
Köszöntjük az Édesanyákat!

Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.

Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.

El nem tűrte volna Ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.

Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Öröm könnyek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.

Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

Madocsai Hírmondó
XII. évfolyam, 2. szám, 2017. március - áprilisA Madocsai Önkormányzat lapja
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Testületi ülések

Az alábbi cikkben a Madocsai Hír-
mondó utolsó számának megjele-
nése óta tartott Képviselő-testületi 
ülésekről tájékoztatjuk a lakosságot. 

2017. március 6.

Március 6-i rendkívüli Képviselő-
testületi ülésen a napirendben a 
Társadalmi Ellenőrző Információs 
és Településfejlesztési Társulással 
(TEIT-tel) kötendő Partnerségi 
Együttműködési Megállapodás és 
Támogatási szerződés aláírásának 
tárgyalásáról volt szó.  Partnerségi 
Együttműködési Megállapodás alá-
írásával vállalta a település hogy a 
helyben szokásos módon tájé-
koztatja a lakosságot a Paksi Atom-
erőmű gazdasági és társadalmi 
szerepvállalásáról, a tervezett 
fejlesztésekről, a legfontosabb 
eseményekről, a lakosság érdekeit 
szolgáló támogatásokról. Az együtt-
működés fenntartása érdekében a 
TEIT a közösségi célok megvaló-
sítása, a települések élhetőségi 
színvonalának emelése érdekében   
három éven keresztül, első alkalom-
mal  2016.  évre vonatkozóan  
5.977.000,-  forint  anyagi támo-
gatást biztosít a település részére.  A 
2016. évre nyújtott támogatás össze-
gét a Madocsa, Fő utca 20. szám 
alatti ingatlan megvásárlására fordí-
totta az önkormányzat.

2017. március 22.

Március 22-i ülését a Munkatervben 
elfogadottak szerint tartotta a Képvi-
selő-testület.

A lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót követően az ülés a 
településen működő civil szerveze-
tek 2017. évi támogatási kérelme-
inek elbírálásával folytatódott. A 
Testület az önkormányzat Pénzügyi 
Bizottságának egyetértésével 2017. 
évre vonatkozóan:  

- Madocsai Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület részére 
1.100.000,- Ft

- Madocsa SE Labdarúgó 
Szakosztálya részére               
1.000.000,- Ft

- Madocsa SE Férfi Kézilabda 
Szakosztálya részére          
600.000,- Ft

- Madocsa SE Női Kézilabda 
Szakosztálya részére�         
850.000,- Ft

- Madocsa SE Röplabda 
Szakosztálya részére �         
250.000,- Ft

- Madocsai Polgárőr 
Egyesület részére� �         
400.000,- Ft 

- Madocsai Nyugdíjasklub 
részére ��                     
300.000,- Ft 

támogatást állapított meg az önkor-
mányzat 2017. évi költségvetésében 
erre a célra előirányzott keret ter-
hére. Az Egyesületeknek 2018. janu-
ár 31-ig kell elszámolniuk a kapott 
támogatás felhasználásáról.

A támogatási kérelmek elbírálást 
követőn az ülés az önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervének 
tárgyalásával folytatódott. A közbe-
szerzésekről szóló törvény előírása 
alapján az önkormányzatnak, mint 
ajánlatkérőnek a költségvetési év 
elején, legkésőbb március 31. napjá-
ig éves összesített közbeszerzési 
tervet kell készítenie az adott évre 
tervezett közbeszerzéseiről. A terv  
elkészítése közbeszereztetési köte-
lezettséget nem jelent, elfogadása 
nem vonja maga után a tervezett 
közbeszerzésekre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az 
idei évi közbeszerzési tervben 
szerepeltetjük a fogorvosi szolgálat 
és orvosi lakás felújítását, a Fő utca 
20. szám alatti ingatlanban Ifjúsági 
ház kialakítását és a csapadékvíz 
rendszer kiépítésének I. szakaszát. A 
közbeszerzési tervben szereplő

feladatok  megvalósítása – a 
feladatok nagyságára tekintettel - 
közbeszerzési eljárást igényel.
4. napirendként a gyermekétkeztetés 
élelmezési nyersanyagnormájának, 
és az intézményi térítési díjának 
megállapítását tárgyalták a Képvi-
selők. A konyhát működtető vállal-
kozó a gyermekétkeztetés nyers-
anyagnormájának  emelésé re 
vonatkozó kérelemmel élt a Képvi-
selő-testület felé. Kérelmét azzal 
indokolta, hogy  a jelenleg hatályos 
nyersanyagnormákkal már nem tud-
ják biztosítani a gyermekek részére a 
jogszabály által meghatározott 
táplálkozás-egészségügyi előírá-
sokat, ezért az óvodás gyerekek napi 
nyersanyagnormáját 280,- Ft-ról   
294,- Ft-ra, az iskolás gyermekek 
esetében az emelést követően a 
térítési díj  340,- Ft-ról 358,- Ft-ra 
történő módosítását kérte, melyet a 
Testület elfogadott.  A megállapított 
díjak napi háromszori étkezést biz-
tosítanak az óvodás és az étkeztetést 
igénybe vevő általános iskolás  
gyermekek részére. 
Az ülés a Polgármester 2017. évi 
szabadságolási ütemtervének elfo-
gadásával zárult.

A Képviselő-testület következő ülé-
sére – ismét rendkívüli ülés kere-
tében – 2017. április 10-én került 
sor. A rendkívüli ülés összehívását 
az Általános Iskola intézményfenn-
tartói joga átadásának a Képviselő-
testület általi, rövid határidőn belüli 
véleményezése tette szükségessé. 
Február 15-i ülésén hozott határoza-
tával kinyilvánította a Testület, hogy 
támogatja az Általános Iskola  2017. 
szeptember 1. napjától a Madocsai 
Református Egyházközség fenntar-
tásába kerülését. Az erkölcsi támo-
gatás mellett vállalta továbbá, hogy 
az átszervezés megvalósulása ese-
tén pénzügyi támogatást is biztosít 
az iskola működéséhez. A Testület 
határozatát a Madocsai Református 
Egyházközség részére megküldtük.



Ezt követően kezdeményezte Nagy 
János lelkipásztor úr a Szekszárdi 
Tankerületi Központnál az iskola 
fenntartói jogának 2017. szeptember 
1-jei hatállyal történő átvételét. A 
tankerületi igazgató önkormány-
zathoz küldött tájékoztatója szerint 
az oktatásért felelős miniszter leg-
később május utolsó munkanapjáig 
hozhat döntést az intézmény fenn-
tartói jogának átadásával kapcso-
latban. Mivel a fenntartói jog áta-
dása érinti a feladatellátást szolgáló 
vagyont, ezért a nemzeti közneve-
lési törvény alapján a döntés meg-
hozatala előtt ki kellett kérni az 
ingatlan tulajdonos önkormányzat 
véleményét.

A Képviselő-testületnek határo-
zatban kellett az  átadásról szóló 
véleményét kialakítania. A fenn-
tartói jog átadása esetén az önkor-
mányzati tulajdont képező  szakmai 
feladatellátásához szükséges ingat-
lanra, illetve az ott lévő tárgyi eszkö-
zökre az   egyházi fenntartó részére  
a működés érdekében vagyonkeze-
lői jogot kellett biztosítani, melyet a 
képviselők határozatba foglaltak.

Második napirendként az energia-
megtakarítási intézkedési terv elké-
szítésének kötelezettségéről tárgyalt 
a Testület. Az energiahatékonyság-
ról szóló törvény 2017. január 1-től a

közintézmények tulajdonában és 
használatában álló, közfeladat 
ellátását szolgáló épület üzemel-
tetéséért és fenntartásáért felelős 
szervezet számára több új energia-
hatékonysági kötelezettséget ír elő. 
Az önkor-mányzat számára ez azt 
jelenti, hogy új  energiamegtaka-
rítási intézkedési tervet kell készí-
teni a közintézmények épületeire. 
Az ajánlatkérést követően az önkor-
mányzat közintézményi épületeire 
vonatkozó energiamegtakarítási 
intézkedési tervek elkészíttetéséről 
döntöttek a Képviselők.

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. 

Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat. 

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de 

meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott 

okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a 

beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az 

ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. 

� A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel 

már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

� Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát 

kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e 

minősítve, vagy nem.

� HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön 

beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, 

vagy adta ki az okmányt. 

� HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs 

kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám 

helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ebtartó!

Madocsa közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a 
alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 
alkalommal). 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:
- levélben postai úton: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége 7026 Madocsa, Fő 

u. 24. szám
- a Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába dobva

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017 július 31. Az ebösszeíró adatlap további példányai 
beszerezhetők a Hivatalban,, illetve letölthetők a www.madocsa.hu honlapról, illetve nyomtatással, 
fénymásolással sokszorosíthatók.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még 
nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában 
foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját. 

 (A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §, 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. §)

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Tájékoztatás az iskolaátszervezés folyamatáról

Tisztelt Madocsaiak, kedves
újságolvasók!

Előző számunkban tájékoztattuk 
olvasóinkat arról, hogy szeretnénk, 
ha az Iskola Egyházi fenntartásba 
kerülhetne. Természetesen ennek 
meg vannak a feltételei, ilyen fontos 
feltétel volt, hogy az iskolába járó 
gyermekek szüleinek nyilatkoznia 
kellett arról, elfogadják vagy nem, 
hogy az iskola a Madocsai Reformá-
tus Egyházközség fenntartásába 
kerüljön. 
Ez egy nagyon fontos döntés volt, 
hiszen csak akkor történhet meg a 
fenntartó váltás, ha a szülők több 
mint 50%-a igennel válaszolt. 
A szavazási folyamatot a Tankerület 
utasításai alapján az iskolánk peda-
gógusai bonyolították.
A zárt borítékok, amelyekben a szü-
lők szavazataikat leadták, utána a  

Tankerülethez, Szekszárdra kerül-
tek. Ott egy háromtagú bizottság 
számolta meg a szavazatokat, illetve 
győződött meg arról, hogy a szava-
zás szabályosan zajlott –e, a leadott 
szavazatok megfelelően voltak- e 
dokumentálva. A bizottság, illetve a 
tankerület igazgatója tájékoztatása 
alapján mindent rendben találtak, és 
megállapították, hogy a szülők 95%-
a szavazott a Református Egyházi 
fenntartás mellett.

Ez egy nagyon szép eredmény, és 
örülök annak, hogy a szülők megér-
tették:  a szavazásukkal nem csak az 
iskola sorsáról döntenek, hanem a 
falu sorsáról is határoznak.
Nagyon köszönöm a szülők aktív és 
pozitív közreműködését és remé-
lem, hogy ennek a fontos döntésnek 
köszönhetően most már nagy aka-
dályok nem gördülhetnek elénk az 

iskola átszervezése kapcsán. Jelen 
pillanatban a működési engedély 
kérelem beadásához szükséges 
dokumentumok elkészítése folyik.

Várhatóan az engedély kérelmet a 
Madocsai Református Egyház 
május végén be tudja adni a 
Szekszárdi Járási Hivatalhoz.

Reméljük, hogy az összefogásnak és 
a sok-sok plusz munkának-, amely a 
pedagógusokra, illetve az Egyház 
vezetésre hárul az átszervezés miatt 
- meg lesz a haszna, és szeptember-
től újult erővel és nagy –nagy 
szeretettel várjuk a gyermekeket a 
Református Általános Iskolába.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
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Akikre büszkék vagyunk!

Versenyek:

Március-április hónapban a következő 
versenyeredmények születtek:

1. Megyei Informatikai verseny:           

  1. hely:  Bene Dániel 8. osztály

 Országos Informatikai verseny:

  7. hely:  Bene Dániel 8. osztály

  Felkészítő tanár: Rausch - Tinyei Melinda

2. Megyei Zrínyi Matematika verseny:

  4. hely:  Szintai Zsombor 6. osztály

  4. hely:  Bene Daniel 8. osztály

 Felkészítő tanár: Sebestyénné Venczel Andrea

3. Kenguru matematika verseny megyei:

  5. hely: Szintai Zsombor 6. osztály

  6. hely: Bene Dániel 8. osztály

 Felkészítő tanár: Sebestyénné Venczel Andrea 

4. Bendegúz Nyelvészverseny:                                  

  7. hely: Szucsán Etelka Sára 8. osztály

  8. hely: Sereg Zita 6. osztály

  9. hely: Szili Zsolt 8. osztály

 Felkészítő tanár: Molnár Edit 

5.  Iskolai Szavalóverseny:

 1-2 korosztály:

  1. hely: Nagy Márk Benjámin 2.oszt

  2. hely: Ország Hunor 1. osztály

  3. hely: Laposa Réka 1. osztály

  3. hely: Turi Laura 1. osztály

 3-4 korosztály:

  1.hely: Nagy Lara Dorina  3.osztály

  1. hely: Kiss Klára 3. osztály

  2. hely: Somogyi Bálint 4. osztály

  2. hely: Cseke Borbála 3. osztály

  3. hely: Somogyi Péter 4. osztá yl

  3. hely: Laposa Márton János 4. osztály

 Felső tagozat:   

        1. hely: Szucsán Etelka Sára 8. osztály

  2. hely: Szucsán Balázs Sándor 6. 

osztály

  2. hely: Farkas Napsugár Kitti 8. osztály

  3. hely: Kiszt  Alíz Véda 5. osztály

 Különdíjas: Patai Barbara Zsuzsanna 5. osztály

6.   D-B-M matematika verseny:

  2. hely: Bán Csanád Géza 4. osztály

 Felkészítő tanár: Soós Ferencné

7.   Területi meseverseny:

 1. hely: Nagy Lara Dorina 3. osztály

    Kiss Klára 3. osztály

    Bán Csanád Géza 4. osztály

    Laposa Márton János 4. osztály

     Megyei meseverseny:

 1. hely: Nagy Lara Dorina 3. osztály

    Kiss Klára 3. osztály

    Bán Csanád Géza  4. osztály

    Laposa Márton János 4. osztály

  Felkészítő tanár: Zemkóné Horváth Zsuzsanna

        Soós Ferencné

Agócs Mihályné

intézményvezető

Dr. Horváth Tamás Miklós

ügyvéd

7030 Paks, Kápolna utca 1/B.

+36 30 2374066

Várom régi és új ügyfeleimet!
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Környezetverseny az iskolánkban
A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai 
iskolák 3-4. osztályosainak környe-
zetismeret tantárgyból versenyt 
hirdettünk. 
A szervező a mi iskolánk munka-
közössége volt. Tevékenységünk 
sokrétű feladatból állt: anyaggyűjtés 
a tanultaknak megfelelően, rejt-
vények, fejtörők összeállítása, fela-
datlap szerkesztése, osztálytermek 
beosztása, javítás, stb. 

Április 25-én 14 órára nagy izga-
lommal vártuk a jelentkezőket. 
Összesen 38 tanuló mérte össze 
tudását. A helyezések a következő-
képpen alakultak: 

3. osztály

1. Martinkovics Márk

 (Dunaföldvár) 

2. Kőszegi Kövér Anna

 (Dunaföldvár) 

3. Ihász Bernadett

 (Dunaföldvár) 

4. osztály

1. Bán Csanád Géza

 (Madocsa)

Felkészítő: Sziliné Boldog Eszter

2. Szabó Dávid 

 (Bölcske) 

3. Szénási Zoltán 

             (Bölcske)

Igaz, hogy a 2. osztályosok körében 
nem hirdettünk versenyt, de a mi 
gyerekeink olyan aktívak voltak, 
hogy belekóstolhattak a küzdelem-
be. Bene Kisanna 1. helyezést ért el. 

Bízunk benne, hogy a gyerekeknek 
és felkészítőjüknek tetszett ez a 
projektünk, és a következő tanévben 
is eljönnek hozzánk. Várjuk Őket 
szeretettel! 

Soós Ferencné

Általános Iskolánk vers-és prózamondó versenye.

2017. április 11: a költészet napja, 
József Attila születésére emlé-
kezvén, és ebben az évben még egy 
bicentenárium is: Arany János a 
Bihar megyei Nagyszalontán 1817-
ben, vagyis 200 évvel ezelőtt látta 
meg a napvilágot Arany György 
f ö l d m í v e s  é s  M e g y e r i  S á r a 
földművelő 10. gyermekeként.

E jeles alkalom keretében 34 vers-és 
prózamondó diák lépett színpadra 
Művelődési Házunkban. A 33 vers- 
és 1 mese elhangzása után a hat tagú 
zsűri értékelte és jutalmazta a 
fellépőket értékes könyvekkel, 
emléklapokkal, hasznos, esztétikus 
ajándékokkal. 

A verseny díjazottjai:

1-2. osztályosok: 

 1. hely:  Nagy Márk /2.o./

 2. hely:  Ország Hunor /1.o./

 3. hely:  Laposa Réka és

    Turi Laura /1.o./

3-4. osztályosok:

 1. hely:  Nagy Lara és

    Kiss Klára /3.o./

 2. hely:  Cseke Borbála/3.o./

          és Somogyi Bálint /4.o./

 3. hely: Laposa Márton János

          és Somogyi Péter /4.o./

  Felső tagozat:

       Különdíjas mesemondónk:

  Patai Barbara /5.o./ 

  1. hely: Szucsán Etelka Sára /8.o./

  2. hely: Farkas Napsugár /8.o./és 

          Szucsán Balázs Sándor /6.o./

  3. hely: Kiszt Alíz Véda /5.o./

Mindnyájunk nevében köszönöm az 
értékes perceket, a közvetített érzé-
seket, hangulatokat, gondolatokat, 
és a sokszor megcsillanó humort, 
mely ezt a délutánt élménnyé és oly 
felejthetetlenné tette.

Lovász Magdolna

Mesés Lurkók sikere

Április 27-én került sor  „A hétfejű 
tündér” komplex alsó tagozatos csa-
patverseny megyei döntőjére Tolna 
megye 3-4. osztályos diákjainak 
részvételével.

A megmérettetésnek a szekszárdi 
Baka István Általános Iskola adott 
otthont, amely a Kaposvári Peda-
gógiai Oktatási Központtal közösen 
szervezte a versenyt.
A mesékhez kapcsolódó verseny 
döntőjét két levelező forduló előzte 

meg, amelyek során a hat legjobb 
csapat juthatott tovább. A Madocsát 
képviselő Mesés lurkók csapat első 
helyezettként jutott a döntőbe.

A döntőn Nagymányokról, Mado-
csáról egy-egy csapat, Várdombról, 
Szekszárdról két-két csapat képvi-
seltette magát.
A versenyre színdarabbal, megzené-
sített verssel, plakátrajzolással és 
természetesen a mesék alapos meg-
ismerésével készültünk.

 A szerep-és, a feladatok megoldása 
nagy élmény volt mindannyiunk 
számára. A csapat jól felkészült, 
sikeresen versenyzett és első helyen 
zárta a megmérettetést.
A csapat tagjai: Kiss Klára, Nagy 
Lara Dorina – 3. osztályos,   Bán 
Csanád Géza, Laposa Márton János 
– 4. osztályos tanulók.
Felkészítőik: Zemkóné Horváth 
Zsuzsa, Soós Ferencné.

Zemkóné Horváth Zsuzsa
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Diáknap az iskolában
Március 31-én került megrendezés-
re a Diákönkormányzat szervezé-
sében a diáknap. Az iskolába kora 
reggel kalóznak öltözött tanulók 
érkeztek, hogy letegyék a kalóz-
esküt és nekivághassanak a végtelen 
Karib-tengernek. 

A nap nyitányaként a 8. osztályos 
Szucsán Etelka Sára diákigazgató 
beszédét hallgathatták a kiskalózok, 
majd a fedélzetre való lépést enge-
délyezve kezdetét vette a bolondos 
nap. A különböző állomások kabin-
jaiban volt eskütétel, kalózkirakó, 
kalózrádió- és mozi, kincsvadászat, 
tengerészeszköz felismerő.
Az osztályok egymás közt verse-
nyeztek, díjazták a legötletesebb 
diákok és tanár jelmezét is.

Az iskolai feladatok 
teljesítése után a sporté 
lett a főszerep. Az alsó 
tagozatosok az iskola-
udvaron kaptak sportos 
feladatokat, a felső ta-
goza to sok ra  ped ig 
labdarúgás  és  röp-
labdamérkőzés várt a 
Sportcsarnokban. Ez 
utóbbi esemény külön-
legességét az adta, hogy 
a labdarúgók az édes-
apák ellen küzdhettek
meg, míg a röplabdások a tanári kar 
tagjaival nézhettek farkasszemet a 
pályán.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
a meghívásunkat elfogadó édesa-
páknak és a tantestületnek, valamint 

az iskolai feladatok lebonyolítá-
sában segédkező 8. osztályosoknak 
a Diákönkormányzat köszönetét 
tolmácsoljam.
Jövőre új témával várnak minden 
diákot a szervezők.

Megnyertük a versenyt!

Kevés izgalmasabb dolog van, 
mint a felfedezés öröme. Mindig 
újat keresni, mindig új dolgokat 
kipróbálni. A Szakmák Éjszakáján 
mi ezt az élményt kaptuk a Szek-
szárdi Ady Endre Szakképző 
Iskolában megrendezett csapat-
versenyen.  

Tizenhat csapat mérte össze erejét 
nyolc állomáson. Kapcsolási rajz 
alapján egyszerű elektromos 
áramkört kellett összeállítani, 
multiméter segítségével feszült-
séget, ellenállást mérni, számolni. 
A szerszámosláda titkait kutatva 
13+1 db szerszám megnevezése 
volt a feladat. A hidegvágó és az 
esztergakés kicsit ismeretlen volt 
számunkra.” Szereljünk autót 
külföldön!” című teremben autós 
Puzzle kirakását , angol és német 
nyelven írt alkatrészek megfelelő 
helyre ragasztását kellett elvégez-
ni. Spanyol ételt, az úgynevezett 
„tapast” készítettünk a következő 
helyen, ami szerencsére nagyon 
dekoratívra sikeredett, így sok 
pontot kaptunk rá és meg is ettük.
Az "Ady Robotolimpia" szuper 
feladat volt. A versenyzőknek egy

akadálypályán kell végig 
vezetniük Tabletre tele-
pített alkalmazás segít-
ségével egy robotot. A 
tiktak versenyen két csa-
pat váltó szerűen indult és 
az amőba játéknak meg-
felelően kellett lerakniuk 
a jelzőtrikókat a 20 méter-
re elhelyezett 9db hulla-
h o p p  k a r i k á b a .  S o k
pontot szereztünk itt. Az 
utolsó állomáson fod-
rászatban és  kozme-
tikában található termé-
keket kellett szétválogat-
ni felhasználásuk szerint. 
Érdekes feladat volt!
Kísérő diáktársaik és 
Molnár Edit tanárnő a 
verseny ideje alatt a többi 
szekszárdi középiskolá-
v a l  i s m e r k e d t e k .  A 
Vendéglátó Szakképző-
ben finom ételeket kóstol-
tak, az Egészségügyiben a helyes 
kézmosás szabályaival ismerked-
tek, különféle feladatokat oldottak 
meg. Nagyon jól érezték magukat. 
A program este tíz órakor ért véget.                                                                    
Jövőre is megyünk!

A győztes csapat tagjai:
Arnold Olivér, Szabó Barna,
Szabó Máté, Szucsán Balázs
6. osztályos tanulók.

Szabóné Komáromi Ágota
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Ovisok az iskolánkban
  Iskolánk hagyományai közé 
tartozik, hogy minden tavasszal 
eljönnek hozzánk az óvodások. 
Ebben a tanévben március 27-ei 
dátummal küldtük ki a meghívókat. 
Szerettünk volna együtt eltölteni 
velük egy játékos délutánt. Célunk 
az volt, hogy megismerkedhessenek 
leendő iskolájukkal és az itt dolgo-
zókkal.

  Érdekes tavasz-váró feladatokkal 
készültünk. Találós kérdések meg-
fejtésében, mesehallgatásban, 
gyöngyfűzésben, virágzó fa újjal 
történő megfestésében, fejlesztő 
játékok feladványainak megoldá-
sában jeleskedhettek a kicsik. Az 
udvaron, a mogyoró bokrok ágaira 
elrejtettünk papírgólyákat. Ügyesen 
megszámolhatták, hogy mennyi 
madár érkezett haza a messzi távol-
ról.  Lufikról számokat olvashattak 
le, majd meg is kergethették azokat.

  Nagyon örültünk, mert a 
gyermekeket elkísérték a 
szüleik, óvó nénijük és 
dajkájuk. Így ők is bepil-
lantást nyerhettek isko-
lánk életébe. A foglalko-
zások végén körbe jártuk 
az osztályokat, még az 
emeleten található nyelvi 
laborba és informatika 
terembe is „belestünk.”

  Bízunk abban, hogy 
s ikerül t  fe lkel teni  a 
gyerekek érdeklődését az 
iskolai élet iránt. Remél-
jük másoknak is, elmesé-
lik majd, ha jól érezték 
magukat. Szeretnénk, ha 
minél többen megtudnák, 
hogy milyen jó itt, és a mi 
oktatási intézményünkbe 
iratkoznának! 

� � � � � � � � � �
Soós Ferencné

Húsvétra készülve

Húsvétra hangolódva kézműves foglalkozás volt a könyvtárban április 
7-én. A gyerekek nyuszis ajtódíszt, üvegből mécses tartót és vázát, 
csibéket, báránykát, készíthettek, különböző anyagok felhasználásával. 
Április 13-án, csütörtökön tojásdíszítésre vártam a gyerekeket. A főt 
vagy kifújt tojásokat dekorgumival, festékkel rajzolt motívumokkal és 
dekopázs szalvéta technikával díszítették.

Húsvétváró
Húsvét nagypéntekén Húsvétváró délelőttöt tartottunk a Faluház 
udvarán Melinda védőnővel.  A rendezvény kézműves 
foglalkozással kezdődött szalvétából és papírból nyuszikat és 
tojástartókat hajtogathattak a gyerekek Marika és Éva néni 
segítségével. Papír- és só-liszt gyurma tojást festhettek, amit a 
húsvéti fácskára akaszthattak. Közben szebbnél szebb 
csillámtetoválások készültek Reni közremű-ködésével.
A délelőtt legizgalmasabb része a Csiga-Biga alapítvány terápiás kutya 
bemutatója volt, Bea vezetésével a gyerekek megismerkedhettek egy 
golden-retriever kutyával, és közeli kapcsolatba kerülhettek Pörivel, 
fésülték, simogatták, átkúszhattak alatta. Kézből falatozta a jutalom-
falatokat a bátrabbak a homlokukra tettét és onnan falta fel. Kölesgolyó 
fújó versenyen vettek részt, a célba ért golyókat Pöri ehette meg.
A programra kilátogatók különböző állatokat nézhettek meg, Angéla közreműködésével fürjeket, nyulakat, 
tengerimalacokat simogathattak, Kornélia segítségével lovagolhattak és kiskecskéket kergethettek.
Köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a nagyszerű rendezvény létrejöjjön.

Turiné Nikl Melinda



Tisztelt gazdálkodók!

A megváltozott eljárásrend miatt kérem a továbbiakban minden ügyintézéshez hozzák 
magukkal az őstermelői kártyájukat is.

Azok a gazdálkodók, akik az egységes kérelmüket korábban falugazdász segítségével, de saját 
ügyfélkapun keresztül nyújtották be, 2017-től már nem tehetik ezt meg. Kérem az érintettek 
időben gondoskodjanak a jelszó (G1040-es nyomtatvány, falugazdásztól is kérhető) 
igényléséről, mert a továbbiakban már csak meghatalmazás útján, jelszóval nyújthatunk be 
kérelmeket.

Egységes kérelem (W0171) benyújtásával kapcsolatos határidők:

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2017. május 15. 

Az egységes kérelem 2017. május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási 
összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar 
Államkincstárnak , azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.

A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 
kerül.

A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-
ig adatváltozás keretében lehet módosítani (22/2016 (IV.5.) FM rendelet 1.§ 17. pont szerinti 
módosítás).
2017. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási 
összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 
2017. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe 
vételre.

Szemes fehérje növényekhez kapcsolódó változás, hogy a kérelemhez már nem kell 
elektronikusan csatolni a vetőmagszámlát.

2017-ben szigorodik a táblaátfedés tolerancia:
1. megszemélyesítés – a kérelem benyújtásakor látható a már elmentett szomszédos tábla 
rajza is
2.  előzetes ellenőrzés (kibővül a 2016-ban bevezetett előzetes ellenőrzés, ennek keretében 
május 16. után végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők amennyiben

- Valamely referencia területük esetén numerikus túligénylés lép fel 
- Táblák, EFA területek átfedésben vannak:
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 - Táblák esetén: minimum 30% vagy 0,25 hektár átfedés
      Táblával szomszédos EFA: minimum 30% átfedés
      Pontszerű EFA: 100% átfedés
- Ráfedés – a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható
- MePAR lehatárolásra fed rá tolerancia felett
- Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya
- Állatalapú jogcímek is ellenőrzésre kerülnek
A potenciális meg nem feleléseket külön előzetes egyeztetési felületen lehet kijavítani a 
szankciós beadási határidő utáni 10. napig (max.: június 19-ig)

A végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek; KIVÉVE, ha az ügyfél a június 19-i 
napot követően reagál (csökkent területet) az előzetes meg nem felelésről kiértesítő végzésben 
leírtakra .
Ezt követően kerül sor a 3. ellenőrzési pillérre

3. keresztellenőrzés, adategyeztetés

 Az eddigi évektől eltérően kötelező az elektronikus kapcsolattartás az adategyeztetés esetén is.
Ellenőrzési módszerek: Adategyeztetés, jogszerű földhasználat vizsgálata, helyszíni szemle.

2017-ben változnak a zöldítés szabályai is:
EFA másodvetés vetési ideje - július 1. előtt is elfogadható:
� Ökológiai jelentőségű másodvetés: az első bejelentett növény betakarítása után és a 

következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig vetett növényállomány.

A másodvetésnek a vetéstől számított legalább 60 napig jelen kell lennie a földterületen.

 Kötelező bejelentési időpontok
- tervezett vetés
- tényleges vetés
- tényleges betakarítás/beforgatás 
bejelentési határidő 15 nap
� � A vetőmag felhasználás is ellenőrzésre kerül:
� A másodvetésnél használt, keverékből álló vetőmagok felhasználását igazoló 
dokumentumokat (GN, szaporítóanyag, minősítési bizonyítvány) a Kincstár helyszíni ellenőrzés 
keretében ellenőrizheti.

2 0 1 7 - t ő l  a z  E F A  m á s o d v e t é s b e n  h a s z n á l h a t ó  ú j  f a j o k
Sziki kender, Abesszin (etiópiai) mustár, Fekete zab, Pannonbükköny, Olajlen, Rostlen, 
Négermag, Takarmánybaltacím

Bán Bálint Gézáné
falugazdász

30/418-40-93
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„Egy csók és más semmi” - A Madocsai Amatőr Színjátszó Csoport sikere
  Nagy sikerrel mutatták be a madocsai amatőr színjátszók március 11-én az új színdarabjukat. Az „Egy csók és 
más semmi” című zenés vígjátékot adták elő, melynek szerzői: Halász Imre, Békeffi István és Eisemann 
Mihály.
  A színjátszó csoport 2014 októberében alakult meg. Első színdarabjukkal, a „Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül” című vígjátékkal nagy sikert arattak, ez tíz előadást ért meg, hatot Madocsán, négyet pedig más 
településeken tartottak.
  Az „Egy csók és más semmi” című komédia próbái jó egy évvel ezelőtt, 2016 februárjában kezdődtek, és 
idén márciusra érett meg a bemutatásra. Sok-sok munka, sok próba előzte meg a bemutatót. Az előző darabhoz 
hasonlóan ez is zenés és vidám, de míg az előző színdarab falusi környezetben játszódik falusi szereplőkkel, 
addig a mostani városi környezetben, egy válóperes ügyvéd ügyei körül bonyolódnak az események. Minden 
színjátszónak testhez álló szerep jutott. Odaadó és remek színészi alakításokkal formálták meg a darabbeli 
karaktereket. A közönség érezte és értékelte is ezt. A nézők a tetszésüket kifejezték a sok nevetéssel, tapssal, 
vastapssal, állva tapsolással, gratulációkkal, biztatással. A nagy érdeklődés és siker miatt hat előadást kellett 
Madocsán tartani, ezen kívül a szomszéd községben, Bölcskén is vendégszerepelt a csoport, telt házzal, szintén 
nagy sikerrel. Több településre hívták még a csoportot vendégszereplésre, ezeknek a felkéréseknek – a tagok 
tavaszi és nyári elfoglaltsága miatt – csak ősszel tudnak eleget tenni.
  Az előadás sikeréhez hozzájáruló segítségnyújtóknak köszönet jár, így Madocsa község Önkormányzatának a 
támogatásért, Juhász Lajos bácsinak az asztalosmunkák elvégzéséért, Bacsa Lászlónak a színfalak festéséért és 
tapétázásáért, Takács Katalinnak a frizurák elkészítéséért, Petrovicsné Árki Zsuzsannának az énekszámok 
betanításáért, Szekeresné Ódor Kornéliának az élőzenés kíséretért.
  Köszönet és tisztelet illeti a csoportbeli tagokat kitartó, áldozatos munkájukért, hisz szabadidejük jelentős 
részét áldozták fel, sokszor a családjuk rovására is. Cselekedték ezt azért, hogy a lakosságnak színvonalas 
szórakozást, kikapcsolódást biztosítsanak. Szívesen tették ezt azért is, mert örömforrás a színjátszóknak, és 
örömforrás a nézőknek is az előadás.
  A nézőközönség részéről a bizalmat, biztatást megkapta a csoport a színjátszás további folytatásáért. Erre 
igény van falunkban, a falubelieket is örömmel tölti el, hogy Madocsán működik színjátszó csoport. 
Remélhetőleg még sok-sok évig, számos színvonalas előadással örvendeztetik meg a nézőket lelkes 
színjátszóink.

Baksa Istvánné
könyvtáros



Női kézilabda hírek

Csapatunk számára április 2-án 
kezdődött a 2016/2017 évi bajnok-
ság tavaszi fordulója! Első mérkő-
zésünket Pakson játszottuk az Eszi 
csarnokban Paks csapatával. A mér-
kőzést megilletődve, bátortalanul 
kezdtük, ezzel az ellenfélnek 9 
gólost előnyt adtunk. A félidőben 
18:9-re vezetett Paks csapata, a 
második játékrészben bátrabban 
lendületesen kézilabdáztunk, de ez 
már nem volt elég az eredmény 
megfordítására. A meccset 32:26-ra 
elvesztettük. 
Góllövőink: Kis Klaudia 11 gól, Kis 
Noémi 6 gól, Klippel Gyöngyi 4 gól, 
Volman Kíra 2 gól, Fazekas Móni - 
Hössné Sós Gabi - Höss Tamara 1-
1-1 gól. 

Első hazai meccsünket Kocsolával 
játszottuk április 8-án. A mérkőzést 
végig mi irányítottuk, a félidőt 
17:15-re a meccset 33-27-re nyer-
tük.
Góllövőink: Klippel Győ 11 gól, 
Kis Kis Klaudia 8 gól, Kis Noémi 5 
gól, Hössné Gabi 4 gól Fazekas 
Móni - Volman Kíra 2-2 gól, Höss 
Tamara 1 gól. 

Harmadik mérkőzésünket április 
21-én, Tengelicen játszottuk. A 
meccset magabiztosan nyertük, a 
félidőt 11-17 re, a végét 24-35 re 
nyertük. 

Góllövőink: Klippel Gyöngyi - Kis 
Klaudia 10-10 gól, Fazekas Móni - 

Kis Noémi 5-5 gól, Hössné Gabi - 
Höss Tamara 2-2 gól, Vas Timi 1 
gól. 
Csapatunk jelenleg a 4. helyen áll a 
bajnokságban.

Köszönjük szurkolóinknak a támo-
gatást!

Röplabda hírek

A Tolnai Kulturális Központban egynapos röplabda 
tornát rendeztek április 22-én, szombaton négy 
csapat részvételével. A tornán a hazai csapaton kívül 
Madocsa, és Pécs együttesei vettek részt. A 
lendületes szetteket, szoros mérkőzéseket követően 
játékosaink a negyedik helyezést érték el a tornán. 
Röplabda csapatunk hazai pályán, június hónapban 
tervezi a szokásos évi teremröplabda tornát meg-
rendezni, melyre sok szeretettel várjuk szurkoló-
inkat.

Seregné Klippel Szilvia

Május 1-én, Dunaföldváron, a Sportmajálison 
vettünk részt, népszerűsítve a strandröplabda 
sportágat. Hat amatőr csapattal mérkőztünk meg két 
meccset meg is nyertünk. A rendezvény családias
 hangulatúra sikeredett, ahol barátokra is szert tettünk és meghívást kaptunk a Dunaföldvári maratoni röplabdára.

Turiné Nikl Melinda
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Bajnoki labdarúgó mérkőzések

Lezajlott a tavaszi szezon fele, ha a 
hátralévő öt meccset megnyerjük, mi 
leszünk a bajnokok.

2017.03.19
ifi: Madocsa- Dunakömlőd  2:8 
(2:3) 
Vez:Mészáros L, Papp G,
Gól: Ferencz, Szintai

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

Ifistáink lelkesek voltak, de a máso-
dik félidőre elfogyott az erő.

felnőtt: Madocsa- Dunakömlőd  
8:0 (4:0) 
Vez:Illés T, Mészáros L, Papp G,
Gól: Böde 5, Szakács, Rein, Kern

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar I – Kanik, Éger, Rein,– 
Szakács, Böde, Wenhardt 
Csere: Süvöltős, Magyar T, Baka, 
Hosnyánszki, Schulteisz, Madár

Jó játék, magabiztos győzelem

2017.03.25
ifi: Fadd- Madocsa 6:1 (1:0)
Vez: Fülöp A, Juhász Cs,
Gól: Pergel 
Karsai – Ferencz, Kovács G, Szintai, 
Südi D – Kovács B, Szili, Szívós, 
Südi M –  Baksa, Pergel
Csere: Komáromi, Jákli, Vörös, 
Szigeti, 

A listavezető ellen nehéz dolgunk 
volt, de nagyobb akarással szorosabb 
lehetett volna az eredmény.

felnőtt: Fadd- Madocsa 3:1 (2:1)
Vez: Kovács t, Fülöp A, Juhász Cs,
Gól: Szakács 

Müller – Fritz, Hahn, Kern, Araczki  
– Rein, Éger, Wenhardt – Szakács, 
Böde, Schulteisz 
Csere: Magyar I, Gál, Madár, 
Süvöltős, Kanik, Gergely, Magyar T 

Összehoztunk három gólt a hazaiak-
nak, mi pedig kihagytuk a helyzete-
inket.

2017.04.02
ifi: Madocsa -Sióagárd 2:4 (0:0)
Vez: Farkas R, Bárdos-Gutpintér 
E,
Gól: Szili, Pergel

Karsai– Szabó, Gábor, Kovács G, 
Südi M – Kovács B, Szívós, Szintai, 
Ferencz - Pergel, Baksa
Csere: Jákli, Vörös, Südi D, Szigeti, 
Csapó Bíró, Szili

Egyenlő erejű csapatok küzdelmében 
a jobb helyzetkihasználás döntött.

felnőtt: Madocsa -Sióagárd 6:1 
(1:1)
Vez: Kiss G, Farkas R, Bárdos-
Gutpintér E,
Gól: Kern 2, Böde 2, Éger, Rein

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar – Éger, Rein, Gál – Szakács, 
Böde, Schulteisz 
Csere: Hosnyánszki, Vörös, Kanik, 
Fritz, Gergely, Süvöltős, Wenhardt

Az első félidőben kifárasztottuk az 
ellenfelet, a másodikban szórakoz-
tattuk a szép számú közönséget.

2017.04.08
ifi: Bölcske -Madocsa 2:3 (2:1) 
Vez: Hagymási A, Tóth I, 
Gól: Szívós, Pergel, Závodi 

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

Nagyon lelkesen, fegyelmezetten 
játszottak ifistáink, megérdemelt 
győzelem lett a jutalmuk.

felnőtt: Bölcske -Madocsa 2:3 
(0:0) 
Vez: Tamás R, Hagymási A, Tóth 
I, 

Gól: Éger, Szakács, Böde 

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar – Szakács, Rein, Éger, Gál, 
Schulteisz – Böde
Csere: Gergely, Vörös, Fritz, 
Süvöltős Wenhardt

Ritkán látható, igazi nagy rangadón, 
fontos győzelmet arattunk.

2017.04.23
ifi: Madocsa-Mórágy 0:10 (0:6) 
Vez: Horváth, Verbászi 

Karsai– Bíró, Kovács G, Szívós, 
Südi M, – Jákli, Szili, Südi D, Vörös 
– Pergel, Baksa
Csere: Csapó, Szigeti,

Tartalékosan ennyire voltunk 
képesek

felnőtt: Madocsa-Mórágy 1:4 (0:1) 
Vez: Lengyel, Horváth, Verbászi 
Gól: Schulteisz

Müller – Araczki, Hahn, Kern, 
Magyar – Rein, Éger, Gál, – Madár, 
Böde, Wenhardt
Csere: Gergely, Vörös, Fritz, 
Süvöltős, Kanik, Hosnyánszki, 
Schulteisz

Az első félidő végén egy öngól és két 
sérülés sokkolta csapatunkat, de a 
sorsunk még saját kezünkben van.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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