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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket kíván minden
madocsai lakosnak!

Karácsonyra Mindenkinek
Költözzön a szeretet mától minden házba!
Ez hozza a szíveket örömhozó lázba!
Ha múlik is ünnepünk, szeretet maradjon,
minden adni képes szív jóságából adjon!
Találjon ránk ölelés, mosoly legyen ékünk,
szívünk mélyén száz csoda legyen az emlékünk!
Az ünnepet úgy lehet igazán fokozni,
akarj te is másoknak örömöt okozni.
Legyen mindig karácsony - én csak ezt kívánom békesség vegyen körül, bárhol a világon!
(Aranyosi Ervin)
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Testületi ülések
A Madocsai Hírmondó utolsó
számának megjelenése óta több
alkalommal ülésezett a Képviselőtestület.
Az alábbiakban ezen üléseken
elhangzottakról tájékoztatjuk a
lakosságot.
2016. szeptember 28.
Szeptember 28-i ülésén elsőként az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítását tárgyalták a
Képviselők. A rendelet módosítása
az év- közbeni bevételek és kiadások
módosítása miatt vált szükségessé.
A költségvetési bevételek összege
nagyrészt az önkormányzat előző
évi pénzmaradványa, valamint a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
2015. évi elszámolása után keletkezett pénzmaradvány elszámolása
összegével változott. Ezen felül
módosítani volt szükséges az év
elején meghatározott bevételi előirányzatokat is.
Az ülés folytatásaként az önkormányzat költségvetésének 2016. I.
félévi tájékoztatóját tárgyalta a
Testület. A Képviselők a tájékoztatót
elfogadták. A napirend tárgyalása
során döntés született arról, hogy a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
2015. évi elszámolása után keletkezett 1.637 ezer forint megtakarításból 1 millió forintot az óvoda
udvari játékainak felújítására, új
játékok beszerzésére fordít az
önkormányzat.
Az ülés 4. napirendként a közterület
használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyalásával folytatódott. A
módosítás a közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozott. Az önkormányzatnak 2013 óta
kell meghatároznia, hogy milyen
díjakat kér a közterületek filmforgatási célú használatáért. A megállapított díjakat évente szeptember 30ig felül kell vizsgálni.

Korábban a községi önkormányzat
szabadon határozhatta meg az erre
vonatkozó díjakat, október 1-jétől
azonban módosult a mozgóképről
szóló törvény. Az új szabályozás
szerint már csak legfeljebb a törvény
3. mellékletének megfelelő mértékig van erre lehetőség. A törvény új
elemként tartalmazza a kiürítési
terület és a forgalom-technikai
biztonsági terület esetén fizetendő
díjakat, melyekkel az önkormányzati rendeletet is szükséges volt
kiegészíteni. Ennek megfelelően
kellett módosítani a rendelet mellékletét, valamint a szöveges rész is
módosult, mivel a filmforgatási
célra igénybe vett közterület használatára teljesen más szabályok
vonatkoznak, mint egyéb esetben.
Ezen az ülésen került sor az
egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló rendelet
tervezet tárgyalására. Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény
2015-ben előírta az önkormányzatok számára, hogy rendeletben
kell meghatározniuk az alapellátási
formák körzeteit. Településünk
esetében a háziorvosi és a védőnői
körzet Madocsa közigazgatási
területére terjed ki, míg a házi
gyermekorvosi, és a fogorvosi
ellátás Bölcskével közösen történik.
A rendeletben meg kell határozni,
hogy a közösen működtetett
körzetek esetében mely település a
körzet székhelye. Az erre vonatkozó
megállapodás megkötése érdekében
Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármester asszonyt, hogy
folytasson tárgyalásokat a bölcskei
testülettel és polgármesterrel. Az
ülést követően az egyeztetések
megtörténtek, a bölcskei Képviselőtestület hozzájárulásával a gyermekorvosi és a fogorvosi körzet székhelye Madocsa lett.
Az ülésen a továbbiakban megtárgyalták és elfogadták a Képviselők a község szabályozási tervének
jóváhagyásáról és Helyi Építési
Szabályzatának megállapítására
vonatkozóan a Tolna Megyei

Kormányhivatal törvényességi
felhívását, majd döntöttek a PaksKalocsa VÍZCSÖPPEK Társuláshoz történő csatlakozásról.
Elfogadták a MEZŐFÖLDVÍZ Kft
2017-2031-ig terjedő időszakra
összeállított Gördülő Fejlesztési
tervét. A napirendek tárgyalása az
önkormányzat tulajdonában lévő,
haszonbérbe adott földterületek
bérleti díjának felülvizsgálatával
folytatódott. A haszonbérlőkkel
kötött szerződés szerint a felek a
haszonbérleti díj mértékét minden
év szeptember 30-ig felülvizsgálják.
A Képviselő-testület az elmúlt év
szeptemberében vizsgálta felül a
haszonbérleti díjak mértékét, a
bérleti díjat 2016. évre vonatkozóan
70.000,- Ft/ha összegben állapította
meg. A településen kialakult bérleti
díj jelenleg 70.000,- Ft – 72.500,- Ft
hektáronként, ezét a Testület a
haszonbérleti díj a összegén nem
változtatott, a 2017-es gazdasági
évre vonatkozóan 70.000,- Ft/ha
összegben hagyta jóvá.
Az „Egyebek” napirendi pont
tárgyalása során döntés született az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 20.000,- Ft támogatás
megállapításáról. Az Alapítvány a
támogatást a Paksi Mentőállomás
mentőautóinak felszereltségének
javítása érdekében kérte.
2017. január 1-jétől bevezetésre
kerül az egységesített digitális közigazgatási rendszer, az úgynevezett
ASP szolgáltatás, aminek az egyes
szakrendszereit az önkormányzatoknak kötelezően alkalmaznia
kell. A rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtésére,
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű felhívásra a közös
hivatalt működtető Bölcske Község
Önkormányzata benyújtotta pályázatát, amit Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének is
jóvá kellett hagynia.
Az ülés zárásaként a gyermekjóléti
szolgálat 2017. január 1-jétől
történő működéséről tárgyaltak a

Önkormányzati hírek
Képviselők. Bölcske és Madocsa
települések képviselő testületei már
korábban döntést hoztak arról, hogy
2016. december 31. napjával
kilépnek a Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Társulásból. A
Képviselő-testület határozatával
tudomásul vette, hogy törvényi
előírás alapján ezeket a feladatokat
2017. január 1-től a Bölcske lássa el
Madocsa vonatkozásában is.
2016. október 26.
Október 26-i ülésén a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés elfogadása után a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítását tárgyalta a Testület. Ezt követően tudomásul vették a Képviselők
az Általános Iskola felvételi
körzetének megállapításáról szóló
Kormányhivatali tájékoztatást, majd
az ülés a Dunaföldvár és Környéke
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
és Alapszolgáltatási Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás
tárgyalásával folytatódott. 2016.
június 30-i ülésén döntött a Testület
arról, hogy 2016. december 31.
napjával kilép a Dunaföldvár és
Környéke Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási
Társulásból. A Társulásból történő
kiválási szándékát Bölcske Községi
Önkormányzata is bejelentette, ezáltal a Társulás megszűnik. Dunaföldvár Város Önkormányzata elkészítette a Társulás megszüntetéséről a
Megállapodást, amelyet az érintett
települések Képviselő-testületeinek
el kell fogadniuk.
Az ülés az „Egyebek” napirendi
pont tárgyalásával zárult. Ennek
tárgyalása során - a tulajdonos
kérelmére - döntés született a
Madocsa, Temető utca 10. szám
alatti ingatlan helyi védettség alóli
felmentéséről.
2016. november 30.
November 30-i ülésén a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés tárgyalását követően

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását
tárgyalták a Képviselők. A rendelet
módosítását kötelezően a központi
előirányzatok év közbeni módosítása tette szükségessé. Ezen felül
megérkezett a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványtól a
Székespart és Tihany utca felújításához, valamint a Kis utca –
Temető utca - Fő utca – Posta utca
járdaszakaszok felújításához a
pályázati támogatás – 17.663 ezer
forint, amivel módosítani szükséges
az önkormányzat költségvetését. Ezt
követően az önkormányzat 2016.
III. negyedévi költségvetési tájékoztatójának tárgyalása következett.
A napirendhez kapcsolódóan elhangzott, hogy az önkormányzat
bevételei és kiadásai időarányosan
jól teljesültek. Az önkormányzat a
költségvetési tervben vállalt feladatokat teljesítette, az év folyamán az
intézmények zavartalan működését
biztosította. A Pénzügyi bizottság
döntését figyelembe véve a Képviselő-testület a III. negyedévi
költségvetési tájékoztatót elfogadta.
Az ülés a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet módosításának tárgyalásával folytatódott. A
Képviselők döntése alapján a
kommunális adó és az iparűzési adó
mértéke 2017. évben változatlan
marad. Ezen kívül hozzájárult a
Testület ahhoz, hogy 2017. január 1jétől kezdődően jogszabályi lehetőség alapján a háziorvosi szolgálatok mentesüljenek az iparűzési adó
megfizetése alól.
Több alkalommal foglalkozott a
Testület a Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból történő
kilépéssel. A Képviselők az elmúlt
évben már döntöttek arról, hogy az
önkormányzat kilép a társulásból és
az óvodát ismét a település üzemelteti. Erre azonban nem kerülhetett
sor, mert az oktatási intézmények
felújítása során elnyert pályázat
során kötelezettséget kellett vállalni
a társulás 5 éves fenntartására. Ez az
időtartam most jár le. A Társulási
megállapodásban rögzítettek
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szerint a társulásból történő kiválást
a Képviselő-testület az adott nevelési év utolsó napját megelőzően,
legalább hat hónappal korábban
köteles meghozni és a társulás
tagjaival közölni. A Képviselőtestületnek most kellett döntenie a
Társulásból történő kiválásról
ahhoz, hogy 2017. szeptember 1jétől az óvoda visszakerülhessen az
önkormányzat irányítása alá.
Az 5. napirend tárgyalása során a
települési értéktár, illetve a települési értéktár bizottság létrehozásának lehetőségét tárgyalták a Képviselők. A magyar nemzeti értékekről
és hungarikumokról szóló törvény
lehetőséget biztosít a települési
önkormányzatok részére települési
értéktár, illetve értéktár bizottságok
létrehozására. Jogszabályban
meghatározottak szerint az értéktár
bizottság szervezi a településen
fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen
fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjteményt és megküldi
a megyei értéktárba. A napirend
tárgyalása során döntés született a
települési értéktár bizottság létrehozásáról, melynek tagjaivá dr.
Skrenyó Margitot, Scheidl Lajosnét,
Soós Ferencnét, Baksa Istvánnét és
dr. Volmanné Reich Mártát választotta a Testület.
Az ülés az „Egyebek” napirend
tárgyalásával zárult, melynek során
döntöttek a Képviselők arról, hogy
az ünnepek közeledtével 80.000,- Ft
támogatást biztosítanak a madocsai
óvodába és általános iskolába járó
gyerekeknek a télapó csomagok
elkészítéséhez.
Az utolsó napirenden belül a polgármester asszony tájékoztatta a Testületet arról, hogy pályázat útján lehetőség nyílik az önkormányzati utak
kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzésére. A pályázaton elnyerhető összeg
10 millió forint. melyhez az önkormányzatnak 25 % önrészt szükséges
biztosítani. A Képviselő-testület
döntött a pályázat benyújtásáról.
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Helyesbítés
A Madocsai Hírmondó utolsó számában a díszpolgári címmel kitüntetettek névsorából - szerkesztési hiba miatt kimaradt dr. Englert Ervin nyugalmazott körzeti orvos neve.
Sajnáljuk a történteket, és ezúton szeretnénk elnézést kérni az érintettől és családjától.
A kitüntetettekről szóló írásunkat – már a helyesbített szöveggel - az alábbiak szerint közöljük:
Az idei évben 5 személy részére adományozott a Testület díszpolgári címet:
„Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára” kitüntető címet kapott
-

Földesi János, a Madocsai Népi Együttes alapítójának, Madocsa népzenei, néptánc hagyományának
gyűjtéséért, ápolásáért, több évtizeden keresztül végzett népművelői munkájáért.
Seregi István, a Madocsai Népi Együttes alapító tagjának az együttesben több évtizeden keresztül végzett
munkájáért, kiemelkedő tánckultúrájáért.
Boldog István, a Madocsai Népi Együttes alapító tagjának az együttesben több évtizeden keresztül végzett
munkájáért, kiemelkedő tánckultúrájáért

„Madocsa Község Díszpolgára” kitüntető címet kapott:
-

Böde Dániel József válogatott labdarúgó, a sportban elért eredményeinek elismeréseként, és Madocsa
település hírnevének öregbítéséért.
Wünsch László a Madocsai Népi Együttes volt művészeti vezetője, az együttesben végzett példaértékű és
magas szakmai színvonalú munkájának elismeréseként.
dr. Englert Ervin Madocsa település lakossága érdekében, több évtizeden keresztül végzett magas
színvonalú gyógyító tevékenysége elismeréseként.

A kitüntető címek átadása 2016. június 25-én, a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület fennállásának 70.
évfordulójára tartott ünnepségen, illetve 2016. augusztus 20-án, a Falunapon történt meg.
Önkormányzati Hivatal

A kutyatartásról
Az elmúlt hetekben ismét sok
lakossági bejelentés érkezett
kóborló kutyákkal kapcsolatosan.
Az utcán, kertekben kóborló kutyák
gyakran csapatokba verődve félelmet keltenek az utcán gyalogosan
vagy kerékpárral közlekedők körében. A kóborló kutyáknak néhány
esetben ismert a gazdájuk, többnyire
azonban a kutyatartó ismeretlen,
ami még nagyobb problémát jelent.
Bár az év elején már tájékoztattam a
lakosságot az ebtartás szabályairól,
a fentiek miatt ismételten szeretném
felhívni a figyelmet az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekre.

„Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy
hatósági határozat előírását megsérti
vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak
okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.”
Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási hivatalát jelöli ki.
Az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint az állatvédelmi bírság alapA z á l l a t o k v é d e l m é r ő l é s összege tizenötezer forint. A bírság
kíméletéről 1998. évi XXVIII. mértékének megállapításához a
törvény 43. §. (1) bekezdése szerint: bírság alapösszegét - a jogsértés
körülményeitől függően - meg kell

szorozni az 1-4. melléklet szerinti
szorzókkal.
A jogszabály melléklete bírságolni
rendeli el - többek között - azt a
mulasztót, aki:
-

-

az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy
nem megfelelően gondoskodott, (6-os szorzó)
az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot
elűzte, elhagyta, kitette.
(10-es szorzó)

Több tényállás együttes fennállása
esetén az egy táblázatban található
szorzókat táblázatonként összeadva
kell a mellékletre vonatkozó értéket
megállapítani.
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A fenti számítás eredményeként
több százezres, akár milliós nagyságig is terjedhet egy-egy esetben az
állatvédelmi bírság nagysága
például abban az esetben, ha a kutya
gazdája nem gondoskodik az állat
szükésének megakadályozásáról,
vagy szándékosan az állatot kitette,
elűzte.

szabálysértést követ el, melynek
következményeként bírságra számíthat.

Természetesen nem a bírságolás a
cél, de amennyiben néhány
kutyatartó a jövőben sem tartja be a
szabályokat, kénytelenek leszünk
állatvédelmi eljárásokat lefolytatni,
illetve szabálysértési eljárások
A másik szankcionálási lehetőséget indítására is lehet számítani.
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési Az önkormányzat nem tud több
nyilvántartásról szóló 2012. évi II. százezer forintot fordítani a felelőttörvény tartalmazza, amely a járási len kutyatulajdonosok miatt utcán
hivatal hatáskörébe utalja az ebtar- kóborló ebek befogására, emiatt
tóknak az ebtartással kapcsolatos tisztelettel kérek ismételten minbizonyos jogsértő cselekedetei vagy den kutyatartót, hogy gondoskodmulasztásai szankcionálását. E jon az általa tartott állat elkóborszerint, aki a felügyelete alatt álló lásának megakadályozásáról a
kutyát a település belterületén kutya általi támadások megelőfelügyelet nélkül bocsátja közterü- zése, a balesetek elkerülése érdeletre, vagy kóborolni hagyja, kében.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2017-ben ismételten sor kerül az
ebek összeírására, amely a korábbiakhoz hasonlóan fog történni. Az
összeírás során szükséges bejelentés
menetéről, az ehhez szükséges
adatok közléséről a jövő év elején a
Madocsai Hírmondóban fogok tájékoztatást adni.
Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Tisztelt Madocsaiak!
Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy 2016. október 1-jétől a Tolna megye
teljes területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi a
kéményseprést.
A lakossági kéményseprést érintő változások közül a legjelentősebb, hogy
ingyenessé vált a lakosság körében végzett sormunka, függetlenül a
szolgáltatótól. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve immár 17 megye
több mint kétezer településének kétmillió kéménye esetében végzi tevékenységét.
Ezeken a helyeken a szervezetnél alkalmazott kéményseprők végzik a lakossági
sormunkát.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve országosan, az egységes kiszolgálás érdekében központi
ügyeleti rendszerben tájékoztatja és segíti az ügyfeleket.
Általános információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon találhatók.
Konkrét kérdések esetén érdemes az online ügyintézést, vagy az ingyenesen hívható 1818-as számot
tárcsázni, ahol a 9.1-es menüpontot kell választani.
A központ munkáját a megyei ellátási csoportok támogatják.
Elsődleges feladatuk az ellátási területhez kapcsolódó sormunka és a soron kívüli megrendelésre, költségtérítés
ellenében végzett kéményseprőipari feladatok munkaszervezése.
A megyei ellátási csoportnál személyes ügyintézésre is van lehetőség.
Az ügyfélszolgálatok országosan hétfőnként 8-20 óráig, keddtől-péntekig 8-14 óra között tartanak nyitva.
A Tolna megyei ellátási csoport címe: 7100 Szekszárd, Páskum utca 5.
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Kiemelkedő szereplés a Magyar László versenyen
Mint minden évben, idén is megrendezésre került november 9-én a
Magyar László verseny, a dunaföldvári Magyar László Gimnázium
vetélkedője. A környékbeli iskolák 3
fős csapatai vehettek részt a megmérettetésen. Iskolánk 3 fős csapatát
Szucsán Etelka Sára, Pongrácz Péter
és Szili Zsolt 8. osztályos tanulók

képviselték.
Idén a verseny fő tárgya: Magyarország tájai, Európa és Kárpátalja
volt. Tanulóink végig vezetve magabiztos győzelmet arattak és méltán
érdemelték ki az első helyet. Ezzel
öregbítették iskolánk hírnevét, ahol
már-már hagyománynak számít az
első hely elhódítása. November 11-

re kedves meghívást kaptak a csapattagok a Magyar László Gimnáziumtól. A dunaföldvári várba
kellett menniük, ahol megkoszorúzták Magyar László szobrát és átvehették a győzteseknek járó jutalmat.
Molnár Edit

Kispályás Floorball Megyei Diákolimpia – Paks – 2016.11.15.
Az iskola diákjai első alkalommal
vettek részt floorball diákolimpián.
Rövid felkészülés után mondhatom,
hogy remekül szerepelt mind a 7
csapatunk. A versenyen a döntőt és a
két madocsai csapat egymás elleni
küzdelmét leszámítva az összes
helyosztó mérkőzést megnyerték
tanulóink. Minden korcsoportban 69 csapat nevezett, ahol először
csoportmérkőzések, majd keresztjátékok és helyosztók zajlottak. Picit
több szerencsével még szebb eredmény is lehetett volna, de jövőre
nagyobb rutinnal léphetnek pályára
diákjaink.
Eredmények:
III. korcsoport lány: 2. hely
(Sereg Zita, Somogyi Anna,
Árki Anasztázia, Szintai Zsófia)
III. korcsoport lány: 5. hely
(Patai Barbara, Szili Lili,
Aszalai Noémi)
III. korcsoport fiú: 5. hely
(Szabó Máté, Szabó Barna,
Arnold Olivér, Szucsán Balázs)
III. korcsoport fiú: 7. hely
(Baksa Áron, Ekecsi Gábor,
Juhász István, Szekeres András)
IV. korcsoport lány: 7. hely
(Sereg Zita, Somogyi Anna,
Árki Anasztázia, Arnold Adrienn)
IV. korcsoport lány: 8. hely
(Szabó Szimonetta, Tarczal Renáta,
Eke Krisztina, Szucsán Sára,
Kiss Boglárka)
IV. korcsoport fiú: 5. hely
(Baksa Károly, Szili Zsolt,
Südi Máté, Arnold Olivér,
Vörös Krisztián, Magyar Ákos)

Az Országos Döntőbe jutott lányok
élménybeszámolója: Reggel mikor
megérkeztünk az iskolába nagyon
izgultunk, alig vártuk, hogy elinduljunk a versenyre. A buszon arról
beszélgettünk, mi fog történni.
Hamar megérkeztünk a verseny
helyszínére, ahol egyből elfoglaltuk
a helyünket az öltözőben és pillanatok alatt felöltöztünk. Rengetegen
voltunk a csarnokban (I-IV. korcsoport). A várakozás alatt próbáltunk
tapasztalatokat gyűjteni, hogy
játszanak mások. Mikor ránk került
a sor, nagyon megijedtünk, féltünk,
hogy nagyon erős ellenfeleink
lesznek. A meccs közben hamar
elillant a félelmünk, minden egyes
gólnál nagyon örültünk főleg, mikor

vége lett az első mérkőzésnek.
Mindannyian boldogan mehettünk
le a pályáról. Ez így ment az utolsó
mérkőzésig, ahol viszont a többszörös bajnok ellenfeleink erősebbek
voltak. Mi a vereséget követően
sem keseredtünk el, mert tudtuk,
hogy még van esélyünk a jövőben.
Az eredményhirdetésen, mikor
meghallottuk, hogy milyen jó
eredményt értünk el, még nagyobb
volt a boldogságunk. Az ezüstérem
mellett megtudtuk, hogy továbbjutottunk és részt vehetünk 2017.
január 7.-én Veszprémben az
Országos Döntőn!
A csapat tagjai:
Sereg Zita, Somogyi Anna,
Árki Anasztázia, Szintai Zsófia.

(IV. korcsoportos fiúk: Baksa Károly, Szili Zsolt, Südi Máté, Arnold Olivér,
Vörös Krisztián, Magyar Ákos)
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ELBÚCSÚZTATTUK AZ ŐSZT
November 18-án tartottuk iskolánk hagyományos Őszbúcsúztató műsorát. A fellépést ebben a tanévben is
szorgalmas munka előzte meg: Az első és a nyolcadik osztályok kivételével minden osztályfőnök színdarabot
választott. Összeolvastuk, tanultuk a szöveget, majd próbáltunk. A próbák sikerességét nehezítette, hogy néhányan
betegséggel küzdöttek. A szülők elkészítették a fellépők ruháit: királyi palástot, koronát, manó jelmezt, pizsamát;
kivasalták a táncos ruhát.
Osztályfőnöki- , rajz- és technika órán készültek a dekorációk (dísztárgyak természetes anyagból). Ezeket a mozi
előterében állítottuk ki. A meghirdetett versenyre nagyon sok szép és ötletes munkadarabbal neveztek: mákóra,
mesebeli erdőrészlet, ajtódísz, gesztenyefigurák, őszi manók, őszi képek, pulikutya, tökházikó, zacskó-bagoly,
„négy évszakos” kép termésekből, adventi koszorú…
Mindenki izgalommal várta pénteket, a fellépés napját. Fél ötre teljesen megtelt a színházterem, még pótszékeket
is kellett betenni. Testvérek, szülők, nagyszülők, szomszédok, jó ismerősök is eljöttek.
A műsorszámok sorrendje a következő volt:
1.
A suszter manói (2.osztály)
Felkészítő: Vörösné Szabó Szilvia
2.
A néma angyalka (6.osztály)
Felkészítő: Molnár Edit
3.
Tüntetés (7.osztály)
Felkészítő: Szabóné Komáromi Ágota
4.
Nézd meg lányom, nézd meg jól 5. osztály)
Felkészítő: Lovász Magdolna
5.
Mátyás király felesége (3. osztály)
Felkészítő: Zemkóné Horváth Zsuzsanna
6.
Álomfaló manó (4. osztály)
Felkészítő: Soós Ferencné
Az előadás nagyon jól sikerült, a befektetett munka nem volt eredménytelen, mert a megjelentek produkcióinkat
nagy tapssal jutalmazták.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és adományával hozzájárult iskolánk projektjének sikerességéhez.
Az Őszbúcsúztató Verseny helyezettjei
Alsó tagozat
Egyéni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Turi Laura
Szabó József
Pap Gergő
Balogh Réka
Szekeres Vivien
Szekeres Kata
Patai Gréta
Ország Hunor
Závodi Zsombor
Kovács Réka
Kiss Martin
Fenyvesi Ádám

Csoportos:
I.csoport

II.csoport

1. o.
3. o.
1. o.
2. o.
2. o.
2. o.
2. o.
1. o.
2. o.
4. o.
3. o.
4. o.

I. hely
I. hely
II. hely
I. hely
III. hely
II. hely
I. hely
II. hely
II. hely
I. hely
I. hely
II. hely

Bán Csenge 7.o.
Bán Csanád 4.o.
Bán Levente 1.o.

I. hely

Géczi Bettina 1.o.
Géczi Dominika 4.o.
Géczi Zsófia 5.o.

I. hely

Osztályok: 1, 2, 3, 4. osztály

I. hely
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Felső tagozat
Egyéni:
1. Tarczal Dániel János
2. Kiszt Viktória
3. Kovács Réka
4. Patai Barbara
5. Szabó Barna
6. Szabó Máté
7. Katona Vanessza
8. Kiszt Véda
9. Aszalai Noémi
10. Tóth Gabriella
11. Tóth Krisztina

7. o.
8.o.
7.o.
5.o.
6.o.
6.o.
5.o.
5.o.
6.o.
7.o.
5.o.

I. hely
I. hely
I. hely
I. hely
I. hely
I. hely
I. hely
I. hely
II. hely
II. hely
II. hely

Osztályok:
6. o., 7. o.

I. hely
Soós Ferencné

Madocsai Hagyományörző Néptánc Egyesület utánpótlás csoportja
Felhívás!
Kedves madocsai gyerekek!
Szeretettel hívunk és várunk benneteket a Madocsai Hagyományörző Néptánc Egyesület utánpótlás csoportjába. A próbák
heti egy alkalommal, szerda délután vannak. Bővebb felvilágosítás: 06(20)226-6842-es telefonszámon az egyesület vezetőjénél!

Kedves madocsai lakosok!
Tisztelettel kérjük önöket, hogy a régi/volt táncosoknál lévő
néptáncos ruhákat visszaszolgáltatni szíveskedjenek. A megnövekedett létszám miatt szükség van minden kint lévő ruhára
melyek nem az Önök tulajdonát képezik, akkor sem, ha a múltban anyagi áldozatokkal járt is! Segítségüket előre is
köszönjük. Lebonyolításhoz hívják 06(20)226-6842-es telefonszámot.

Szüreti bál
Hagyományainkhoz híven az idei
évben is megrendezésre került a szüreti felvonulás szeptember 24-én.
Az egész hetes előrejelzés ellenére
reménykedtünk az időjárás kegyességében. A résztvevők nagy örömére
a felvonulás idejére még a nap is
kisütött, és eső nélkül mehetett
végig a falun a gyönyörűen feldíszített hintó, a több mint 20 csőszlány, a mulatóslegények és a csikósok.
A hintókon foglaltak helyet a fiatal
bíró és bíróné Madár Krisztián és
Bokor Gyöngyi, akik finom ételekkel és italokkal vendégelték meg a
háznál a résztvevőket. A hagyományoknak megfelelően a hintón ült a
fiatal csősz Magyar Tamás.

Minden megállóhelyen nagyszámú
nézőközönség várta a felvonulókat
és kíváncsian hallgatták ebben az
évben mi történt kis falunkban és az
országban. A humoros hangvételű
rigmust Sereg Lóránt olvasta fel az
érdeklődőknek. A mulatós kocsin
Csapó András és Sereg István húzták a talpalávalót. Néhány csikóslegény érdekességként bemutatót tartott, amelyet a közönség nagy tapssal jutalmazott.

Az M6 Expressz húzta a talpalávalót. Sok értékes tombolatárgyat
sorsoltunk ki a bál folyamán, a fődíj
természetesen ebben az évben is a
sok szép szőlőből kötött korona volt.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki részt vett a felvonuláson, illetve bármilyen módon segítséget nyújtott a szervezésben.

Köszönjük a támogatóknak, akik
anyagilag járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönjük mindenA felvonulást, mint mindig idén is kinek, hogy ez a hagyomány az idei
bál zárta melynek helyét a Polgár- évben is folytatódhatott a falu
mesteri hivatal biztosított a mulatni lakosságának nagy örömére.
vágyó vendégek részére.
Rendezőség
Köszönjük szépen a támogatást!
Balogh Verona és a csőszlányok

Képek az Idősek klubbja életéből

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket az idősek klubbjába!
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Védőnői hírek, Nyugdíjas klub hírek

„Télapó itt van...”
Ismét eljött a december, a karácsony
hava, melyet átjár a várakozás és az
izgalom, főként a gyerekek körében
hogy idén is sikerült e felkerülni a jó
gyerekek listájára, vagy virgács
kerül a csizmácskába. A válasz
hamar kiderül, mert a Télapó már a
hónap elején ellátogat hozzánk. Idén
is közösen vártuk december 6-án a
Faluházban, összesen 84 gyermek
jött el, hogy bizonyosságot kapjon,
melyik listán szerepel. Csatlakozott
hozzánk egy karácsonyi manó is,
akivel közösen énekelve, zenével
hívogattuk a nagyszakállút, aki
csilingelő hangunknak nem tudott
ellenállni és magával hozta hűséges
segítőjét, a Krampuszt is!

A csomagokat személyesen osztotta
a télapó és minden gyermeknek
jutott, így én úgy gondolom, hogy
nálunk csak jó gyerekek vannak!
Miután elbúcsúztattuk vendégünket
és a gyerekek megígérték, hogy jövő
decemberig jól viselkednek, falatozással, beszélgetéssel folytattuk a
délutánt. Azonban Télapó vissza
küldte hűséges segítőjét, a Krampuszt, hogy egész évben figyelje,
hogy mindenki betartja e az ígéretét
és jól viselkedik!
Szeretném megköszönni a szülőknek, hogy eljöttetek és egy kicsit

együtt tudtunk hangolódni az ünnepre valamint Turiné Nikl Melindának, hogy felvállalta a szervezést,
lebonyolítást.
Köszönet a támogatásért a Madocsai Önkormányzatnak, a Hajdu
Boltnak és az Alfa élelmiszerboltnak, hogy adományaikkal segítették
a Télapó munkáját.
Végezetül szeretnék mindenkinek
kellemes, békés, boldog karácsonyt
kívánni!
Farkasné Tuza Melinda
védőnő

Madocsai Nyugdíjasklubban az előző cikk óta a következők történtek.
Október 8-ára a Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetségétől kaptunk meghívást, az idősek világnapja
alkalmából rendezett ünnepségre. Felléptünk, Madocsai dalokkal. Vacsorával vendégeltek meg, majd
következett a tánc, végül a tombola húzás. Örömünkre egyik klubtagunk elhozta az egyik főnyereményt.
Október 27-én befejeztük az idei évre a Hősi sírok gondozását, koszorúkat készítettünk. Mécsest gyújtottunk.
Október 29-én 35 fővel Kecskeméti Katona József Színházba a Being- Being című vígjátékot néztük meg.
November 26-án Erzsébet és Katalin bál tartottunk, melyre meghívtuk a Madocsa Képviselő Testületet és a
Sárhatvani Nyugdíjasklubot. Először jártak nálunk, nagyon tetszett Faluházunk és az egész környezetünk.
70-éves szülinapot is ünnepeltünk az Erzsébet és Katalin nappal. Színesebbé tettük programunkat versekkel,
Madocsai dalokkal. Felléptek Nótákkal, citerával Benics Evelin, Kovács Réka és társuk.
A Sárhatvani Nyugdíjasklubosok, vissza idézték gyermekkorunkat: Úttörőként egy csodálatos estét töltöttünk
el.
December 5-én készítettük a buszmegállókhoz a Karácsonyi díszeket.
December 10-ére Dunakömlődi
Nyugdíjasklubtól kaptunk meghívást,
Télváró ünnepi rendezvényre.
December 19-én tartjuk idei utolsó
összejövetelünket.
Tarczal Jánosné klubvezető

Könyvtári hírek
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A Könyvtár és a Művelődési Ház hírei
Őszi könyvtári napok
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is csatlakozott könyvtárunk az Őszi Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz. Október elején egy héten keresztül az ország számos könyvtárában rengeteg esemény
zajlott. Nálunk volt előadás, mesedélelőtt és Könyvtári „leg”-ek.
Tanulásra hangolva címmel tartott előadást Zemkóné Horváth Zsuzsa tanítónő, aki fejlesztő pedagógus is.
Tanulási módszerek és technikák volt a fő téma. Sok mindenről szó esett. A nevelés a fogantatástól kezdődik. A
kisgyermekkorban kihagyhatatlan a mese, nevelő, fejlesztő hatása vitathatatlan. Igen fontos a gyermekünkkel
töltött minőségi idő, amikor csak rá figyelünk, csak vele foglalkozunk, teljesen őrá hangolódunk. A
következetesség szintén alapvető nevelési szempont. Később, az iskolai tanulásnál a motiváció, a megfelelő
körülmények biztosítása, a rendszeresség mind elősegítik a hatékony tanulást. Sokféle tanulási módszer és
technika létezik, mindenkinek magának kell megtalálni a saját magának legmegfelelőbbet. A tanulás is
tanulható, ehhez segítséget nyújtanak a szakkönyvek is, három álljon itt ajánlásként, amelyek megtalálhatók a
madocsai könyvtárban : „Anya, taníts engem! : Fejlesztési lehetőségek születéstől iskolakezdésig”,
„Megtanulok tanulni” és a „Hogyan tanuljunk? : Kulcs a sikeres tanuláshoz”.

Óvodás mese délelőtt zajlott egyik októberi napon a könyvtárban. Ez is már hagyomány, évente egyszerkétszer ellátogatnak hozzánk az ovisok. A nagycsoportosok érdeklődéssel hallgatták a meséket, majd ügyesen
kitalálták a találós kérdésekre a válaszokat. Tavasszal visszavárjuk a kispajtásokat!
„Könyvtári leg”-ek
Szintén országos kezdeményezés volt a „Könyvtári leg”-ek, melyben mi is részt vettünk. A madocsai
könyvtárban a legfiatalabb beiratkozott olvasó Venczel Melinda, ő 4 éves. A legidősebb aktív tagunk a 72 éves
Hadas István. A legrégebbi, kölcsönözhető könyvünk Wilkie Collins: A holdgyémánt című, 1959-ben kiadott
könyv. A legnehezebb könyvünk „A XX. század krónikája” című, 4 kg. A legdrágább könyvünk 27ooo,- Ft, a
„Szent Biblia”. Ez a könyv az 1626-ban kiadott KÁLDI BIBLIA hasonmás kiadványaként készült anno Domini
2002.
Tökfaragás
Idén is tartottunk tökfaragást október utolsó hetében. Ötletes
töklámpások készültek, tökfejes, fekete macskás, denevéres,
pókos, tökházas, Mignonos, Jégvarázsos. Köszönjük a felajánlott
tököket Kovács Istvánnak (Szepszinek) és Fenyvesi Anitának!
Néhány évvel ezelőtt már írtam arról, sokan úgy gondolják, hogy a
tökfaragás új keletű nálunk, amerikai szokás átvétele. Beszéltem
idősebb madocsai emberekkel, ők mondták, hogy gyerekkorukban
ők is faragtak töklámpásokat. Régebben, 60-80 évvel ezelőtt, és
még régebben, Madocsán sokkal többen foglalkoztak földműveléssel és állattartással, mint most, sokan termeltek takarmánytököt
is. A falusi gyerekek az éppen aktuális mezőgazdasági termények, növények felhasználásával szórakoztak,
készítettek maguknak játékokat, pl. csutkababát, virágkoszorút, bodzapuskát, nádsípot, töklámpást. A felsorolt
növényi eredetű játékok ma is jó szórakozási lehetőségek a gyerekeknek.
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Könyvtári hírek, Agrárkamarai hírek

Idősek világnapja
Októberben Madocsa Község Önkormányzata a község
idős lakosai részére ajándékműsort szervezett, mely a
Művelődési Ház mozi termében került megrendezésre.
Polgármesterünk, Gelencsérné Tolnai Klára köszöntő
szavai után a helyi általános iskolások mondtak verset az
idősek tiszteletére, majd az óvodás Süni csoportosok
kedveskedtek műsorukkal a megjelenteknek. Ezután zenésnótás műsor következett Szávolovits Gabriella és Gáti Pál
énekesekkel, háromtagú zenekar közreműködésével. Az
igazán jó hangulatú, színvonalas előadás során sok szép dal
és nóta elhangzott. A közönség is bekapcsolódott az
éneklésbe, majd állva tapsolással fejezték ki tetszésüket az
előadóknak.

Baksa Istvánné
Könyvtárvezető

Felhívás!
Számítógépes tanfolyam indul a könyvtárban. A részvétel díjtalan.
Jelentkezés a könyvtárban személyesen,
vagy telefonon: 75/330-113, 06-20/954-6398

Agrárkamarai hírek
1. Őstermelői igazolványok cseréje
A papír alapú, barna őstermelői igazolványok érvényessége (függetlenül a rajta lévő dátumtól)
2016. december 31-én lejár.
Azok az őstermelők, akik még a papír alapú barna igazolvánnyal rendelkeznek, és a
jogfolytonosság fontos a számukra (vagyis, hogy 2017. január 1-től már legyen érvényes
igazolványuk) idén december 30-ig kérvényezhetik a cserét a falugazdász irodákban.
A jogfolytonosság miatt a kártyás igazolványokhoz tartozó 2017-re szóló betétlap 2017. március
20-ig igényelhető (az eddig a dátumig kiváltott betétlapokkal az igazolvány a szokásos módon
2017. január 1-étől számít majd érvényesnek).
Az a termelő, aki a papír alapú, barna igazolványát 2017-ben cseréli, annak az adott naptól lesz
csak érvényes az új őstermelői igazolványa.
2. Nitrátjelentés
Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a nitrátjelentést 2017. január 1-március 1-ig tehetik meg az
érintett gazdálkodók.

Bán Bálint Gézáné
falugazdász
Paksi körzet 30/418 4093

Egyházi hírek, SPORT: Teremfoci
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Adventi nap és Pintér Béla koncert volt
Rendhagyó módon tette emlékezetessé a Madocsai Református Egyházközség az idei ünnepi készülődést. A gyülekezet a megszokott
keretekből kilépve ezúttal egy olyan
Adventi napot szervezett, ami nemcsak tagjainak vagy hozzátartozóinak vált vonzóvá, hanem a szomszédos településekről és városokból is
ellátogattak hozzánk. Volt, aki
Madocsára az esemény miatt több
mint száz kilométert tett meg.
Az idei rendezvény bevételét a
templomunk harangjának javítására
szánta a református közösség a tavalyi alkalomhoz hasonlóan, amikor a
befolyt összeget Szabó Józsika olvasó készülékének megvásárlására
fordította.
Újdonságnak számított idén a helyszín, hiszen a Madocsai Sportcsarnok még nem nyújtott otthont koncertnek.
A készülődés már hetekkel korábban megkezdődött. Annak ellenére,

hogy nem lehetett tudni, mennyien
kíváncsiak az eseményre, az eltervezett programpontokat elő kellett
készíteni. A hittanos gyerekek egy
rövid műsort gyakoroltak és a zeneiskolások is készültek néhány énekkel, a kézműves termékek pedig
szorgos kezeket igényeltek.
December 3-án szombaton elérkezett a nagy nap! A reggeli órákban
már a csarnokban találkoztak a
lelkes segítőkkel kiegészült Református Fiatal Felnőtt Klub tagjai,
hogy a helyszínt kialakítsák. Gyorsan elkészült a szőnyegborítás, a
díszítés, a hangosítás és a fénytechnika.
A délutáni kezdés előtt a fellépők
még gyakoroltak egy kicsit, közben
sorra gyűlt a sok felajánlott szendvics, sütemény, de előkészítve várt
az üdítő és forralt bor is. Az indulásra újabb önkéntesek álltak „csatasorba”, így mindenhova jutott segítő.
Már a négy órai kezdés előtt látni

lehetett, hogy az érdeklődők száma
messze felülmúl minden várakozást.
A játéktéren levő padok gyorsan
megteltek és a nézőtéren is alig
lehetett ülőhelyet találni.
Az estet Nagy János lelkész indította néhány bibliai gondolattal,
majd Szabó Józsika következett, aki
megköszönte az azóta megvásárolt
olvasó készüléket.
A mindig sikert ígérő gyermekműsor most sem okozott csalódást és
jó alapot teremtett a nap fő műsorszámára. Ezután kis beszélgetési,
szendvicsezési idő következett, teret
és időt hagyva egymásra.
Az est fénypontját Pintér Béla jelentette és a népszerű keresztény énekes
és zenész most is szívét, lelkét
beleadta az előadásába. Szóltak az
ismert slágerek és az új, fülünkbe,
lelkünkbe mászó dallamok.
Újra adventben vagyunk, ismét
Krisztus születésének ünnepére
készülünk, és megint szeretnénk
megtölteni szívünket legalább egy
évnyi „üzemanyaggal”…
Mondjuk azzal a ma is fülünkben
csengő Pintér Béla dallal:
„Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell Isten szeme fényével.
Ne keress itt pompát, gazdagságot,
keresd azt, ki megváltja világot.”
Somogyi Viktor

Madocsai teremlabdarúgó bajnokság 2016-17
Újra kezdődik a teremfoci bajnokság
December 10-étől elindul újra a Madocsai teremlabdarúgó bajnokság.
A szervezők nagy örömére idén már 11 csapat nyújtotta be a nevezését!
A minden hétvégén zajló küzdelmeken több kitűnő játékos mellett láthatjuk majd Böde Dánielt is szerepelni
saját csapatában a Felkov Bt-ben.
A menetrend hasonló a tavalyihoz: a tizenegy csapat körmérkőzést játszik és a végén egy egynapos rájátszás
lesz február 25-én a helyosztókkal.
Az előzetes hírek és nevezések alapján a tavalyinál is színvonalasabb és érdekesebb tornára van kilátás!
Várunk minden kedves szurkolót, a belépés továbbra is díjtalan!
(folytatás a 14. oldalon)
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SPORT: Teremfoci
1.forduló, 2016. december 10. (szombat)

2.forduló, 2016. december 17. (szombat)

16.30

Felkov Bt.

1 :

1 Kömlőd SE

16.00

Viza Bisztró

:

Felkov bt.

17.20

Vitafoam Kft.

5 :

1 Etil Alakulat

16.50

Meccsetnyer

:

Etil Alakulat

18.10

Szil-Ker Ablak

1 :

5 Meccsetnyer

Előszállás

United

United
17.40

FINIS

:

Vitafoam kft.

19.00

Young Boys

5 :

1 A-KSE

18.30

szil-ker ablak

:

young boys

19.50

Viza Bisztró

1 :

6 Sarki Kocsma

19.20

sarki kocsma

:

A-kse

Finis szabadnapos

kömlőd se szabadnapos

3.forduló, 2016. december 23. (péntek)
16.00

szil-ker ablak

:

kömlőd se

előszállás
16.50

viza bisztó

:

a-kse

17.40

young boys

:

Vitafoam kft.

18.30

felkov bt.

:

etil alakulat

19.20

finis

:

sarki kocsma

4.forduló, 2016. december 30. (péntek)
16.00

Viza Bisztró

:

finis

16.50

Etil Alakulat

:

a-kse

17.40

Vitafoam kft.

:

kömlőd se

18.30

young boys

:

sarki kocsma

19.20

felkov bt.

:

meccsetnyer
united

szil-ker ablak előszállás szabadnapos

meccsetnyer united szabadnapos
5.forduló, 2017. január 7. (szombat)

6.forduló, 2017. január 15. (vasárnap)

16.00

kömlőd se.

:

etil alakulat

16.00

etil alakulat

:

viza bisztró

16.50

szil-ker ablak

:

viza bisztró

16.50

szil-ker ablak

:

a-kse

17.40

sarki kocsma

:

vitafoam kft.

17.40

Vitafoam kft.

:

felkov bt.

18.30

finis

:

felkov bt.

18.30

kömlőd se

:

finis

19.20

meccsetnyer

:

young boys

19.20

sarki kocsma

:

united

meccsetnyer
united

a-kse szabadnapos

young boys szabadnapos

7.forduló, 2017. január 21. (szombat)

8.forduló, 2017. január 22. (vasárnap)

16.00

etil alakulat

:

finis

16.00

etil alakulat

:

young boys

16.50

szil-ker ablak

:

vitafoam kft.

16.50

kömlőd se

:

viza bisztró

17.40

a-kse

:

meccsetnyer

17.40

szil-ker ablak

:

sarki kocsma

18.30

a-kse

:

felkov bt.

19.20

meccsetnyer

:

finis

united
18.30

young boys

:

viza bisztró

19.20

kömlőd se

:

sarki kocsma

united

felkov bt. szabadnapos

vitafoam kft. szabadnapos
10.forduló, 2017. február 04. (szombat)

9.forduló, 2017. január 28. (szombat)
16.00

szil-ker ablak

:

etil alakulat

16.00

a-kse

:

kömlőd se

16.50

finis

:

a-kse

16.50

etil alakulat

:

sarki kocsma

17.40

viza bisztró

:

vitafoam kft.

17.40

vitafoam kft.

:

meccsetnyer

18.30

meccsetnyer

:

kömlőd se

united
19.20

felkov bt.

:

young boys

sarki kocsma szabadnapos

united
18.30

felkov bt.

:

szil-ker ablak

19.20

young boys

:

finis

viza bisztró szabadnapos
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SPORT: Teremfoci, Kézilabda
10.forduló, 2017. február 11. (szombat)
16.00
16.50

döntők napja 2017. február 18. (szombat)

finis

:

szil-ker ablak

16.00

9. hely

9.

:

10.

meccsetnyer

:

viza bisztró

16.50

7. hely

7.

:

8.

17.40

5. hely

5.

:

6.

18.30

3. hely

3.

:

4.

19.20

1. hely

1.

:

2.

united
17.40

a-kse

:

vitafoam kft.

18.30

kömlőd se

:

young boys

19.20

sarki kocsma

:

felkov bt.

etil alakulat szabadnapos

20:10

eredményhirdetés

Női kézilabda hírek
Október 2-án kezdődött számunkra
a 2016/17-es megye-bajnokság.
Első mérkőzésünket Kocsolán,
betonpályán játszottuk. 3 gólos
vereséget szenvedtünk, de a lányok
becsülettel küzdöttek az új felállásban is. A meccset 26-23-ra vesztettük el.
Góllövőink: Vincze Ági 13 gól,
Hössné Sós Gabi – Volman Kíra 3-3
gól, Klippel Gyöngyi – Fazekas
Móni 2-2 gól.
Dunaföldvárral október 6-án, hazai
pályán játszottunk. a meccset végig
mi irányítottuk. A félidőben 14:9-re,
a mérkőzés végén 27:21-re nyertünk.
Góllövőink: Hössné Sós Gabi 9 gól,
Vincze Ági 8 gól, Klippel Gyöngyi
5 gól, Fazekas Móni 4 gól, Vas Timi
1 gól.

Szombaton Tengelicet fogadtuk itthon. Az első félidei 2 gólos előnyünket a második félidőben tudtuk
növelni. A félidő 9:7, a mérkőzés
végén 25:16 volt az eredmény.
Góllövőink: Vincze Ági 8 gól,
Fazekas Móni 6 gól, Hössné Sós
Gabi 4 gól, Klippel Győ 3 gól,
Volman Kíra 2 gól, Höss Tamara 1
gól (neki a 3. percben eltörték az
orrát), Bacs Ági 1 gól.

Kapusaink nagyon bravúrosan védtek (Pásztor Kriszti, Vajcs Anna).
Góllövőink: Vincze Ági 7gól,
Hössné Sós Gabi 6 gól, Klippel Győ
3 gól, Fazekas Mó – Höss Tami 2-2
gól, Volman Kíra 1 gól.
Az őszi forduló utolsó előtti mecscsünket Zombával itthon játszottunk. Az újra alakult Zomba könnyű
ellenfélnek bizonyult. Utánpótlás
játékosaink is többet tudtak játszani.
Góllövőink: Vincze Ági 7 gól, Kis
Klaudia 6 gól, Fazekas Móni –
Klippel Győ – Hössné Sós Gabi 5-55 gól, Bacs Ági – Volman Kíra 3-3
gól, Höss Tami 2 gól, Vajcs Anna 1
gól (a kapuból lőtte).

Vasárnap Tamásiba utaztunk az
NBII-es csapathoz, 13 gólos vereséget szenvedtünk. A félidőben 16:8, a
meccs végén 30:17 lett az eredmény.
Góllövőink: Vincze Ági 6 gól,
Hössné Sós Gabi – Fazekas Móni –
Klippel Győ 3-3-3 gól, Bán Tanita –
Volman Kíra 1-1 gól.
Utolsó mérkőzésre december 11-én
utaztunk Tolnára.
A mérkőzés után Sereg Zoltán és
családja birkagulyással vendégelték Jelenleg a tabella 4. helyén állunk.
meg csapatunkat. Köszönjük!
Köszönjük Szurkolóinknak a TámoNovember 26-án Volman Kíra és gatást!
családjával vendégeskedtünk, ahol a
mikulás ajándékozást is megtartottuk. Köszönjük Volmanéknak,
nagyon jól éreztük magunkat!

Október 28-án itthon fogadtuk Paksot, péntek este a rutinos játékosokkal erősödött Paksi csapat 10 gólos
győzelmet aratott felettünk. A
lányok végig becsülettel küzdöttek,
de ezen az estén ennyire volt elég a
játékunk, 22:32-re veszítettük el a
meccset.
Góllövőink: Vincze Ági 8 gól, November 27-én Decset fogadtuk.
Hössné Sós Gabi 7 gól, Klippel A gólszegényen induló mérkőzésen
Gyöngyi 6 gól, Fazekas Móni 1 gól. a második félidőben fordított meg az
eredményt. Félidőben 6:8-ra az
A következő hétvégén dupláztuk a ellenfél vezetett, de a lányok nem
meccs számát, mivel szombaton és adták fel és 20:15-re nyertünk.
vasárnap is játszottunk.
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Sport: Labdarúgás

Bajnoki labdarúgó mérkőzések
2016.09.18
ifi: Mórágy-Madocsa 12:3 (8:2)
Vez: Horváth, Győrfi
Gól: Pergel, Szintai, Szili

Karsai – Szabó, Szintai, Szili,
Závodi – Ferencz, Szívós, Bíró,
Baksa – Pergel, Südi M
Csere: Jákli, Vörös, Südi D, Szigeti,

Karsai – Szabó, Kovács, Szintai, Erb
– Ferencz, Szívós, Szili, Baksa –
Südi M, Pergel,
Csere: Jákli, Vörös, Főgler, Őrsi,
Szigeti

Ifistáink ezúttal könnyen megadták
magukat

Karsai – Szabó, Kovács, Gábor,
Závodi – Ferencz, Szintai, Szili,
Bíró – Szívós, Pergel,
Csere: Jákli, Vörös, Südi M, Szigeti,
Baksa

Sok helyzet kimaradt, győzelmet
szalasztottunk el.

felnőtt: Kajdacs-Madocsa 1:3
(1:3)
Vez: Szappanos Sz, Kövesdi T,
Gól: Kern 2, Böde

Müller – Fritz, Kern, Hahn, Magyar
– Gál, Kanik, Éger, Vörös –
Schulteisz, Böde
felnőtt: Gerjen-Madocsa 0:2 (0:0) Csere: Madár, Süvöltős, Wenhardt,
Araczki
Vez: Farkas R, Kiss G, Slarb R
Gól: Böde, öngól
Jó kezdés után magabiztos győzelmet
Nem voltunk egy súlycsoportban
arattunk
Müller – Araczki, Hahn, Kern,
felnőtt: Mórágy-Madocsa 3:3 (3:2) Gábor – Vörös, Kanik, Éger,
Vez: Kozári, Horváth, Győrfi
2016.10.30
Magyar – Süvöltős, Böde
Gól: Böde, Rein, Aschermann
ifi: Madocsa-Bátaapáti 1:2 (0:2)
Csere: Gergely, Magyar T,
Vez: Antal I, Laszlóczki L,
Schulteisz
Gól: Gábor M,
Müller – Araczki, Hahn, Kern,
Magyar – Rein, Éger, Gál –
Jó játékkal magabiztos győzelmet
Süvöltős, Böde, Vörös
Karsai – Szabó, Kovács, Gábor,
arattunk
Csere: Gergely, Fritz, Aschermann,
Závodi, – Bíró, Szintai, Szili, Baksa
Hosnyászki, Kanik
– Südi M, Szívós
2016.10.09
Csere: Vörös, Jákli, Südi D, Őrsi
ifi: Madocsa- Dunaszentgyörgy
Az ilyen meccseket jobb hozzáállásNagy rangadó volt, gyenge játékveze- 2:2 (1:0)
sal meg kellene nyerni!
téssel.
Vez: Petrovics I, Mihálovics L
Gól: Gábor, Szintai,
ifi: Madocsa-Bátaapáti 9:2 (1:1)
2016.09.25
Vez: Pekoli D, Antal I, Laszlóczki
ifi: Madocsa-Németkér 9:1 (4:1)
Karsai – Szabó, Kovács, Gábor,
Vez: Pekoli D, Domokos L
Závodi, – Bíró, Szintai, Szili, Baksa L,
Gól: Böde 4, Éger 2, Schulteisz,
Gól: Pergel 2, Ferencz 2, Bíró 2,
– Pergel, Szívós
Szintai, Szívós, Gábor
Csere: Jákli, Südi M, Vörös, Südi D, Kern, Süvöltős

Jó játékkal magabiztos győzelmet
arattunk
felnőtt: Madocsa-Németkér 13:2
(9:2)
Vez: Szabó P, Pekoli D, Domokos
L
Gól: Éger 6, Böde 2, Aschermann,
Vörös, Kern, Araczki, öngól
Müller – Fritz, Hahn, Kern,
Araczki– Vörös, Éger, Magyar –
Süvöltős, Böde, Aschermann
Csere: Madár, Hosnyászki,
A sok rangadó után végre egy laza
meccs, örömfocival
2016.10.01
ifi: Gerjen-Madocsa 10:0 (5:0)
Vez: Kiss G, Slarb R

felnőtt: MadocsaDunaszentgyörgy 4:0 (1:0)
Vez: Farkas F, Petrovics I,
Mihálovics L
Gól: Böde 3, Schulteisz,
Müller – Araczki, Hahn, Kanik,
Magyar – Gál, Rein, Éger –
Süvöltős, Böde, Aschermann
Csere: Madár, Fritz, Schulteisz

Müller – Araczki, Kern, Hahn,
Magyar – Gál, Rein, Éger, Wenhardt
– Schulteisz, Böde
Csere: Süvöltős, Fritz, Kanik Vörös,
Gergely
A második félidőre feljavultunk és
bebiztosítottuk őszi első helyünket.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
2016.10.16
Kiss Ferenc
ifi: Kajdacs-Madocsa 3:1 (2:0)
20/223-4874
Vez: Kövesdi T, Szappanos Sz
Gól: Ferencz,
fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:
Karsai – Bíró, Kovács, Szintai,
2.9.1./1268-1/2005
Závodi, – Ferencz, Szívós, Szili,
Felelős kiadó:
Baksa – Südi M, Vörös
Gelencsérné Tolnai Klára
Csere: Jákli, Südi D, Őrsi
polgármester
Ifistáink egyenrangú ellenfelek volNyomda:
tak, de a helyzeteket elhibázták.
Kerényi Nyomda, Szekszárd

