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MÁRCIUSI ÜNNEPEINK:
Március 8. (Nemzetközi Nőnap)
Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben - és minden Nőnapon.
(Richard Wagner)
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10-11. oldal

Március 15.
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SPORT:
Teremfoci
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Juhász Gyula:
Március idusára (részlet)
Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
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Önkormányzati hírek

Testületi ülések
A Madocsai Hírmondó utolsó
s zámán ak meg jelenés e óta a
Képviselő-testület havonként egyegy ülést tartott, melyekről az
alábbiakban tájékozatjuk a lakosságot.
December 14.
A 2016. év utolsó testületi ülésén a
képviselők elfogadták az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
tervét, ennek keretében meghatározták az ellenőrzési témakört. Ezt
követően a lakások és helyiségek
bérleti díjnak felülvizsgálata keretében a képviselők jóváhagyták azt a
javaslatot, mely szerint 2017. évben
a bérleti díjak ne emelkedjenek. A
téma kapcsán megállapítható, hogy
a legtöbb bérleti díj a Sportcsarnok
és a Faluház bérléséből folyik be. A
Sportcsarnok kihasználtsága 100 %os, sok vidéki csapat bérli, aminek
egyik legfőbb oka az alacsony bérleti díj. A díjak változatlanul hagyása mellett szól azonban, hogy a
csarnok vizesblokkja sajnos nagyon
rossz állapotban van, felújításra
szorul. A bérleti díj emelése egyúttal
az ellátás színvonalának emelését is
igényelné, ami jelenleg nem valósítható meg. A Faluházat legtöbb esetben lakodalmak, családi rendezvények céljára veszik igénybe, a
jelenlegi bérleti díjat is magasnak
tartják a helyiek.
Ugyanígy foglalt állást a Képviselőtestület a köztemetői díjak felülvizsgálata során, és úgy határozott,
hogy a jelenleg érvényes díjakat
2017. évre vonatkozóan nem emeli
meg.
Közös testületi ülésen tárgyalták a
bölcsei és madocsai képviselők a
Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót. A Hivatal támogatott
álláshelyeinek száma összesen
13,16 fő, a Madocsai Kirendeltségen
5 fő köztisztviselő és 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd dolgozik. A
minimális alkalmazotti létszám,
illetve a takarékos gazdálkodás

eredményeként az államtól kapott
finanszírozás elegendő a működéshez, ehhez kiegészítést nem kell
az önkormányzatnak tennie. A
köztisztviselők a jogszabályban előírt képesítési feltételeknek megfelelnek, képzési terv alapján évente
kötelező továbbképzéseken vesznek
részt. Általánosságban megállapítható, hogy a tárgyi feltételek adottak, a minőségi munka végzéséhez
alapvetően szükséges informatikai
eszközök beszerzése folyamatos.
Január 25.
2017. évi első ülésén a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámoló
után a Képviselő-testület a 2017. évi
munkatervet tárgyalta. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi XXXIX. törvény 44.
§.-a szerint a képviselő-testület
szükség szerint, a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat
ülést tart. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelete szerint a
képviselő-testület munkaterve
szerint tartja rendes üléseit. A munkaterv tervezetét a polgármesternek
minden év január 31-ig kell a
képviselő-testület elé terjeszteni. A
Képviselő-testület a nyári időszakot
kivéve minden hónapra tervezett
ülést, az évente kötelező közmeghallgatás időpontját pedig 2017.
november 29. napjában határozta
meg.
A következőkben a képviselők
tudomásul vették az óvodai beíratás
időpontjait, mely szerint Madocsán
a Kölyökkuckó Óvodában erre
2017. április 24-25. (hétfő, kedd)
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig kerül sor. Tudomásul vették a
képviselők továbbá a nyári óvodai
nyitva tartási időt, e szerint
Madocsán ez a következők szerint
alakul:

2017. július 11-től
2017. július 29-ig zárva,
2017. augusztus 1-től
2017. augusztus 5-ig ügyelet,
2017. augusztus 8-tól nyitva.
A képviselők döntést hoztak a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz történő pályázatok
benyújtásáról is. Ennek értelmében
a Képviselő-testület három pályázat
beadását határozta el a következők
szerint:
1. Régóta igény a fiatalok részéről,
hogy legyen egy kulturált szórakozóhely a településen, egy
olyan közösségi tér, ahol találkozni tudnak. Ennek megfelelően a tavalyi évben megvásárolt Fő u. 20. szám alatti
ingatlant Ifjúsági házzá kívánja
átalakítani az önkormányzat,
melynek megvalósításához a
maximum pályázható támogatás 30 millió forint mellé 25 %
önerőt kell biztosítani.
2. Pályázat beadásáról döntött to-

vábbá a Sportcsarnok részleges
felújítása, valamint a volt felső
tagozatos iskola apartmanlakásokká történő átalakításához
szükséges tervek elkészíttetésére vonatkozóan. Itt a projekt
bekerülési költsége maximum 5
millió forint, ennek 5 %-át kell
önerőként biztosítani.
3. Új lehetőség a Jövőnk Energiája

Térségfejlesztési Alapítvány
pályázati kiírásai között, hogy
közösségi, települési rendezvényhez is lehet támogatást
kérni, a maximum pályázható
összeg 1 millió forint, 100 %-os
támogatási intenzitással. Ennek
keretében a XX. Falunap megrendezésére nyújt be támogatási
kérelmet az önkormányzat.

Önkormányzati hírek
Február 15.
A februári ülés legfajsúlyosabb
témája a 2017. évi költségvetés
tárgyalása volt. A testület megállapította, hogy az utóbbi idők legjobb
költségvetése az idei, amihez
jelentősen hozzájárul az előző évi 52
millió forint pénzmaradvány. A
gazdálkodás takarékos volt, de
maradtak is el sajnos beruházási
feladatok. A képviselők bíznak
abban, hogy az idei évben több
pályázati lehetőség nyílik meg, és a
betervezett feladatok is megvalósulnak. A legfontosabb feladat
mindenkor az önkormányzati
intézmények megfelelő színvonalon
történő működtetése, ezen felül több
fejlesztési feladat is szerepel a költségvetésben:
Több pályázat is folyamatban van,
amelyekhez az önerőt biztosítani
kell:
traktor és hozzátartozó gépek
megvásárlására,
Sportcsarnok részleges felújítása, a volt felső tagozatos
általános iskola apartmanlakásokká történő átalakításához szükséges tervek elkészíttetése.
Fő u. 20. szám alatti ingatlan
Ifjúsági házzá alakítása
Pályázati elbírálás alatt van a
fogorvosi rendelő és szolgálati lakás
felújítása, valamint a csapadékvíz
elvezetés I. üteme. Ezek 100 %-os
támogatási intenzitású pályázatok,
önerőt nem kell biztosítni.
Vannak olyan fejlesztési célkitűzések, amelyeket teljesen önerőből
kell megoldani, például folyamatban van a településfejlesztési eszközök felülvizsgálata, fontos lenne
kerti gépek beszerzése a közparkok
rendbetételéhez, de az Idősek Klubja vizesblokkjának akadálymentesítése is megoldandó feladat.
Ugyanígy önerőből történő feladat
lesz a Paksi úti buszmegálló környékének, valamint a Bölcskei úti
buszmegálló rendbetétele. A feladatok között szerepel továbbá az
ivóvízhálózat, a szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat felújítása,

valamint a Művelődési háznál a
bejárati ajtók védelme érdekében
előtetők építése.
A felsorolt feladatokat összegezve
11 millió forint van tervezve
beruházásra, 31 millió forint pedig
felújításra. A Képviselő-testület a
napirend zárásaként elfogadta az
önkormányzat 2017. évi költségvetését, melynek bevételi és kiadási
főösszegét 192.508 e Ft-ban állapított
meg.

Az önkormányzati költségvetéshez
kapcsolódó napirendekkel folytatódott az ülés, amikor is először a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
költségvetése került terítékre. Az
összeállított költségvetés-tervezet
szerint az idei évben az önkormányzatnak 1.545 ezer forinttal kell
hozzájárulnia az óvoda fenntartásához, ami nem túl jelentős összeg a
korábbi évekhez képest. Tekintve,
hogy a tavalyi évben pénzmaradvány képződött, ennek terhére 1.495
ezer forint az idei évben az óvoda
udvari játékainak beszerzésére fordítódik, mert a régi játékok már
nagyon megrongálódtak, illetve
nem felelnek meg az uniós szabályoknak.
Az önkormányzati költségvetéshez
kapcsolódóan másodsorban a képviselők a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetését tárgyalták és fogadták el. Az
előterjesztés szerint a Madocsai
Kirendeltség az idén is 27.480 ezer
forinttal gazdálkodhat. Az előző
évei adatokból megállapítható, hogy
a Kirendeltség működéséhez ez az
összeg elegendő, nem kell az önkormányzatnak kiegészítenie.
Következő napirendként a képviselők a civil szervezetek beszámolóit
tárgyalták. Az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016.(II.20.) önkormányzati rendelet értelmében a
támogatás b an r és zes ült civil
szervezetek a tárgyévet követő év
január 31. napjáig szakmai és
pénzügyi beszámolót nyújtanak be a
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Képviselő-testület felé az előző évben kapott önkormányzati támogatásról. A Hivatal felé benyújtott,
előzetesen átvizsgált beszámolókat
a képviselők elfogadták, tekintve,
hogy valamennyi támogatásban
részesült szervezet a kapott támogatással maradéktalanul elszámolt, és
a kérelemben megjelölt célra használta fel.
A képviselők a továbbiakban a civil
szervezetek számára az idei évre
kiírandó pályázati felhívást tárgyalták. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről
szóló 1/2016.(II.20.) önkormányzati
rendelet értelmében a költségvetési
rendeletben meghatározott támogatási alap felosztása céljából pályázat
kiírására évente egy alkalommal
kerül sor az éves költségvetési
rendelet elfogadását követő 5 napon
belül. A pályázati felhívást Madocsa
Község Önkormányzata honlapján,
és a Hivatal hirdetőtábláján kell
közzétenni. A pályázat felhívás tartalmazza a rendelet által meghatározott feltételeket, követelményeket,
amelyeknek a pályázó szervezeteknek meg kell felelniük. A pályázatok
elbírálásáról a Képviselő-testület
dönt a pályázati határidő lejártát
követő 30 napon belül. A Képviselőtestület a pályázati felhívás tartalmát
elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a kiírás közzétételére.
2015. őszén határozta el a Képviselő-testület a településrendezési
dokumentumok felülvizsgálatát.
Azóta többször volt már napirenden
egy-egy eljárási szakasz tárgyalása, a legutóbbi a január 25-i lakossági fórum volt, ahol a főépítész
részletes tájékoztatást adott a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos folyamatról.
Ahogy már megírtuk és tájékoztattuk is a lakosságot, a Képviselőtestület első lépésben elfogadta a
településfejlesztési koncepciót. A
következőkben folyt a Helyi Építési
Szabályzat, a szerkezeti terv, a településképi rendelet és az arculati
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
kézikönyv államigazgatási szervekkel, valamint a partnerségi szabályzatban meghatározott szervekkel,
személyekkel történő véleményeztetése. Az eljárás eredményeként a
tervező és a főépítész elkészítette az
erről szóló beszámolókat, amelyek
tartalmát a Képviselő-testület
megismerte, és azt alkalmasnak
találta arra, hogy az állami főépítész
részére záróvéleményezés céljából
megküldésre kerüljön.
Utolsó napirendként a testület a
Madocsai Általános Iskola egyházi
fenntartásba történő átadásával
kapcsolatosan tárgyalt. Madocsa

Önkormányzati hírek
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban foglalt
állást abban, hogy Madocsa település, és az itt élő gyermekek sorsáért
érzett felelősségtől vezérelve egyetért azzal, hogy 2017. szeptember 1.
napjától az Általános Iskola a Madocsai Református Egyházközség
fenntartásába kerüljön át. A Képviselő-testület kinyilvánította továbbá, hogy fontosnak tartja a madocsai
gyermekek hitben való fejlődését,
református értékek szerinti nevelését. Ennek érdekében a Képviselőtestület döntése szerint az erkölcsi
támogatás mellett – amennyiben az
átszervezés megvalósul –
pénzügyileg is hozzájárul az iskola

működéséhez, ezért 2017. évi
költségvetésében erre a célra 2017.
szeptember 1. és 2017. december 31.
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 10.000.000 Ft-ot céltartalékként különít el, illetve a Sportcsarnokot ingyenesen bocsátja az
iskolai testnevelés órák megtartásához.
(Az iskola átszervezésével kapcsolatosan bővebb tájékoztatás olvasható a Madocsai Hírmondó ezen
számában)
Tubáné Benák Ibolya aljegyző

Tájékoztató az Általános Iskola Református Egyház fenntartásába adásáról!
Kedves madocsaiak, tisztelt újság
olvasó!
Szeretnék tényszerű tájékoztatást
adni minden kedves olvasónak az
Általános Iskola fenntartásával
kapcsolatos történésekről.
Már az elmúlt években is elég
sokszor foglalkozott a képviselőtestület az Általános Iskola működésével, illetve hosszú távú fenntartásának lehetőségével.
Sajnos minden évben a kevés iskoláskorú gyermek miatt elég sok
gondot és izgalmat jelentett, hogy
indulhat-e első osztály az iskolában.
Ugyanis a jogszabály az indítható
létszámot 14-ben határozta meg. A
korábbi években is vagy éppen
elértük, vagy pedig csak közelében
voltunk 1-2 fővel ennek a létszámnak. De az osztályok összevonását
azért tudtuk eddig elkerülni, mert a
harmadik osztály és a leendő első
osztály létszáma vagy elérte, vagy
meghaladta a 27 főt, és így az
összevonás nem volt lehetséges.
Sajnos az idén szeptemberben
iskolába iratható gyermekek száma
nagyon alacsony – még eddig egy
évben sem volt ilyen alacsony –, 7
fő. Szeptemberben az akkori harmadik osztály létszáma 10 fő, a két
osztály együttesen csak 17 fő. Tehát
alatta marad a 27 főnek, ami

garantálná számunkra, hogy nem településünket lakóhelyükké.
kerülhető el a két osztály összevo- A fentiek ismeretében megkezdtük
nása.
az ismeretek begyűjtését, és a lehetőségek megvizsgálását még a tavaAmikor ezek a létszámok világossá lyi év végén.
váltak a testület számára, elhatároz- Az érdeklődés és a kutatások
tuk, hogy meg kell vizsgálni, milyen vezettek el bennünket az egyházi
változások szükségesek ahhoz, hogy fenntartású iskolák irányába.
az iskola összevonás nélkül működ- Nem volt előttünk teljesen ismerethessen tovább.
len az egyházi iskolák működése,
mert itt a közelünkben, Gerjenben,
Éreztük, hogy mindent meg kell ten- történtek hasonló okok miatt fennnünk annak érdekében, hogy a tele- tartói változások. A Gerjeni iskola
pülésünkön továbbra is működ- már tavaly szeptember 1-től egyházi
hessen iskola, hiszen a település fenntartásba került, ők már rendelsorsát, fejlődését, fiatalítását csak keznek némi tapasztalattal, ami
ezzel tudjuk garantálni. Sajnos van elmondásuk szerint nagyon pozitív.
már rá példa, hogy azokon a településeken, ahol megszűnt az oktatás, Megkerestük elképzelésünkkel a
vagy csak csökkent az osztályok Madocsai Református Egyházközszáma /mert az alsó tagozat az séget, illetve Nagy János tiszteletes
mindenképpen helyben maradt/ ott urat, ő támogatóan fogadta a kéréelindult a település visszafejlődése sünket, pedig tudta, hogy ha ez a
is. Ilyen esetben vagy elkerülhetet- folyamat valóra válik, akkor az
len, vagy csak (aránytalanul) nagy egyház és személy szerint Ő is több
áldozatokkal lehetséges megállítani feladatot vállal magára.
a település sorvadását. Ezért nagyon De ennek ellenére bíztatott és segífontos, hogy a település vezetői tett bennünket abban, hogy kérjünk
tegyenek meg mindent annak érde- időpontot a Tolnai Református
kében, hogy a település továbbra is Egyházmegye esperesétől, Rácz
egy nyugodt, kiegyensúlyozott József úrtól, hogy neki is elmondéletet tudjon biztosítani az itt lakó hassuk kérésünket.
emberek számára, illetve, hogy Ez a találkozás még az elmúlt év
megőrizze vonzerejét, hogy mások decemberében meg is történt. Espei s m a j d s z í v e s e n v á l a s s z á k res úr elmondta, hogy megismerve

Önkormányzati hírek
szándékainkat Ő támogatni tudja az
elképzelést, de mivel Madocsán egy
jól működő egyház van, ezért azt
szeretné, ha a Madocsai Református
Egyházközség vállalná a fenntartási
feladatokat. Igazából a döntését
azzal támasztotta alá, hogy nekünk a
saját sorsunkat gyorsabban, közvetlenebben és hatékonyabban lehet
szervezni itt helyben. Sokkal egyszerűbb az ügyek intézése, mint
megyei irányítással. Esperes úr is
felajánlotta segítségét és röviden
elmondta az átszervezés menetét,
bíztatott bennünket, hogy minden
segítséget és támogatást meg fogunk
kapni a Tolnai Református Egyházmegyétől is, ami az átszervezéshez
és majd a működéshez szükséges
lesz.
Esperes úr felhívta a figyelmünket
arra, hogy meg kell vizsgálni az
iskola jelenlegi költségvetését, mert
csak gazdaságilag fenntartható, finanszírozható intézmények átvételére van lehetőség.
A Szekszárdi Tankerület igazgatójával, Gerzsei Péter úrral folytatott
megbeszélésen is megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy sajnos
ilyen alacsony gyermeklétszám
esetén elkerülhetetlen az osztályok
összevonása, ami sajnos óraszám
csökkenéssel jár, és pedagógusállás
megszűnését is okozza, viszont ezt a
szülők sem támogatnák és nem is
szeretnék. Megjegyzem, hogy a szülőkkel történt beszélgetések során
elhangzott olyan vélemény is, hogy
amennyiben összevonások várhatók, akkor más iskolába íratják be a
leendő első osztályos csemetéiket.
Ez a cselekedet sajnos azonnal megpecsételné az iskola sorsát, mert
akkor nem lenne meg a 8 osztály, és
törvénysértő módon nem működhet
az iskola.
Ennek következménye a felső tagozat megszüntetése lenne. Ezek a nyilatkozatok, illetve minden hatóság
pozitív hozzáállása még inkább
megerősítette bennünk azt az elhatározást, hogy tovább kell haladnunk a
megkezdett úton. Annál is inkább,
mert az egyházi iskolák tekintetében

a jogszabályok nem vizsgálják az
osztályok létszámát, csak és kizárólag a gazdasági finanszírozás határoz.
Az igazgató úr azt is elmondta, hogy
a tankerület vezetése azt a tényt,
hogy mi szeretnénk egyházi iskolát
Madocsán nem negatív dologként
éli meg, hanem segítő szándékkal,
megértéssel fogják kezelni, hiszen
erre a jogszabály ad lehetőséget,
Madocsa csak a jogszabályi lehetőséget szeretné kihasználni. Ők ezt
tudomásul veszik, és minden harag
nélkül működnek majd közre az
átszervezésben, ha erre sor kerül. Az
igazgató úr még beszélt arról is,
hogy további együttműködésekről is
szó lehet a szakos ellátás terén, ez
csak és kizárólag megállapodás kérdése.
Természetesen nem csak a hatóságokkal, hanem a pedagógusokkal,
illetve a szülőkkel is folytattunk
folyamatosan párbeszédet a terveinkről, és adtunk tájékoztatást a
megszerzett véleményekről, tapasztalatokról. Ezeken a fórumokon
merültek fel tisztázandó kérdések,
amelyekre igyekeztünk magyarázatot találni. Azt gondolom, hogy mára
már minden a helyére került, a
pedagógusaink megnyugodtak, és
kaptak garanciát arra, hogy az
érdekeik nem fognak sérülni. Ez
számunkra természetes volt az
elején is, hogy nem szerettünk volna
olyan intézkedéseket hozni, aminek
hatására a 30-40 évet már becsületesen ledolgozó pedagógus sérelmet,
hátrányt szenvedjen. A konkrét
kérdések tehát tisztázásra kerültek,
és mára már elmondhatjuk, hogy a
tantestület is egy emberként kiáll az
átszervezés mellett, mert tisztában
vannak azzal, hogy az iskola csak és
kizárólag így, ilyen formában tud
tovább működni.
Tisztázódott az is, hogy itt mindenki
előtt csak egy cél lebeghet, az pedig
nem más, mint hogy helyben megtartsuk a gyermekeket és az oktatást.
A pedagógusoknak pedig nem lesz
más dolguk a református iskolában
sem mint most, hogy becsületesen
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végezzék a dolgukat és mindent
tegyenek meg azért, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az iskolában, és az ott végzett színvonalas
munka eredménye a gyermekek
eredményeiben, sikereiben is tükröződjön.
Úgy látom, vagyis a megszerzett
tapasztalatok is azt bizonyítják,
hogy az egyházi tanítások, és a
református értékek nevelésben való
alkalmazása még inkább hozzájárul
a jó légkör, és a nyugodt környezetben való oktatás gyakorlásához,
amelyben a tanulók és a tanárok
egyaránt jól érezhetik és érzik is
majd magukat. Tehát az egyházi
fenntartás jelentősen nem változtatja és nem befolyásolja a kialakult
rendszert, esetleg inkább pozitívan
javítja azt. Biztosan várható majd
valamiféle arculat váltás, hiszen az
elképzelhetetlen, hogy semmi változás ne legyen. De erre vonatkozóan
ígéretet kaptunk tiszteletes úrtól,
hogy majd menet közben, illetve
közösen a pedagógusokkal szeretné
ezt kialakítani. Ami biztosan várható
változás, felmenő rendszerben heti 2
hittanóra bevezetése, (vele párhuzamosan az erkölcstan is megmarad), a
heti 1 közös reggeli áhítaton való
kötelező részvétel, illetve a nagyünnepeinkre (karácsony, húsvét,
pünkösd) való közös iskolai készülődés egy tanítási nap helyett, csendesnap formájában.
Azt gondolom, hogy ezek nem jelentenének olyan mértékű megterhelést sem a gyermek, sem a szülő
számára, amit ne lehetne elviselni
azért, hogy a gyermek helyben, a
megszokott iskolájában, a megszokott családias környezetben élhessen és tanulhasson továbbra is
egy olyan iskolában, ahol minden
szakmai feltétel, és felszerelés biztosított számára ahhoz, hogy jó
teljesítményt nyújtson illetve, hogy
biztonságban érezhesse magát.
Ezután is mindent megfogunk tenni
azért, hogy a kialakult színvonal
csak és kizárólag pozitívan változzon.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Azt gondolom, hogy a képviselőtestület ennek érdekében már el is
kezdte a munkáját és felelősségvállalását azzal, hogy meghozta első
támogató döntését.
A tankerület által biztosított költségvetési adatok alapján, az iskola
költségvetésének átvizsgálása során
sajnos az látszott, hogy az állami
költségvetés nem minden költséget
fedez a normatív támogatásával.
Sajnos a támogatások összegét is a
gyermeklétszám határozza meg,
ezért nem mindegy, hogy egy iskolába hány gyermek jár. Azok az iskolák tudnak gazdaságosan működni,
amelyekben az osztályok létszáma
21-25 fő. Ehhez képest a mi osztályaink átlaglétszáma éppen csak a
minimumot éri el, ami 14fő.
A költségvetés a tanulói létszámot
figyelembe véve csak 10 pedagógust
finanszíroz, ettől viszont a madocsai
iskola pedagógusai többen vannak,
ami természetesen a szakos ellátás
miatt szükséges. Sajnos az így keletkezett forráshiány jelentős, amit az
önkormányzatnak kell átvállalni. Ez
az összeg éves szinten 14 millió
forint.
Mivel nem szeretnénk semmilyen
változást az alkalmazások terén,
ezért abban kellett dönteni a képviselőknek, hogy hogyan lehet biztosítani változatlan feltételek mellett az
intézmény működését.
Mindannyian tudjuk, hogy ez közös
érdek, tudjuk jól, hogy a településünk fejlődésének tovább folytatásához, a lakosság fiatalításához, a
létrehozott értékeink megőrzéséhez
feltétlen szükségünk van az iskola
működésére.
Mert csak ezzel együtt lehet elvárni
azt, hogy a településünkre jöjjenek
fiatal családok, illetve, hogy az itt
élő fiatalok ne költözzenek el,
hanem ezt a kis falut válasszák majd
otthonuknak.
Tehát ahhoz, hogy az iskola az egyház részéről átvehető legyen, az önkormányzatnak garanciát kell
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vállalnia a hiányzó forrás biztosítására.
Az hogy a fennmaradás érdekében
anyagi áldozatot kell hozni a testületnek, ez már számunkra nem ismeretlen feladat, hiszen az óvodánál
hasonló felelősséget vállalt a testület
már évek óta azért, hogy megmaradhasson a 3 csoport, illetve a munkahelyek.

Az átszervezés kizárólag akkor jöhet
létre, ha az iskolába jelenleg járó
gyermekek, /ám mivel ők kiskorúak,
helyettük a szülők/ több mint fele
nyilatkozik arról, hogy egyetért a
fenntartó váltással.

Tehát most a szülőkön a sor! Tudom,
hogy sok a szóbeszéd, sok információ kering, amelyek nem mindig
valós tényeken alapulnak, ezért azt
A hiányzó forrást tehát 10 millió remélem, hogy az általam leírtak
forint támogatással, illetve a Sport- elolvasása után mindenki felelőscsarnokunk ingyenes használatba ségteljes döntést tud hozni.
adásával lehet biztosítani.
Természetesen ez az összeg abban Nagyon fontos tudni, hogy a szülők
az esetben pozitívan változhat, ha nyilatkozatukkal nem csak iskolánk
idővel emelkedik a tanulók létszá- jelenlegi sorsáról, és nem csak saját
ma, illetve ha már kapja az iskola az gyermekeik sorsáról döntenek,
hanem egyben a településünk jövőegyházi kiegészítő támogatást is.
Ez a támogatás egy utólagos finan- jéről, az itt élő emberek sorsáról is!
szírozás, ami már a befejezett gaz- Ezért arra kérek mindenkit, hogy
dasági évre vonatkozik, folyósítása nagyon körültekintően hozza majd
pedig a következő év decembere. meg ezt a döntését.
Tehát a mi esetünkben ilyen támogatás majd csak a 2018. év decem- Úgy gondolom, hogy mindenkinek,
berében várható. Utána már rend- aki eddig segítette munkánkat, csak
szeres lesz, minden év decembe- köszönettel tartozunk, hiszen minrében kapja az intézmény. Ezzel a den résztvevő mindent megtett
támogatással a forráshiány már annak érdekében, hogy ez az elképkezelhető lesz, és tovább az önkor- zelés valóra válhasson. Külön szemányzati támogatásra számításaink retném megköszönni a Madocsai
szerint már nem lesz szükség.
Református Egyházközségnek,
hogy segítő kezet nyújtott felénk
A támogatásról szóló testületi hatá- megértve, hogy a település fejlőrozatot a képviselőtestület február dése, megtartó ereje most rajtuk is
15-én elfogadta, amit meg is küld- múlik. Remélem, hogy a szülők
tünk a Madocsai Református Egy- pozitív támogatását is megtapasztalhatjuk és szeptember 1-től egy
házközség részére.
átszervezett új iskolában örülhetünk
A Madocsai Református Egyház- majd gyermekeink sikereinek.
község presbitériuma a képviselőGelencsérné Tolnai Klára
testület döntése és a tantestület
polgármester
írásos állásfoglalása alapján február
22-én megtartott gyűlésén határozatot hozott, amiben kezdeményezi a
HIRDETÉS
Madocsai Általános Iskola fenntartói jogának átvételét. Ezt a határoMadocsai szőlőhegyen lévő 500
zatot a jogszabályok által előírt hivanégyszögöl termő szőlőmet
taloknak megküldte.
használatra ingyen odaadnám.
Ugyan itt újszerű hordók eladók.
Most az engedélyezési folyamat zajÉrdeklődni az alábbi
lik, amiben a szülőket is nyilatkoztelefonszámon lehet:
tatják majd. A Szekszárdi Tankerület
hamarosan kikéri véleményüket
Tel: 20/350-8911
mivel jelenleg még Ők a fenntartók.
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Tájékoztató a fúrt kutakról
Tisztelt Madocsai Lakosok!
Az elmúlt hónapokban többen is
érdeklődtek a fúrt kutak utólagos
engedélyezéséről, az erre vonatkozó
eljárás menetéről. Tekintettel arra,
hogy a kérdés a lakosság széles körét
érinti, az alábbiakban szeretném
tájékoztatni Önöket.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 29. § (7) bekezdése
értelmében a 2016. június 4. előtt
létesített, vízkivételt biztosító vizilétesítmények után nem kell vízgazdálkodási bírságot fizetni abban az
esetben, ha 2018. december 31-ig a
létesítő kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást és
az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
Tekintettel arra, hogy a törvény nem
tesz különbséget a vízkivételt biztosító vízilétesítmények között, így
ezek utólagos engedélyezésének
hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok
jegyzői és a vízügyi és vízvédelmi
hatáskörrel rendelkező hatóságok,
azaz a fővárosi és a kijelölt megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok
között.
A jegyző hatáskörébe tartozik és a
jegyző fennmaradási engedélye
szükséges olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt,
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,

- épülettel vagy annak építésére
jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek
részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.
A fenti feltételeknek megfelelő,
engedély nélkül létesített kutak
fennmaradására vonatkozó kérelmet
településünkön a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal Madocsai
Kirendeltségénél (továbbiakban:
Hivatal) lehet benyújtani. Az ehhez
szükséges kérelem nyomtatványt a
Hivatalban lehet beszerezni, illetve
letölthető a www.madocsa.hu
önkormányzati honlapról.

Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy a fentiekben részletezett mentesség kizárólag a 2016. június 4-e
előtt engedély nélkül létesített fúrt
kút tekintetében alkalmazható.
Amennyiben ezt követően létesített/létesít valaki engedély nélkül
fúrt kutat, azzal szemben a vízgazdálkodási bírság kiszabása kötelező.

Ugyancsak felhívom a lakosság
figyelmét, hogy fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására
2018. december 31. napjáig van
lehetőség, és csak arra a kútra adható, amely megfelel a jogszabályban előírt műszaki követelményeknek. Ezek teljesülését az eljáró
hatóság ellenőrzi, és amennyiben
átalakítással sem felel meg az előírt
szabályoknak, úgy a fennmaradási
engedély kiadására irányuló kérelA kérelemhez mellékelni kell:
- a jogosult tervező által elkészített met el kell utasítani, és emellett
engedélyezési tervek nyolc példá- kötelezni kell a létesítőt a kút
nyát, amelyek a tényleges megvaló- megszüntetésére (eltömedékelésére,
elbontására).
sulási állapotot tartalmazzák,
- ha a kúttal érintett ingatlan nem
az engedélyes tulajdona, az ingatlan Az előzőekben részletezett eseten
tulajdonosának, állami tulajdon túl a vízügyi és vízvédelmi hatásesetén a vagyonkezelőjének – a kút körrel rendelkező hatóság, azaz a
tulajdonjogát is megjelölő, az fővárosi és megyei katasztrófaingatlanhasználattal járó jogokat és védelmi igazgatóságok fennmakötelezettségeket rögzítő – írásbeli radási engedélye szükséges az
hozzájárulását,
engedély nélkül létesített vízkivételt
- amennyiben a kút állami tulaj- biztosító vízi létesítményekre vonatdonban lévő vízkészletet vagy vízi- kozóan. Az erre vonatkozó tudnivalétesítményt, felszín alatti vizek lókról a megyei katasztrófavédelmi
víztartó képződményeit vagy fel- igazgatóságoktól lehet felvilágosíszíni vizek medrét érinti, vagy arra tást kérni.
közvetlenül hatással van, akkor a
működési területével érintett igazTubáné Benák Ibolya
gatási szerv vagyonkezelői hozzájáaljegyző
rulását.
Az eljárás 5.000 Ft illetékköteles, amelyet okmánybélyeggel kell leróni.
Szintén a kérelmezőt terhelik az engedélyezési
dokumentáció elkészítésének költségei.
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Tanulmányi munka
Az iskola tanulmányi átlaga: 4.06
1. osztály:
kiválóan teljesített:
jól teljesített:

7 fő
5 fő

2. osztály:
kiválóan teljesített:
jól teljesített:
megfelelően teljesített:

2 fő
5 fő
3 fő

Agócs Mihályné
tagintézmény-vezető

3. osztály

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Kitűnő

-

2

2

2

1

2

Jeles

2

1

1

3

2

-

Bukott

-

-

-

1

1

-

3. osztály

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

magyar
Legmagasabb
irodalom,
tanulmányi átlag matematika
3.93

magyar
irodalom

magyar
irodalom

magyar
irodalom

magyar
irodalom

magyar
irodalom

3.89

4,21

4.1

3.94

3.96

magyar
nyelvtan

magyar
nyelvtan

matematika

történelem

matematika

földrajz

3,4

3,58

3,5

3.45

3.12

3,0

Legalacsonyabb
tanulmányi átlag

Akikre büszkék vagyunk
Tanulmányi munkáját kiválóan vagy kitűnően teljesítette:
1. osztály:
Bán Levente
Böde Bettina
Géczi Bettina
Laposa Réka
Ország Hunor
Pap Gergő
Turi Laura
2. osztály:
Nagy Márk
Szekeres Kata
3. osztály:
 
Jeles:
Nagy Lara Dorina,
Vincze Kitti.

4. osztály:
 
Kitűnő
Bán Csanád Géza
Kovács Réka
 
Jeles:
Laposa Márton János
5. osztály:
Kitűnő
Ekecsi Gábor
Katona Vanessza
Juhász István Dávid
6. osztály:
Kitűnő
Szabó Barna
Szabó Máté

Jeles
Sereg Zita
Szintai Zsófi
Szintai Zsombor
7. osztály:
Kitűnő
Bán Csenge
Jeles
Bozsoki Zoárd
Tarczal Dániel
8. osztály:
Kitűnő
Szili Zsolt
Szucsán Etelka Sára
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Téltemető farsangolás volt az iskolában
Az iskola idén február 24-én tartotta farsangi bálját. Egyéni, páros és csoportos kategóriákban kellett a zsűrinek
döntést hoznia. Nem volt könnyű feladatuk, hiszen szebbnél szebb jelmezeket láthattak.
Egyéni helyezettek:
1. Sparhelt-Balogh Réka(2.o.)
2. Obelix-Kiszt Véda (5.o.)
Torony-Katona Vanessza (5.o.)
3. Fóka-Vető Liliána (2.o.)

Páros helyezettek:
1. Csipkerózsika - Szintai Zsófi-Szintai Zsombor (6.o.)
2. Indul a bakterház - Bán Levente, Bán Csanád,
Bán Csenge, Tóth Krisztina
3. Pocahontas-Kovács Réka, Kovács Ákos

Csoportos helyezettek (alsó tagozat):
1. Riói papagájok (3.o.)
1. Felszállott a páva (4.o.)
2. Retro kacsatánc (1.o.)
3. Tenger gyümölcsei és hínárok (2.o.)
Csoportos helyezettek (felső tagozat):
1. Muzsika TV sztárjai (5.osztály)
2. Harcos apacsok és a totemáldozat (5.osztály)
3. Híres festők és festményeik (6. osztály)

Az iskola Diákönkormányzata és tantestülete ezúton köszöni meg a bál lebonyolításához nyújtott segítséget
valamennyi szponzornak, szülőnek, a megjelent vendégeknek és a település önkormányzatának.

Tárgyi feltételek javulása a 2016-2017-es tanévben
·
·

·
·
·

a kémia teremben projektorhoz alapítványi támogatásból, számítógéphez, az előző TIOP-os gépekből
sikerült hozzájutnunk
számos szakmai anyagot /vegyszerek, kémiai eszközök, lexikonok, matematikai fóliacsomag,
matematikai eszközök, jutalomkönyvek, térkép-térképállvány/ nyáron ill. év végén tankerületi
támogatásból szereztünk be
karbantartási eszközöket, anyagokat / nyáron, ill. év végén tankerületi támogatásból szereztünk be
iskolatej tárolására a régi hűtőszekrényt újra cserélhettük
a szükséges javításokat a karbantartó elvégezte
Agócs Mihályné
tagintézmény vezető
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Könyvtári hírek

A Bölcskei amatőr színjátszók előadása Madocsán
Január 21-én és 22-én Madocsán vendégszerepelt a BÖBI, azaz a Bölcskei Blandl Ibolya
Amatőr Színjátszó Csoport. A Rideg Sándor
regénye alapján készült Indul a bakterház
című színdarabot adták elő nagyszerű színészi
alakításokkal. A két teltházas előadás bizonyította a közönség érdeklődését, a lelkes taps és a
nézők későbbi szóbeli tetszésnyilvánítása
pedig a sikert.
A bölcskei amatőr színjátszás nagy
hagyományokra tekint vissza. Bátor Marci
bácsi, helyi tanító évtizedeken keresztül
lelkesen szervezte, rendezte a színjátszást. Az ő
munkásságát folytatta Kovács Lászlóné Füstös
Vali, aztán egy hosszabb kényszerszünet
következett, majd öt évvel ezelőtt Blandl
Béláné Törjék Ibolya újraszervezte a színjátszó
csoportot. Ibolya már 16 éves kora óta részt vett a bölcskei színjátszásban, az újraalakulás óta rendezőként is. A
BÖBI eddigi, nagy sikerrel bemutatott darabjai, A csókos asszony, A gyürüs zsidó, és A cigány után most az Indul a
bakterház következett. Ibolya régóta dédelgetett vágya vált valóra a Bakterház színpadra állításával. Ennek most
jött el az ideje, mostanra állt össze a tökéletes csapat, mivel Bendegúz szerepére is sikerült megtalálni a megfelelő
gyerekszereplőt Lóki Dominik személyében. A próbák közel egy éve kezdődtek, Bölcskén már öt előadás lezajlott,
Madocsán kettő, és már több településre is meghívták vendégszereplésre a csoportot. Ibolya a vezetője a madocsai
amatőr színjátszóknak is. A két csoport nagyon jó kapcsolatban áll egymással, kölcsönös átjátszásokkal is segítik
egymás munkáját. A madocsai csoport is készül új színdarabbal, az „Egy csók és más semmi” bemutatójának
tervezett ideje március 11.

Óvodás mesedélelőtt a könyvtárban
Febr. 10-én ismét ellátogattak a Süni csoportos óvodások a
könyvtárba mesedélelőttre. Pár hónappal ezelőtt már jártak
itt, így ismerősként üdvözöltük egymást. A bevezető játékos
mesefelismerési feladat után két téli mesét hallgattak meg a
gyerekek.

Új folyóiratok a könyvtárban
2017. januárjától új folyóiratokkal bővült a választék könyvtárunkban. Így már tizenötféle folyóiratot olvashatnak
a hozzánk betérők. Folyóirataink a következők:
Nők Lapja
Családi Lap
Otthon
Praktika
Sikeres Sporthorgász

Állatvilág
Kertbarát magazin
Príma Konyha magazin
Szabad Föld
Joy

Madocsai Hírmondó
Paksi Hirnök
Garfield
Szivárvány
Lovas Nemzet

Felhívom a figyelmet, hogy a folyóiratokat is lehet kölcsönözni, a legfrissebb szám kivételével.
Baksa Istvánné
könyvtárvezető

Könyvtári hírek, Védőnői hírek
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Adventi és farsangi kézműves foglalkozás
A könyvtárban, decemberben 4 alkalommal Adventi kézműves foglalkozást tartottam, csütörtökönként 16 órától
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Első alkalommal adventi koszorút és asztali díszt készítettünk, második
alkalommal mikulás és karácsonyi díszeket; papírból hóembert, mikulást, hópihe balerinát, manót, Olaf üdvözlő
lapot, kis üvegekből mécses tartót. Harmadik csütörtökön tobozból készítettünk angyalkákat, -tobozfákat,
gipszformákat festettek, és só liszt gyurmából formázhattak díszeket a gyerekek. Utolsó, záró alkalommal
mézeskalácsokat; angyalka, csillag, mézi, szarvas, fenyőfa, szív, hóember, kis házikókat díszítettünk tojásfehérje
habbal és különböző édességekkel, zizi, kókusz, mazsola, dió, színes cukorka.
Kultúrházak éjjel-nappal felhívás alkalmából farsangi kézműves foglalkozást szerveztem február 10-én, ahol
farsangi álarcokat, bohócokat és mécseseket készíthettek a kreatív résztvevők.
Húsvéti kézműves foglalkozásra is várok mindenkit április 6-án és 14-én, pénteken 16 órától.
Turiné Nikl Melinda

Plüss maci gyűjtés
Legyen minden mentőben plüssmaci, amikor kisgyermeket
szállít! Sok-sok macira lesz szükség. Azért mert nem 1 mentő és 1
maci a párosítás, hanem 1 beteg gyerek és 1 maci a párosítás!
Egy országos kezdeményezéshez csatlakozva Madocsán is elindult a plüssmaci gyűjtés. Olyan jól sikerült, hogy 80 kisgyereknek
tudtunk macit gyűjteni, amit a Dunaföldvári mentőállomásra
adtunk le.
A Dunaföldvári mentősök köszönik a sok plüssmacit.
Turiné Nikl Melinda

Farsang
A farsangi időszak vízkereszt napjától hamvazó szerdáig tart, hagyományok szerint ez az időszak jelképezi a tél
és tavasz küzdelmét, egyben a tél temetését. Számtalan népi hagyomány kapcsolódik ehhez az időszakhoz,
aminek a lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, az álarc viselése is erre vezethető vissza. A farsang
jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak, pl. a Szerémségben azért sütötték, hogy a vihar
ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei Topolyán szerencsét hoz, ha
jól nyúlik. A sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték, ezért, farsang idején számos bált,
mulatságot tartanak még napjainkban is.
A madocsai gyermekek is izgatottan várják ezt az időszakot, az oviban
minden évben farsangolós napot tartanak, amire már hetekkel
megelőzően készítik a színesebbnél színesebb álarcokat. Idén február
13-án szuperhősök, hercegnők, barbi babák, félelmetes állatok, katonák
és mese hősök lepték el a Süni, Pillangó és Katica csoportokat. Az ovis
farsang hűen követi a farsang alap eszményét, azaz a szabályok
felrúgását, mert a többi nappal ellentétben ilyenkor a gyerekek kedvük
szerint jöhetnek-mehetnek a csoportok között. A szülők finomabbnál
finomabb sütikkel, szendvicsekkel készülnek a gyerekeknek a
mulatságra.
A farsangról további képek láthatók az ovi facebook oldalán!
Az oviba még nem járó apróságok a Baba-mama klubban
farsangolhattak, a mulatságot Süni zenével tettük színesebbé melyet
gyermek, szülő egyaránt élvezett!
Minden hónap 2. szerdáján lesz Süni zene a klubban (ára kb 800
Ft/résztvevő család), a következő alkalom március 8, mindenkit
szeretettel várok egy kis közös éneklésre!
Farkasné Tuza Melinda
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Színház ajánló
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Nyugdíjas klub hírek, SPORT: Teremfoci
Történések a Madocsai Nyugdíjasklubban

Az előző cikk megjelenése óta az alábbi események
történtek a Klub életében:
December 5-én elkészítettük a buszmegállókhoz a karácsonyi díszeket.
December 10-én a Dunakömlődi Nyugdíjasklub meghívására 25 fővel vettünk részt a Télváró rendezvényen.
December 19-én volt az utolsó összejövetelünk a tavalyi
évben, „előkarácsonyt”, születés- és névnapokat ünnepeltünk.
2017. január 2-án kezdtük az évet, István és János
névnapokat ünnepeltük.
Január 23-án születésnapokat ünnepeltünk, amikor is
egyik tagunk 70 éves lett.
Február 6-án megtartottuk a Közgyűlést, a 2016-os évről
a beszámolót.
Nagyon sok programunk volt 2016-ban, a 2017-es évet tervezve, bízunk abban, hogy ez az év is olyan tartalmasan
fog telni, mint az előző év. Örömmel tölt el bennünket, hogy új tagokkal is bővült kis csapatunk.
Munkánk során többen is segítségünkre voltak, itt szeretnénk megköszönni a Polgármester asszonynak és a
Képviselő testületnek, valamint Paksi Atomerőmű Zrt-nek, Hajdú és Kiss Kft-nek a 2016. évre nyújtott
támogatást. Köszönjük továbbá Magyar Jánosnak a számítógépekhez, hozott alkatrészeket és javítását.
Tarczal Jánosné klubvezető

Madocsai teremlabdarúgó torna 2016/17
Elmúlt év decemberében indult
útjára újra a téli teremfoci torna. A
tavalyi nyolc csapattal szemben
ezúttal már tizenegy együttes
nyújtotta be nevezését, ezért a
nagyobb létszám miatt február
közepéig tartott a bajnokság.
Az előzetes latolgatások alapján hat
csapat is esélyesnek látszott valamelyik dobogós hely megszerzésére
és úgy tűnt, hogy a pillanatnyi
forma, a napi szerencse akár döntő
befolyással lehet a végső sorrend
kialakulásában. A tavalyi két döntős,
a Sarki Kocsma és a Meccsetnyer
United továbbra is a favoritok közé
tartozott, de az előszállási Szil-Ker
Ablak és a Finis csapata is komoly
kihívónak látszott. Új indulóként
rögtön a titkos esélyesek közé sorolták sokan a fiatal tehetségekből álló
Young Boys együttesét és számos
„szakértő” gondolta úgy, hogy Böde
Dániel csapata, a jelentősen megerősödött Felkov Bt. is beállhat a
trónkövetelők sorába, különösen
úgy, hogy Dani az első hetekben
játékával is tudta segíteni övéit.

Nos, még a várakozásokat is felülmúlta a bajnokság! A torna színvonala erősödött, minden hétvégén
akadtak rangadók, láthatott a
publikum remek mérkőzéseket,
nagyszerű egyéni megoldásokat és
remekbeszabott gólokat. Az utolsó
fordulókig volt számolgatnivalója a
jelentős számban megjelenő szurkolóknak, mert a körbeverések miatt
senki sem tudta megmondani, hogy
ki érhet oda a rájátszásban az előkelő
helyek valamelyikére.
Az első helyezett ezúttal a Meccsetnyer United lett a „vezérét” a végjátékban nélkülöző Felkov Bt. előtt,
míg a harmadik, az előző évi bajnok
Sarki Kocsma.
A gólkirályi cím, a tavalyi elsősége
után ezúttal is Böde Istváné lett.
Összességében elmondható, hogy a
teremtorna idén is elérte a célját: a
téli időszakban jó szórakozási
lehetőséget nyújtott a labdarúgás
szerelmeseinek és remek találkozási
alkalmat teremtett nézőknek,
játékosoknak egyaránt.

Többen állapították meg szomorúan
az eredményhirdetés után, hogy még
tíz hónapot kell várni a következő
tornáig…
Akkor is, decemberben, várunk
mindenkit sportbaráti szeretettel,
szervező társammal, Szintai Lászlóval.
A teremtorna végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meccsetnyer United
Felkov Bt.
Sarki Kocsma
Szil-Ker Ablak Előszállás
Young Boys
Finis
Kömlőd SE
Vitafoam Kft.
A-KSE
Viza Bisztró
Etil Alakulat
Somogyi Viktor
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Sport: Teremfoci

Madocsai teremlabdarúgó torna 2016/17
1.forduló, 2016. december 10. (szombat)
16.30 Felkov Bt.
- Kömlőd SE
17.20 Vitafoam Kft. - Etil Alakulat
18.10 Szil-Ker Ablak - Meccsetnyer
19.00 Young Boys
- A-KSE
19.50 Viza Bisztró
- Sarki Kocsma
3.forduló, 2016. december 23. (péntek)
16.00 Szil-Ker Ablak - Kömlőd SE
16.50 Viza Bisztró
- A-KSE
17.40 Young Boys
- Vitafoam Kft.
18.30 Felkov Bt.
- Etil Alakulat
19.20 Finis
- Sarki Kocsma
5.forduló, 2017. január 07. (szombat)
16.00 Kömlőd SE
- Etil Alakulat
16.50 Szil-Ker Ablak - Viza Bisztró
17.40 Sarki Kocsma - Vitafoam Kft.
18.30 Finis
- Felkov Bt.
19.20 Meccsetnyer - Young Boys
7.forduló, 2017. január 21. (szombat)
16.00 Etil Alakulat
- Finis
16.50 Szil-Ker Ablak - Vitafoam Kft.
17.40 A-KSE
- Meccsetnyer
18.30 Young Boys
- Viza Bisztró
19.20 Kömlőd SE
- Sarki Kocsma
9.forduló, 2017. január 28. (szombat)
16.00 Szil-Ker Ablak - Etil Alakulat
16.50 Finis
- A-KSE
17.40 Viza Bisztró
- Vitafoam Kft.
18.30 Meccsetnyer - Kömlőd SE
19.20 Felkov Bt.
- Young Boys
11.forduló, 2017. február 11. (szombat)
16.00 Finis
- Szil-Ker Ablak
16.50 Meccsetnyer - Viza Bisztró
17.40 A-KSE
- Vitafoam Kft.
18.30 Kömlőd SE
- Young Boys
19.20 Sarki Kocsma - Felkov Bt.

1-1
5-1
1-5
5-1
1-6
7-5
2-5
5-4
13-0
1-1
7-3
8-2
9-1
1-2
0-1
2-8
11-1
0-8
4-1
2-6
14-3
6-3
2-2
5-2
4-1
2-6
5-2
2-6
4-3
5-2

2.forduló, 2016. december 17. (szombat)
16.00 Viza Bisztró
- Felkov Bt.
2-4
16.50 Meccsetnyer - Etil Alakulat
12-0
17.40 Finis
- Vitafoam Kft.
7-1
18.30 Szil-Ker Ablak - Young Boys
4-3
19.20 Sarki Kocsma - A-KSE
9-3
4.forduló, 2016. december 30. (péntek)
16.00 Viza Bisztró
- Finis
3-11
16.50 Etil Alakulat
- A-KSE
2-8
17.40 Vitafoam Kft. - Kömlőd SE
7-6
18.30 Young Boys
- Sarki Kocsma
1-1
19.20 Felkov Bt.
- Meccsetnyer
5-2
6.forduló, 2017. január 15. (vasárnap)
16.00 Etil Alakulat
- Viza Bisztró
1-10
16.50 Szil-Ker Ablak  - A-KSE
6-2
17.40 Vitafoam Kft. - Felkov Bt.
1-9
18.30 Kömlőd SE
- Finis
5-1
19.20 Sarki Kocsma - Meccsetnyer
1-4
8.forduló, 2017. január 22. (vasárnap)
16.00 Etil Alakulat
- Young Boys
0-21
16.50 Kömlőd SE
- Viza Bisztró
0-3
17.40 Szil-Ker Ablak  - Sarki Kocsma
2-4
18.30 A-KSE
- Felkov Bt.
0-4
19.20 Meccsetnyer - Finis
2-0
10.forduló, 2017. február 04. (szombat)
16.00 A-KSE
- Kömlőd SE
5-2
16.50 Etil Alakulat
- Sarki Kocsma
1-16
17.40 Vitafoam Kft. - Meccsetnyer
3-5
18.30 Felkov Bt.
- Szil-Ker Ablak
5-0
19.20 Young Boys
- Finis
1-2
Döntők napja, 2017. február 18. (szombat)
16.00 9.hely Viza Bisztró
- A-KSE
2-7
16.50 7.hely Kömlőd SE
- Vitafoam Kft. 4-3
17.40 5.hely Finis
- Young Boys
2-4
18.30 3.hely Sarki Kocsma - Szil-Ker Ablak 3-2
19.20 Döntő Felkov Bt.
- Meccsetnyer 0-4

Különdíjak:
Legjobb mezőnyjátékos:
Legjobb kapus:
Gólkirály:
Ezüstcipős:
Bronzcipős:
A döntő legjobb játékosa:
Legsportszerűbb csapat:
Közönségdíj:

Szili István (Sarki Kocsma)
Müller Róbert (Sarki Kocsma)
Böde István 25 gól (Sarki Kocsma)
Süvöltős József 21 gól (Finis)
Szlucska Zsolt 19 gól (Kömlőd SE)
Fröhlich Rajmund (Meccsetnyer)
Szil-Ker Ablak Előszállás
Viza Bisztró
Somogyi Viktor
szervező

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874
fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:
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Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
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