi a testnevelés órák párhuzamos megtartását.
· Az Önkormányzat anyagi támogatásával szerveztük meg a Mikulást is.
· Ajándéktárgyakat készítettünk az Adventi vásárra. A bevételt látássérült kisgyermekünk Szabó Józsika
olvasótévéjének megvásárlására ajánlottuk.
· Jelmezbált tartottunk. Az osztályok támogatásunkkal csoportos jelmezbe is beöltöztek.
· Családi sportnapra hívtuk a szülőket a Sportcsarnokba.
· Versmondó versenyünk az idén is népszerű volt.
· Fogadtuk a leendő elsősöket kedves „Iskolaváróval”.
· Fordított napot tartottunk a tanulók pozitív élményeit és önbizalmát növelve.
· Részt vettünk és eredményesen szerepeltünk a D-B-M versenyeken. (1-2-4. helyezések)
· A 2. osztályos tanulók szép eredményeket értek el az országos levelező versenyeken.
· Sporteredmények
· Magyar László verseny: 1. hely
· Anyák napi műsorral köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat.
· Majálisoztunk az új sportpályán.
· A felsős tanulók levelező tanulmányi versenyeken szintén eredményesek voltak.
· A Zrínyi matematika versenyen vettünk részt
· Hasznos ismereteket szerezhettek tanulóink az osztálykirándulásokon
Agócs Mihályné intézményvezető
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Óvodai hírek

Süni csoport kirándult
Május 11-én egy borongós szerdai reggel izgatottan ébredt a Süni csoport apraja és nagyja. Anita és Mónika
óvó nénik hosszas szervezésének köszönhetően kirándulni megy a csoport, a cél állomás Kecskemét. Már nyolc
óra előtt izgatott csemeték lepték el az ovi udvarát és várták, hogy megérkezzen a busz, amit az Atomerőmű
biztosított a kiránduláshoz (köszönet érte Baksai Lindának).
Miután mindenki elfoglalta a helyét és egy hangos „itt vagyok” kíséretében igazolta, hogy jelen van
elindultunk. Az első megállónk a Természet Háza volt. Ez a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
látogatóközpontja. Az épületben a hazai természetvédelem történetét, a magyar nemzeti parkokat, a Duna–Tisza
köze jellemző élőhelyeit és a múltbeli mesterségeket bemutató állandó kiállítások láthatók. A gyerekeket egy
bábelőadás segítségével ismertették meg hazánk védett madarának, a túzoknak az életével. Mi kis hőseink aktív
résztvevői voltak az előadásnak, amellett hogy válaszoltak a kérdésekre, a vetítést árnyjátékkal színesítették! A
párperces ismeret terjesztést követően, színezhettek, kirakós játékot játszottak és kipróbálhattak számos
interaktív táblát is.
Ezt követően kapta magát kis
csapatunk és a Kecskeméti
Vadaspark felé vettük az irányt,
ekkora már az időjárás is
nekünk kedvezett! Körbejártuk
és megcsodáltuk az állatkert
lakóit, a gyerekek kedvenc része
az állatsimogató volt, ahol
kecskét, bárányt lehetett etetni
és nyuszikat simogatni! Miután
kifosztottuk az ajándékboltot és
mindenki gazdagabb lett valami
nélkülözhetetlen aprósággal
megpihentünk a vadaskert előtti
játszótéren, majd elindultunk
hazafelé. Közkívánatra falatoztunk egyet a „Mekiben” és a nap
megkoronázása képpen fagyiztunk egyet Dunaföldváron.
Amire hazaértünk a gyerekek és
szülők is kellőképpen elfáradtak, de biztos vagyok benne, hogy mindenki szeretné, hogy legyen máskor is csoport kirándulás, mert nagyon jól
éreztük magunkat!
Farkasné Tuza Melinda

Köszönet a támogatásért!
Szeretnénk köszönetet mondani Szabó Józsika olvasó televízió megvásárlásához
nyújtott segítségért: a Madocsai Református Gyülekezetnek, Madocsa Község
Önkormányzatának, a Madocsai Általános Iskolának és Óvodának, a falu és a
környékbeli embereknek.
Józsika tanulmányi eredménye nagyon jó, megyei környezet versenyen 1 helyezett
lett az országos versenyen 10. helyezést ért el.
Az eddigi orvosi vizsgálati eredménye nem változott, szeme nem romlott.
Köszönettel Szabó Józsika és Szülei
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Védőnői hírek
Játékos tudomány

Május hónapban az ÁNTSZ segítségével sikerült megszervezni, hogy hozzánk, a mi iskolás gyermekeinkhez is
eljusson az e-Bug, Játékos tudomány egészségnevelő program! Az e-Bug azért jött létre, hogy a gyerekek
számára iskolai keretek között mutassa be a mikrobák világát. Ezt az anyagot a brit Health Protection Agency
(Egészségvédelmi Intézet) és a brit Egészségügyi Minisztérium ingyenesen terjeszti a Nagy-Britanniában és az
Európai Unió más országaiban dolgozó tanárok és egészség fejlesztést végző szakemberek között. A program
célja, hogy fejlessze a tanulók egészségügyi tudatosságát, és elmélyítse természettudományos érdeklődésüket!
A program a következő képpen épült fel: a teremben volt öt állomás melyen a 2., 4., 3. osztályos tanulók
forgószínpad szerűen cserélték egymást!
Az első asztal a mikrobák világáról szólt célja, hogy a diákok megismerkedjenek a mikrobák különböző
fajtáival (baktériumok, vírusok és gombák). Megtanulják, hogy a különféle alakú és formájú mikrobák
mindenütt megtalálhatók!
A második állomás a „Rémisztő kezek” a helyes kéz higiénére hívja fel a figyelmet egy érdekes kísérlettel,
mely során UV fényben látszódó géllel bekentük a vállalkozó kedvű gyerekek kezét és UV lámpa alatt
figyeltük meg, hogy a helyes és helytelen kézmosás milyen mértékben távolítja el a láthatatlan kórokozókat,
valamint hogy kézfogással hogy terjedhet a mikroba.
A légutak higiénéje volt a harmadik állomás. Itt a „Szupertüsszencs” pályán a cseppfertőzést mutattuk be!
Nagy kedvenc volt a szemléltető orrváladék melynek a receptjét megígértem a gyerekeknek, szülői segítséggel
elkészíthető! Íme:
Hozzávalók:
· poli-vinil-acetát alapú univerzális ragasztó (áttetszőre szárad, barkács és hobbiboltokban kapható)
· bóraxpor (gyógyszertárakban kapható)
· zöld színű ételfesték (ez pedig a sütőporok, ételdíszítők között található nagyobb élelmiszerboltokban)
· víz
· 2 db eldobható pohár “A” és “B” jelöléssel felcímkézve
· műanyag kanál vagy keverőkanál
· evőkanál
· műanyag kesztyűk
Elkészítés:
1. Vedd fel a kesztyűt! Töltsd meg az A jelű poharat vízzel, és adj hozzá 1 kanál bóraxport! Keverd el
alaposan!
2. A B jelű pohár aljára nyomj kb. 2-3 cm-nyi ragasztót, majd jól keverd el 3 evőkanál vízzel!
3. Cseppents a B jelű pohárba néhány csepp ételfestéket, és keverd el!
4. Végül az A jelű pohár tartalmából tégy 1 evőkanálnyit a B jelű pohárba, és nézd meg, hogyan alakul
szupernyálkás zöld takonnyá! Várj kb. fél percet, és kezdődhet a játék! Tilos megenni!
A negyedik asztalnál az élelmiszer higiénéről beszélgettek a gyerekekkel. A már említett UV zselével bekent
eszközökkel vizsgálták, hogy terjed a kórokozó, ha nem mosogatunk rendesen és nem tisztítjuk meg alaposan
az alapanyagokat!
Az utolsó állomás a tudatos antibiotikum használatra hívta fel a figyelmet!
A gyerekek nagyon érdeklődőek, kíváncsiak és együttműködőek voltak, egy tartalmas délelőttöt tölthettünk el
együtt. Itt szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért a pedagógusoknak, az ÁNTSZ dolgozóinak,
akik segítettek a szervezésbe és a lebonyolításban, a Madocsai Önkormányzatnak a támogatásért, valamint
Fenyvesi Anitának a segítséget!
Farkasné Tuza Melinda

8

Egyházi hírek

Baj van a harangokkal
Kedves Olvasók!
Többen kérdezték, hogy újabban
miért marad el a nyári időszámításban megszokott 20 órai harangozás? Nos, röviden szeretnék a
kérdésre válaszolni, és tájékoztatni
a falu lakosságát az okokról.
Mikor 2010-ben a templom külső
felújítása megtörtént, a harang
szinte teljesen új elektronikát és
programórát kapott. Már az akkori
szerelők figyelmeztettek, hogy a
harangköpeny nagyon el van
vékonyodva, és ha nem kezdünk
vele valamit, néhány éven belül ki is
lyukadhat. Ez a harangot teljesen
használhatatlanná tenné és valószínűleg csak újonnan öntött harangokkal helyettesíthetnénk a jelenlegieket. Amennyit lehet, ők gyors
„segítségként” fordítottak a harangon (ami az öntés és a felfüggesztés
miatt csak pár millimétert jelent),
hogy a nyelv egy kissé arrébb üssön
a köpenyen.
Az óta, kb. 2 éve, volt itt két
fiatalember, akik magyarországi
templomok harangjainak hangját és
működését rögzítik videofelvételen,
és teszik közzé videomegosztó portálon. Az ő munkájuknak köszönhetően láthatjuk, hallhatjuk mi is
harangunkat a
https://www.youtube.com/watch?v
=o2jg_442f4Y
oldalon, vagy egyszerűen csak a
youtube keresőjébe beírva a
„Madocsa harang” kifejezést.
Ezeken a felvételeken is látszik,
mennyire kopottak a harangköpenyek, s nem mellesleg a másik
cégtől teljesen függetlenül ők is
jelezték, hogy ha nem kezdünk vele
valamit, a harangunk hamarosan
kilyukad.
Sajnos az eddigi beruházások miatt

még nem érkeztünk oda, hogy
harangfelújításba kezdhetnénk.
Valószínűleg ez is egy nagyobb
összegű beruházás lesz, hisz
minden bizonnyal a harangokat a
toronyból le kell majd emelni és
csak így lehet megjavíttatni.
Egyelőre még annak sem jártunk
utána, hogy ez megoldható-e a
torony ablakain át, vagy le kell
hozzá venni a toronysisakot is. Ám
idén a presbitérium döntésével
pályázatot nyújtottunk be a templomtető felújítására. A pályázati
számolások szerint, 38-40 millió
forintos beruházás lenne a tetőcsere,
melynek – egyelőre úgy tűnik –
legfeljebb 75%-át támogatja az
Állam, ha a benyújtott anyag
kedvező elbírálásban részesül.
Következésképp a fennmaradó
25%-ot önerőből kell biztosítani.
Amíg tehát e pályázat eredményére
várunk, semmi komolyabb beruházásba nem tudunk kezdeni. A
harangokat addig is kímélendő
hoztam a döntést, hogy az esti 20
órai harangot szüneteltetjük, az
emlék-, a temetési- és az istentiszteleti harangozások javára.

Tisztelettel kérem hát a falu lakosságának megértését és türelmét,
hogy amíg nem tudunk harangfelújítás ügyben lépni, fogadják el
az esti harangozás szünetelését! Aki
szívesen nyújt segítséget akár a
templomtető, akár majd a harangok
felújításában, annak segítségét és
adományait ezekre a célokra is
szívesen vesszük és előre is köszönjük!
További áldott nyarat, és áldást,
békességet kívánok az Olvasóknak!
Nagy János

Könyvtári hírek
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Könyvtáros szakmai nap Madocsán
Máj. 24-én könyvtárunkban
megyei könyvtárosi szakmai
napot tartottunk. A Szekszárdi
Illyés Gyula Megyei Könyvtárhoz Tolna megyében 96
könyvtár tartozik, így a
madocsai is. A könyvtárosok
évente négyszer szakmai
napon találkoznak egymással,
mindegyik alkalommal négy
különböző helyszín van
megjelölve, tetszés szerint
azok közül lehet választani. Így
került sor most Madocsára. Az
adott napon a vendégfogadás után iskolánk dalos lányai madocsai népdalcsokorral kedveskedtek a megjelent
könyvtárosoknak. Ezután Tubáné Benák Ibolya, községünk aljegyzője köszöntötte a vendégeket, majd beszélt
Madocsa múltjáról, jelenéről, rámutatva a jellegzetességekre. Utána a megyei könyvtárosok szakmai előadása
következett, eztán az aktuális könyvtári feladatok megbeszélésével és könyvtárunk bemutatásával folytatódott a
program. Délután községünk néhány nevezetességével ismerkedtek vendégeink. Lementünk a 3 km-re lévő Dunapartra, majd Árpád-kori református templomunkat mutatta be Nagy János református lelkészünk.
A könyvtáros kollégák jól érezték magukat Madocsán, a nap végén barátsággal váltunk el egymástól.

Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával
Máj. 30-án iskolánk tanulói Bosnyák
Viktória ifjúsági íróval találkoztak
könyvtárunkban. Bosnyák Viktória
eredetileg angol-német szakos tanár.
Dolgozott tolmácsként, újságíróskodott is.
Számos angol és német nyelvű könyvet
fordított magyarra. Jelenleg műfordítóként
és íróként tevékenykedik.
A „Tündérboszorkány” az első,
kiskamaszoknak szóló ifjúsági regénye
2003-ban jelent meg, amit ikerlányai
örömére írt. A történet folytatása a „Klott
Gatya, ne fárassz!”, majd a harmadik
részben, az „Analfa visszatér” című
kötetben olvasható. Ő írta az „Amikor
kivirágzott a fánk fánk” című művet is.
Az említett könyvek fellelhetők könyvtárunkban. Iskolánk tanítónői több héten
keresztül olvastak fel az osztályokban az
írónő írásaiból, így a tanulók már
felkészülten érkeztek a találkozóra. Bosnyák Viktória beszélt íróvá válásáról, könyvei keletkezéséről. Levetítésre
került a Tündérboszorkány c. regénye filmes változata is, amit budapesti általános iskolások készítettek el. A
madocsai gyerekek érdeklődéssel, vidáman fogadták az írónőt és a műveit is.
Baksa Istvánné
könyvtárvezető

A madocsai származású Bacs Lajosné Puch Julianna
Kézen fogva vezetett az élet című életrajzi ihletésű könyve
kapható a könyvtárban 1500,- Ft-os áron.
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EVS-szel Izlandon
Kedves Olvasó!
Bár modern világban élünk és az
online hírcsatornák segítségével a
hírek szinte egyik pillanatról a
másikra körbejárják a bolygót,
mégis vannak olyan esetek, amikor
az információ nem jut el azokhoz az
emberekhez, akiknek igazán szükségük lenne arra.
Tudom, hogy hozzám hasonlóan
nagyon sok fiatal szeretne belekóstolni a külföldi élet ízébe, ott
tapasztalatokat szerezni, nyelvet
tanulni vagy egyszerűen csak
utazni, azonban az anyagiak miatt
lemondanak ilyen jellegű álmaikról,
azt gondolván, hogy az ilyesmi
nekik nem adatik meg.
Ha Magadra ismertél, akkor engedd
meg, hogy megosszak Veled egy pár
hasznos információt és bemutassam
Neked az EVS-t, amellyel Nekem
is lehetőségem nyílt 5 hónapot
eltölteni Izlandon, ráadásul teljesen
ingyen.
Az EVS (European Voluntary
Service), magyarul az Európai
Önkéntes Szolgálat, 17 és 30 év
közötti fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy nem formális keretek között tanulhassanak, tapasztalatot szerezhessenek külföldön
önkéntesként egy maximum 12
hónapos projekt keretében. A
program az Európai Unió
tagországait és néhány Unión kívüli
partnerországot ölel fel.
A „nem formális” kifejezés azt
takarja, hogy a résztvevők nem az
iskolapadban ülve tanulnak az adott
témában, hanem önkéntesként,
munka közben szerezhetnek új
ismeretket.
Az internetes adatbázisnak köszönhetően könnyen és egyszerűen lehet
kutatni az éppen aktuális lehetőségek között. A kínálatban
mindenki megtalálhatja a saját
ízlésének megfelelő projektet a
környezetvédelemtől kezdve, a
sérültekkel foglalkozó projekteken
keresztül egészen a vízimentésig.

Információk
Az „Európai önkéntes szolgálat”-ra
rákeresve rengeteg leírást találhatsz
az interneten magyar és angol
nyelven egyaránt.
Természetesen a sok pályázó miatt a
folyamat némi időt vesz igénybe és
egy olyan országba, mint például
Izland, az egyes pályázóknak több
száz másik pályázóval kell megküzdenie.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a
leendő önkéntesnek valós belső
motivációi legyenek, hogy miért is
akar részt venni az adott projektben
és tisztában kell lennie azzal, hogy
mit vár, mit szeretne tanulni az adott
projekttől.
Ha ez megvan, akkor ezt papírra
kell vetni: egy kreatív önéletrajzzal
és motivációs levéllel jelentkezni
kell az adott projektre. A válasz sokszor heteket várat magára, de nem
szabad feladni, szerencsére számos
lehetőség van.
Természetesen a jelentkezők
nincsenek teljesen magukra utalva a
jelentkezési procedúra során.
Minden jelentkezőnek kell keresnie
egy hazai küldő szervezetet, akik
segítenek a felkészülésben, adnak
pár hasznos tanácsot és természetesen a projekt során is figyelemmel
kísérik az önkéntes életét és segítenek, ha szükséges.
A küldő szervezet kiválasztása a
jelentkező feladat, de szerencsére
ehhez is remek adatbázisok állnak
rendelkezésre. A szervezet a
jelentkezés során tanácsokkal látja
el a jelentkezőt, de a motivációs
levél megírása és a projektek
felkutatása a jelentkező feladata.

Amennyiben a jelentkező elnyerte
az adott ország fogadó szervezetének tetszését, felveszik a kapcsolatot a dokumentumokban megadott
küldő szervezettel és megkezdődik
a papírmunka, a kiutazás megszervezése és egyebek.
A pályázók a projektek során
kapnak némi anyagi támogatást,
mely függ fogadó országtól. Az
Európai Unió az önkéntes utazási
költségeit is fedezi, természetesen
bizonyos mértékig. Ezekről a küldő
szervezetek részletes tájékoztatást
tud adni.
A folyamat kicsit ijesztőnek és
macerásnak tűnhet, de higgy
nekem, megéri, hiszen már a
jelentkezés során is rengeteget lehet
tanulni. Például megtanulja az
ember eladni magát egy jó motivációs levéllel.
Én rendkívül szerencsésnek érzem
magam, hogy egy olyan országba
sikerült eljutnom a program segítségével, amelyről sokan álmodoznak. A projekt során lehetőségem
van körbeutazni a szigetet, sok időt
eltölteni a helyiekkel így igazán
megismerni az izlandi kultúrát és 5
hónapon keresztül mindennap
megcsodálni az ország gyönyörű
tájait.
Mindehhez egy bátor döntés kellett,
az, hogy 29 évesként, gyakorlatilag
felső korhatárhoz közeledve belevágjak a dologba, hiszen kihagyhatatlannak tűnt és azt kell mondjam, hogy minden perce kincs,
életre szóló élmény!
Üdvözlettel:
Törjék Gábor

Agrárkamarai hírek, SPORT: Röplabda
Agrárkamarai hírek
1. másodvetések bejelentése
A 2016-os évben a tavalyitól eltérően a másodvetések jelentését az alábbi időpontokban kell megtenni:
a vetéstől számított 15 napon belül
a beforgatás előtt 5 nappal
a beforgatástól számított 15 napon belül
2. tagdíj
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi tagdíj befizetésének határideje július 31.
3. őstermelői igazolvány
Szeretném felhívni azoknak a gazdálkodóknak a figyelmét, akik újonnan váltanak ki
őstermelői igazolványt, hogy elsőként az
APEH paksi kirendeltségén (Rosthy utca 3. a
Spar üzlettel szemben, telefon: 310-318)
kérjenek adószámot (arra a tevékenységre,
amit végezni szeretnének), és csak ezután
keressék fel a falugazdász irodát.
Bán Bálint Gézáné
falugazdász
30/418-40-93

Iskolai röplabda
2016.május 21-én ismét
megmutathattuk, hogy mit
tudunk, mert Kalocsán rendezték meg a VOLLEY
RÖP SULI nevezetű terem
tornát az általános iskolásoknak. Madocsáról most
csak egy csapat nevezet a
„gyerek” korosztályba.
Név szerint: Kovács Merci,
Kiss Bogi, Baksa Károly,
Eke Krisztina, Arnold
Adrienn, Sereg Zsanett,
Kovács Réka. II. helyezést
értünk el. Oklevelet és
érmet hoztunk haza.
Nagyon elfáradtunk, mert
sokkal több csapat volt,
mint Tolnán.
Köszönjük az edzőknek
Nagyné Kovács Zitának és
a szülőknek a támogatást, biztatást
és szállítást!
Kovács Réka
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Sport: Labdarúgás

Madocsa SE labdarúgás
2016.05.08
ifi: MadocsaSimontornya 7:0
Gól: Szívós 4, Farkas 2,
Szintai
Sánta – Erb, Szabó,
Kovács Ge, Závodi –
Ferencz, Farkas, Szintai,
Bíró – Pergel, Szívós
Csere: Jákli, Őrsi, Csapó,
Gerst, Südi
Ifistáink jól játszottak,
nagyobb arányban is győzhettek Az egy ponttal mögöttünk lévő
volna.
vendégcsapatot a szezon legjobb
játékával fektettük két vállra.
felnőtt: Madocsa-Simontornya 2:1
(1:0)
2016.05.22
Gól: Szakács, Böde
ifi: Madocsa-Fadd 1:2
Müller – Araczki, Hahn, Kern,
Gól: Kovács Gábor
Magyar – Szakács, Vörös, Éger,
Sánta – Szabó, Kovács Ge, Kovács
Rein, Schulteisz – Böde
Gá, Ferencz – Pergel, Szintai,
Csere: Hosnyánszki, Fritz,
Szívós, Bíró – Szigeti, Jákli
Zengrűber, Süvöltős, Sánta, Gergely Csere: Gábor, Csapó
Jó játék, magabiztos győzelem.
2016.05.15
ifi: Madocsa-Mórágy 1:4
Gól: Szívós
Sánta – Erb, Kovács Ge, Farkas,
Südi – Ferencz, Szili, Szintai, Szívós
– Pergel, Őrsi
Csere: Jákli, Csapó, Szigeti
A sok hiányzóval felálló csapatunk
tisztességesen helyt állt a bajnok
ellen.
felnőtt: Madocsa-Mórágy 7:0
Gól: Böde 3, Szakács 2, Süvöltős,
Kern
Müller – Araczki, Hahn, Kern,
Magyar – Szakács, Wenhardt, Éger,
Rein, Schulteisz – Böde
Csere: Hosnyánszki, Fritz, Madár,
Süvöltős, Gál, Sánta, Gergely,

A sok kihagyott helyzet megbosszulta
magát
felnőtt: Madocsa-Kajdacs 7:1
(4:0)
Gól: Böde 2, Sánta, Szakács,
Schulteisz, Süvöltős, Madár
Müller – Araczki, Hahn, Kern,
Magyar – Szakács, Rein, Wenhardt,
Sánta, Schulteisz – Böde
Csere: Gál, Fritz, Madár, Gergely,
Zengrűber, Kanik, Süvöltős

Sok helyzetet kihagytunk, győzelmet
szalasztottunk el.
Szépen türelmesen felőröltük az ellenfél ellenállását. Bajnokok lettünk,
felnőtt: Madocsa-Fadd 1:2
mi rúgtuk a legtöbb gólt, mi kaptuk a
Gól: Szakács
legkevesebb gólt és Böde István lett a
gólkirály.
Müller – Araczki, Hahn, Kern,
Lénárt Gyula
Magyar – Szakács, Gál, Kindl,
Vörös, Schulteisz – Süvöltős
Kiadja:
Csere: Wenhardt, Fritz, Madár,
Madocsa község Önkormányzata
Sánta, Gergely, Zengrűber, Kanik
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Görcsösen erőlködtünk, nem sikerült
semmi.
Kiss Ferenc
20/223-4874
2016.05.28
fecoshy@freemail.hu
ifi: Madocsa-Kajdacs 2:2
Az újság bejegyzési száma:
Gól: Szintai, Kovács Gábor
2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:
Sánta – Szabó, Kovács Ge, Kovács
Gelencsérné Tolnai Klára
Gá, Erb,– Farkas, Szintai, Gábor,
polgármester
Ferencz – Szívós, Pergel,
Nyomda:
Csere:Őrsi, Gerst, Szigeti, Jákli
Kerényi Nyomda, Szekszárd
Csapó, Südi

