
Minden kedves olvasónknak eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Hóvirág

Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág -
zúzmarás a fán az ág.

Ám télúton egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák -
Isten hozott, hóvirág!

               Zelk Zoltán

Madocsai Hírmondó
XIII. évfolyam, 1. szám, 2018. január - februárA Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

Önkormányzati hírek:
- Testületi ülések

2-5. oldal

- Visszatekintés a 2017 évre
5-8. oldal

Gallyazás
8. oldal

Hulladékgyűjtési naptár
9. oldal

Kavics bánya?!
10-12. oldal

Iskolai hírek
12-13. oldal

Télapó
13. oldal

Néptánc hírek
14. oldal

Könyvtári hírek 
14. oldal

Mezőföldvíz tájékoztató
15-16. oldal

SPORT:
- Röplabda, Női kézilabda

17. oldal
- Labdarúgás

18. oldal



2  Önkormányzati hírek

Testületi ülések

A Madocsai Hírmondó utolsó 
számának megjelenését követően – 
novemberben és decemberben több 
alkalommal ülésezett a Képviselő-
testület. Az alábbi cikkben tájé-
koztatjuk a lakosságot az üléseken 
tárgyalt napirendekről, és a Testület 
által hozott döntésekről. 
 

2017.november 22.

A november 22-i ülés Dr. Orbán 
Zsuzsanna jegyző asszony bemutat-
kozásával vette kezdetét, majd ezt 
követően  a Munkatervben megha-
tározott, és az aktuálisan felmerült 
feladatok tárgyalásával folytatódott.
A lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentés elfoga-
dását követően az Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervének 1. 
számú módosítására irányuló 
javaslatot tárgyalták a Képviselők. 
Az Önkormányzat 2016. február 15-
i ülésén hozott döntést arról, hogy 
pályázatot nyújt be a fogorvosi 
rendelő és a hozzá tartozó orvos-
lakás felújítására. A benyújtott  
pályázatunk pozitív elbírálásban 
részesült. A pályázat benyújtása és 
elbírálása között jelentős idő telt el,  
a közbeszerzési eljárás megindításá-
nak időpontja a tervhez képest 
változott, ami szükségessé teszi a 
közbeszerzési terv módosítását. 
Ugyanezen ülésén döntöttek a 
Képviselők arról is, hogy pályázatot 
nyújtanak be a Terület- és település-
fejlesztési Operatív Programban 
meghirdetett pályázat keretében a 
belvíz- és csapadékvíz elvezetésére. 
A benyújtott pályázatunkat eluta-
sították, emiatt ezt a 2017. évi 
közbeszerzési tervből törölni kellett. 

Az ülés az önkormányzat tulajdo-
nában lévő helyiségek bérleti díja-
inak 2018. január 1. napjától történő 
megállapításával folytatódott.Az 
önkormányzat tulajdonában lévő, 
Az ülés az önkormányzat tulajdo-
nában lévő helyiségek bérleti díja-
inak 2018. január 1. napjától történő 

megállapításával folytatódott.Az 
önkormányzat tulajdonában lévő, 
nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérleti díját a Képviselő-
testület 2015. január 1-jei hatállyal  
módosította utoljára. A jelenlegi 
módosítást három dolog indokolta. 
Az általános forgalmi adóról szóló 
törvény rendelkezései szerint az 
ingatlan bérbeadása Áfa mentes 
tevékenység, azonban az önkor-
mányzat tulajdonában lévő helyi-
ségek érvényben lévő bérleti díjai az 
Áfa-t tartalmazzák. Az önkormány-
zatnak még a szennyvízberuházás 
idején a bérleti díj áfa kötelessé 
tételét kellett választania, mert 
ezáltal visszaigényelhető volt a 
beruházással kapcsolatos általános 
forgalmi adó. A beruházás fenn-
tartási időszaka, és az Áfa tör-
vényben szereplő öt év is lejárt, így 
ezek a határidők már nem kötik az 
önkormányzatot, hogy a bérleti díj 
Áfa köteles maradjon. E miatt 2018. 
január 1-jétől az önkormányzat az 
ingatlan bérbeadás tekintetében az 
általános forgalmi adó alanyaként 
adómentességet választ, ami maga 
után vonja, hogy az eddig megálla-
pított nettó bérleti díjak helyett 

bruttó fizetendő díjak kerüljenek 
megállapításra.
A második dolog, hogy igény merült 
fel a Művelődési Ház kistermének a 
bérlésére is, ahol kisgyerekek részé-
re tartanak angol nyelvű foglal-
kozást és tornát. Erre a helyiségre 
korábban még nem állapított meg a 
Képviselő-testület bérleti díjat.
A harmadik ok pedig, hogy a Sport-
csarnok bérleti díjait eddig alacso-
nyan tartotta a Képviselő-testület 
amiatt, hogy minél többen kapjanak 
kedvet a sporthoz, minél többen 
mozogjanak. Jelenleg maximális a 
Sportcsarnok kihasználtsága, a 
magas paksi bérleti díjak miatt egyre 
több vidéki társaság veszi igénybe. 
Gyakran vannak egész napos 
rendezvények, bérlések, melyeknek 
rezsi költsége is elég jelentős. Ezek 
zöme hét végén van. Minél több a 
bérlés, annál több munkát jelent a 
dolgozóknak is, hiszen hétfőre az 
iskolások rendelkezésére kell 
bocsátani az épületet. A napirenddel 
kapcsolatosan érkezett javaslatok 
megvitatását követően a Képviselő-
testület az önkormányzat tulajdo-
nában lévő helyiségek bérleti díját 
2018. január 1-jétől az alábbiak 
szerint állapította meg:

Faluház

Családi rendezvények Díj

Lakodalom céljára 
egész épület 3 napra

26.200 Ft

Lakodalom céljára
nagyterem 3 napra

22.000 Ft

Egyéb rendezvény
nagyterem 1 napra

11.000 Ft

Egyéb rendezvény
kisterem 1 napra

6.000 Ft

Bemutató, hivatalos rendezvény

Nagyterem 1 órára 3.000 Ft

Kisterem 1 órára 2.500 Ft



  Művelődési ház

  Sportcsarnok

Az ülés 4. napirendjeként a Mező-
földvíz Kft-ben üzletrész értékesí-
téshez történő hozzájárulásra 
érkezett javaslatot tárgyalták a 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  t a g j a i .
Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. szeptember-
ében bérleti-üzemeltetési szerződést 
kötött a tulajdonában álló víziköz-
művek  üzemeltetésére a Mező-
földvíz Kft-vel, melynek a közös 
megegyezéssel történő megszünte-
tését kezdeményezte. A Mezőföld-
víz Kft-ben lévő 9.900.000,- Ft 
névértékű üzletrészét értékesíteni 
kívánta, melyből Bonyhád Város 
önkormányzata 4 millió forint érté-
kű, Dunaföldvár Város Önkormány-
zata 4 millió forint értékű, Baracs, 
Kisapostag, Mezőfalva és Nagyve-
nyim Község Önkormányzata 
egyenként 250 ezer forint értékű 
üzletrész megvételére tett ajánlatot. 
Ahhoz hogy ez megtörténhessen, az 
üzletrész vásárlásban nem érintett 

önkormányzatoknak, így Madocsa 
Önkormányzatának is le kellett 
mondania az elővásárlási jogáról, 
hozzá kellett járulnia a Kft-ben az 
üzletrész értékesítéséhez, és ezzel 
egyidejűleg el kell fogadnia a 
Társasági Szerződés módosítását. 
Az 5. napirend során a Paksi 
Többcélú Kistérségi Társulás társu-
lási megállapodásának módosítását, 
a 6. napirend során a Paks és 
Környéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását 
tárgyalta a Testület. 2017. szep-
tember 10. napjától Paks Városnak 
új polgármestere lett, Süli János 
korábbi polgármester helyét Szabó 
Péter vette át. A személyi változással 
megváltozott Paks Város Önkor-
mányzatát képviselő személy. A 
változást át kellett vezetni a Paksi 
Többcélú Kistérségi Társulás és a 
Paks és Környéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás

társulási megállapodásán is, amit a 
Társulásban tagként szereplő önkor-
mányzatok Képviselő-testületeinek 
el kellett fogadniuk.

Az ülés folytatásaként a Képviselők  
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megál lapodásának 2017.  évi 
módosítását tárgyalták. A napi-
renddel kapcsolatosan elhangzott, 
hogy jelenleg a hulladékgazdál-
kodási rendszer átalakítása zajlik, 
regionális hulladékgazdálkodási tár-
sulások kialakítása van folyamat-
ban. A Paksi Hulladékgazdálkodási 
Társulás tag önkormányzatai és a 
szolgáltató is úgy látta jónak, ha a 
j övő re  nézve  a  Kaposmen t i 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 
csatlakozunk. Nem ismeretlen a 
kaposvári szolgáltató, hiszen a Paksi 
Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás megalakítása előtt ők 
végezték a  te lepülésünkön a 
szemétszállítást és a  hulladéklerakó 
rekultivációját is a Kaposmenti 
Hulladéklerakó rekult ivációs 
Program keretében hajtottuk végre. 
A Kaposvári Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozási szándékát 2017. május 
10-i ülésén a 62/2017.(V.10.) 
határozatával fejezte ki a Képviselő-
testület. Mivel a Paksi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás 
beolvad a Kaposmenti Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társu-
lásba, a jövőben a hulladék szállí-
tását is a Társuláson keresztül fogjuk 
végezni. Ez volt a legjobb megoldás 
ahhoz, hogy a kistérség együtt 
maradhasson és a településeken 
keletkező hulladékot továbbra is a 
paksi telepre szállíthassuk. Ígéretet 
kapott az önkormányzat arra, hogy a  
szolgáltatásban nem történik válto-
zás, az a jövőben is a mostani szín-
vonalon történik. Mivel a Társulás új 
tagokkal bővült, ezért szükségessé 
vált a Kaposmenti Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módo-
sítása, amit az érintett önkormány-
zatok Képviselő-testületeinek el 
kellett fogadniuk.

Önkormányzati hírek 3

Árusítás, bemutató,
hivatalos rendezvény

Díj

Mozi előtér 1 órára 2.500 Ft

Kisterem 1 órára 2.000 Ft

Díj Ft/óra

Több csapatos, több órás rendezvény

- kivéve vidéki illetőségű egyesület

6.500 Ft

8.000 Ft

Kiscsoportos bérlés

04.16 – 10.15.
- kivéve vidéki illetőségű egyesület

10.16 – 04. 15.
- kivéve vidéki illetékességű egyesület

3.300 Ft
4.000 Ft

4.900 Ft
6.000 Ft

Madocsai lakosú nappali tagozatos 
tanulók bérlése

2.500 Ft



(folytatás a 3. oldalról)

A 8. napirendként elfogadták a 
Képviselők a Madocsa, Bölcske, 
Dunaföldvár települések és Paks-
Dunakömlőd településrész kisregio-
nális szennyvízrendszerre vonat-
kozó megállapodást. A víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény rendel-
kezése szerint azon településeknek - 
ahol a víziközmű-rendszerbe több 
ellátásért felelős tulajdonos van – 
külön megállapodásban kell megha-
tározni az ellátásért felelősök jogait 
és kötelezettségét, valamint ki kell 
választani az ellátásért felelősöknek 
maguk közül azt, aki képviseli őket.  
A jövőben a szolgáltatónál, hatósá-
goknál, hivataloknál  – természe-
tesen a velünk történt egyeztetést 
követően - Dunaföldvár Város 
Önkormányzata képviseli a telepü-
lésünket. 

A napirendek sorát a Bölcskei Közös 
Önkormányzat i  Hivata l  és  a 
Bölcskei Mesevár Óvoda, és a 
Bölcskei Közös Önkormányzati 
Hivatal – Bölcskei Idősek Klubja  
közötti munkamegosztási megálla-
podások jóváhagyása követte. Ezek 
a költségvetési szervek gazdasági 
szervezettel nem rendelkeznek, a 
gazdálkodási, pénzügyi feladatokat 
a Bölcskei Közös Önkormányzati 
Hivatal útján látják el. Ezek ellátásá-
ra munkamegosztási megállapodást 
kellett kötni, amit Madocsa Község 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének is jóvá kellett hagynia.

11. napirendként a helyi adók felül-
vizsgálatáról szóló 1/2014.(II.10.) 
önkormányzati rendelet felülvizs-
gálatát tárgyalták a Képviselők. Az 
adórendelet felülvizsgálatára a 
Képviselő-testület éves munkaterve 
ütemezése szerint került sor. A 
felülvizsgálat során dönthet a 
Testület új adónem bevezetéséről, 
illetve módosíthatja a korábban 
bevezetett adónemek mértékét. Ez 
azonban csak egy lehetőség az 
önkormányzatok számára. A tavalyi 
évben döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy újabb adófajtát nem 

vezet be, és nem változtatja a 
10.000,- Ft kommunális adó mérté-
két, illetve a helyi iparűzési adó 2 %-
os mértékét sem növeli. Települé-
sünkön az adófizetői morál jónak 
mondható, a lakosság – kevés 
kivétellel – igyekszik eleget tenni 
adófizetői kötelezettségének. Elkép-
zelhető, hogy a lakosság nagyobb 
adóterhe csak növelné a kintlévő-
séget, ezért úgy döntött a Testület, 
hogy 2018. évre vonatkozóan a 
jelenleg érvényben lévő adók mérté-
két változatlanul hagyja. 

A továbbiakban elfogadta a Testület 
a Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját 
Blatt György képviselő vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről és a köztartozásmentes 
adatbázisba történő felvételéről, és 
döntést hoztak az önkormányzat 
tulajdonában lévő 012/14 hrsz-ú, 

29188 m  nagyságú földterület öt évre 
történő haszonbérbe adásáról.

A november 22-i ülés az „Egyebek” 
napirend tárgyalásával zárult, mely 
során döntöttek a Képviselők a 
madocsai óvodába és általános 
iskolába járó gyerekek részére 700,- 
Ft/fő értékben télapó csomag aján-
dékozásáról.

2017. december 13.

A december 13-i ülésen a lejárt 
határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentés elfogadása 
után az önkormányzat 2018. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét 
tárgyalta a Testület. Madocsát 
tekintve – a szociális ellátások 
szabályszerűségét vizsgálják a jövő 
évben.  
Az ülés a Dunaföldvár, Bölcske, 
Madocsa Köznevelési Intézmény-
fenntartó Társulás megszüntetése, 
zárszámadásának tárgyalásával 
folytatódott. 2017. július 1-jétől 
megszűnt az Intézményfenntartó 
Társulás, az óvoda ismét az önkor-
mányzat fenntartásába került. 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
elkészítette a Társulás zárszám-
adását, amit a Képviselő testület

jóváhagyott. Ez alapján 1,7 millió 
forint visszajár Madocsának, ennyi-
vel több finanszírozást utalt át az 
óvoda működéséhez az önkormány-
zat. 

A Képviselő-testület munkatervé-
nek megfelelően az ülésen napi-
rendre került a  Köztemetői díjak 
felülvizsgálata. Ennek során úgy 
határozott a Testület,  hogy a 
köztemetői díjakat 2018. évre 
vonatkozóan nem emeli meg, azokat 
változatlanul hagyja.  

Az 5. napirend tárgyalása során 
döntöttek a Képviselők a Sport-
csarnok melletti kőszórásos parkoló 
és bejáró út építéséről. A Sport-
csarnok melletti területet korábban a 
buszok parkoltatására akarta 
hasznosítani az önkormányzat,  de a 
sofőrök nem használták. Esős idő 
alkalmával a sportrendezvényre 
érkezők is nagyon nehezen tudtak 
parkolni. A probléma megoldására a 
parkolóhely kőszórása és egy bejáró 
út építése nyújt lehetőséget. A 
munka elvégzésére  három árajánlat 
érkezett, melyek közül a legkedve-
zőbb ajánlatot adó BA-TU Építő-
ipari Kft-t bízta meg a Testület a 
kivitelezéssel. A parkoló kivitele-
zésének díja  2.174.561,- Ft, aminek 
fedezetét a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetésében biztosította.

Az ülés 6. napirendjeként a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány 2017. évi pályázati felhívását 
tárgyalták a Képviselők. Az ülésen 
elhangzott, hogy a pályázatok be-
adásának határideje meglehetősen 
rövid, 2018. január 31-ig van erre 
lehetősége az önkormányzatnak. 
Megjelent a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 2017. 
évi  pályázat i  fe lhívása .  Egy 
település 5 pályázatot adhat be. A 
pályázatok beadásának határideje 
meglehetősen rövid, 2018. január 
31-ig van lehetőség a benyújtásukra. 
A pályázatok finanszírozása ked-
vezőbb. mint korábban volt, minden 
önkormányza t  jogosu l t  1db ,
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maximum 15 millió Ft-os támo-
gatási összegű pályázathoz 100 %-
os támogatást igényelni. Az Alapít-
vány  pá lyáza t i  fe lh ívásának 

tárgyalását követően a Képviselő-
testület döntött arról, hogy részt vesz 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alap í tvány  á l t a l  2017 .  évre 

meghirdetett pályázati eljáráson, és 
a pályázati  célokat az egyes 
pályázati ablakok tekintetében 
alábbiak szerint határozta meg: 

Az ülés a Könyvtárhasználati 
Szabályzat,  és a Könyvtár 2016. és 
2017. évi munkájáról készült 
beszámolók elfogadásával folyta-
tódott. Ezt követően az „Egyebek” 
napirend tárgyalása során döntöttek 
a Képviselők arról, hogy 110.000,- 
Ft  támogatást  biztosí tanak a 

Madocsai Református Egyház-
község karácsonyi rendezvényeinek 
– gyülekezeti gyerekkarácsony és 
adventi koncert – megtartásához.

A Képviselő-testület 2017. évi 
utolsó ülésére 2017. december 15-én 
került sor, a Bölcske Községi 

Ö n k o r m á n y z a t  K é p v i s e l ő -
testületével tartott közös Képviselő-
testületi ülésen. Napirendjeként a 
Bölcskei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi munkájáról 
készült beszámolót tárgyalták meg, 
és fogadták el a Képviselő-testületek 
tagjai.

Visszatekintés a 2017 évre!

Kedves madocsai lakosok, kedves 
újság olvasók!

Ha visszatekintünk az elmúlt évre, 
elmondhatjuk, hogy sikeres évet 
hagytunk magunk mögött.
Önkormányzatunk a 2017-es évben 
is magas színvonalon működtette az 
intézményeit, és támogatta a civil 
szervezetek működését.
Ezen kívül jó néhány fejlesztési fela-
datot is végrehajtott az év folyamán. 
TOP pályázat segítségével több mint 
50 millió Ft-ból szépülhet és korsze-
rűsödhet a Fogorvosi rendelő, és a 
hozzá tartozó szolgálati lakás.
A kivitelezés még nem kezdődhetett 
meg, mert a közbeszerzési eljárás 

előkészítése zajlik éppen, ahol majd 
a kivitelező cég kerül kiválasztásra.
A tényleges felújítási munka csak a 
tavasz folyamán kezdődhet el, és az 
év végéig be is kell fejezni.

JETA pályázaton elnyert 30 millió 
Ft-os támogatásból, illetve 10 millió 
önerő biztosításával kezdődhetett 
meg a nyáron az Ifjúsági Ház kiala-
kítása.
Erre már nagyon nagy igény volt 
évekkel ezelőtt a fiatalok részéről, 
mivel nem volt a településen olyan 
intézmény, amely biztosítaná szá-
mukra a találkozási, beszélgetési, 
szórakozási feltételeket.
A kivitelezés 50%- nál tart, a 

befejezés május 1-jére várható.
Reményeink szerint majd a fiatalok 
nagy örömmel fogják birtokba 
venni, és kellemes szórakozást, 
kikapcsolódást biztosít számukra az 
a jó néhány berendezési tárgy /bili-
árdasztal, asztali foci, pingpong-
asztal, darts / ami a felújítás része-
ként tartozéka lesz az épületnek.

A fenti két nagy pályázaton kívül 
kisebb, de összességében nagyon 
fontos felújításokat végeztünk el az 
év folyamán saját költségvetési 
források biztosításával:

(folytatás a 6. oldalon)
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Pályázati ablak 
száma

Pályázati ablak megnevezése Pályázati cél

1., Pályázati önerő biztosítása --------------------------

2., Az életminőséget javító beruházások
Sportcsarnok (Madocsa, Paksi út 61.) 

felújításának I. üteme

3., Biztonságos életvitelt segítő beruházások Járdák felújítása

4.,
Energetikai racionalizálási projektek 

megvalósításának támogatása
Önkormányzati Hivatal(Madocsa, Fő u. 24.) 

energetikai felújítása

5., Helyi építészeti értékek megőrzése --------------------------

6.,
Településfejlesztési tervek és egyes helyi 

beruházások komplex tervezési folyamatának 
támogatása

Óvoda (Madocsa, Paksi út 19.) udvarán lévő 
külön épület  bölcsődévé alakításának 

tervkészítése

7., Közösségi települési programok támogatása XXI. Falunap megrendezése



(folytatás az 5. oldalról)

-Elkészült a Paksi utcai buszmegálló 
környékének térkövezése, a csapa-
dékvíz elvezetése, és a parkosítása.

-Megvalósult a Tavasz, illetve a 
Határ utca aszfaltozása, illetve a 
csapadékvizes árkok kialakítása. 
Reméljük, hogy ezekkel a beavatko-
zásokkal némileg segíteni tudtunk 
az utca lakói számára a közlekedési 
feltételek javulásában. Végleges 
megoldást a csapadékvíz teljes körű 
elvezetése biztosít majd, de ehhez 
sajnos pályázati források szüksé-
gesek.

-Torony utcai kisközben salakos út 
kialakítása történt.

-Sportcsarnok mellett salakos par-
koló kivitelezése valósult meg az év 
vége felé.
 A parkoló építése nagyon indokolt 
volt, mivel a sportcsarnok kihasz-
náltsága 100%-os, ezáltal nagyon 
sok rendezvény zajlik az intézmény-
ben magas látogatottság mellett. A 
parkolási feltételek sajnos eddig 
nem voltak biztosítottak, a parkolás 
a Paksi utcai nagy forgalmú úton 
történt általában, ami sokszor bale-
setveszélyes volt.

A felsorolt fejlesztési feladatokon 
túl a legfontosabb kihívást mégis a 
két oktatási intézményünk, az 
Óvoda és az Általános Iskola átszer-
vezése okozta számunkra.

Az Óvodánkat önálló intézmény-
ként július 31-től visszahoztuk a 
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa 
Közoktatási Társulásból, tehát az 
Óvoda az önkormányzat fenntartá-
sában működik tovább. Igazából sok 
változást nem okoz az intézmény 
életében talán csak az önállósága 
miatt lehet hatékonyabb, az ügy-
intézés gyorsabb, a gazdálkodás 
takarékosabb és átláthatóbb.
Reméljük, hogy az intézmény 
működésében ez az átszervezés nem 
okozott problémát, a gyermekek és a 
szülők ezt észre sem vették.

Nagyobb feladatot az iskola átszer-
vezése jelentett számunkra.
Mindenki előtt ismeretes, hogy a 
gyermekek létszáma sajnos nálunk 
is csökkenő tendenciát mutat évről – 
évre.

A tavalyi évben az első osztályosok 
száma összesen 9 fő volt. Sajnos ez 
az alacsony osztálylétszám össze-
vonásokat idézett volna elő akkor, 
ha maradunk a régi állami iskola-
rendszerben. Ugyanis a köznevelési 
törvény szerint, 14 fő alatt nem 
indulhat osztály.
Tehát önállóan nem lett volna első 
osztály Madocsán. Az összevoná-
sokat a szülők nem támogatták, mert 
úgy nyilatkoztak, hogy akkor be sem 
íratják gyermekeiket a Madocsai 
Általános Iskolába, hanem más 
iskola után néznek. Ezeknek a 
tényeknek és információknak a 
birtokában el kellett gondolkodnia a 
Képviselő-testületnek, hogy milyen 
módon lehet megmenteni a település 
iskoláját. Tudtuk, hogy ennek csak 
egy lehetősége van, ha egyházi 
fenntartásba kerül, mivel ott nem 
vizsgálják az indítható osztályok 
esetében a gyermekek számát. Ezért 
a Képviselő-testület felkérte a 
Madocsai Református Egyházat, 
hogy vállalja át az Iskola fenntartá-
sát. A testület kötelezettséget vállalt 
arra, hogy mindenben segíti az 
Egyházat az iskola működésével 
kapcsolatosan. Tudtuk, hogy az 
iskola léte nem csak gyermekeink 
sorsát határozza meg, hanem a 
településünk sorsát is nagyban 
befolyásolja. Hiszen láthattuk, hogy 
azokon a településeken, ahol bezár-
ták az iskolát a település is elörege-
dett, elsorvadt.

Ezt nem szerettük volna, hogy 
bekövetkezzen, ezért a testület 
nagyon bölcs döntést hozott, amikor 
úgy döntött, hogy 10 millió Ft-tal 
támogatja az iskola működését, 
illetve a Sportcsarnokot ingyen biz-
tosítja az iskola számára a testneve-
lési órák, és a rendezvényeik meg-
tartása esetén.

Szerencsére a presbitérium pozití-
van nyilatkozott és döntött az iskola 
átvállalásáról.
Tehát egy nagyon hosszú, és nehéz 
szervezésbe kezdtünk az Egyházzal 
és az Iskolával közösen.
Elmondhatjuk, hogy ugyan a folya-
mat nem volt zökkenő mentes, de 
sikerült!
Szeptember 1-jén már a Református 
Általános Iskola várta a gyermeke-
ket.

Köszönet ezért a Madocsai Refor-
mátus Egyházközségnek, Nagy 
János tiszteletes úrnak, hogy fel-
vállalták ezt a nem könnyű, és 
számukra ismeretlen feladatot, és 
lehetővé tették, hogy Madocsán 
továbbra is működhessen iskola.

Köszönet a pedagógusoknak, akik 
megértették, miért is fontos számuk-
ra és a település számára ez az át-
szervezés.
Köszönet a szülőknek, akik nagyon 
bölcsen döntöttek, és több mint 
90%-ban szavaztak a Református 
Iskola megvalósítására.

Reményeink szerint sikerült egy 
olyan iskolát létrehozni, ahol a 
gyermek és a pedagógus egyaránt jól 
érzi magát. Szükségünk volt ehhez a 
feladathoz az összes szereplőre, 
hiszen csak az összefogással lehetett 
ilyen szép eredményt elérni.
Megtapasztalhattuk, hogy az össze-
fogásnak meglett az eredménye, 
hiszen sikerült az iskolánkat meg-
menteni, és ez által a település vonz 
erejét is a jövőre nézve megőrizni.

Azonban sikereink örömét az év 
második felében elhalványította az a 
hír, hogy Madocsán a BET-BAU 
Kft/ aki akkor már rendelkezett a 
Bányafelügyelet mint engedélyező 
hatóság jogerős határozatával/ 
sóderbányát szeretne létesíteni 
Madocsán.
Erre vonatkozó kérelmét, amelyben 
kérte, hogy a Képviselő-testület mó-
dosítsa a településrendezési tervét, 
július hó végén nyújtotta be a vál-
lalkozó a Polgármesteri Hivatalban.
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Úgy ítéltük meg, hogy ez egy nagy 
horderejű dolog, amiben nem egy-
szerű a döntés. Ezért a földtulaj-
donosokat értesítettük/kisebb- 
nagyobb sikerrel/ arról, hogy egy 
fórumot tartunk, amelyen tájéko-
zódhatnak a bánya létesítésével kap-
csolatosan, illetve bíztunk abban, 
hogy az ott elhangzó vélemények, 
i n f o r mác ió k  s eg í t i k  ma jd  a 
Képviselő-testületet a döntésben.                                                                                                                
Az ott elhangzott vélemények 
alapján a jelenlévők fele ellenezte, a 
másik fel viszont támogatta a 
vállalkozó által elmondottak alapján 
a sóderbánya létesítését.

A vélemények alapján a testület 
döntött arról, hogy elindítja a tele-
pülésrendezési terv módosítására 
irányuló eljárást.

Sajnos, mint utólag megtapasz-
taltuk, nem voltunk elég körültekin-
tőek és rossz döntés született.

Ezt a döntését a testület 2017. 
szeptember 4-én több információ 
birtokában, illetve, megismerve a 
lakosság még szélesebb körű 
véleményét hatályon kívül helyezte. 
Helyette döntött arról, hogy nem 
támogatja a vállalkozó kérelmét, és 
nem módosítja a rendezési tervét. 
Erről a vállalkozót értesítettük, és 
jóhiszeműen azt gondoltuk, hogy a 
dolog itt véget is ér.

Azonban pár hónap hallgatás után 
november 29.-én kaptuk a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 
Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztálya által 
küldött végzést, miszerint 2018. 
január 4-én közmeghallgatást tarta-
nak Szekszárdon a BET-BAU Kft. 
által benyújtott kérelem és doku-
mentáció alapján a „Madocsa-
homok, kavicsbányára vonatkozóan 
környezeti hatásvizsgálati eljárás 
keretében.

Ezzel az értesítéssel vált világossá 
számunkra, hogy a vállalkozó nem 
hagyta abba az eljárási folyamatot, 

hanem annak ellenére, hogy hiány-
zik számára az önkormányzatunk 
támogatása, folytatja azt.

A Hatóság részére elküldtük a nyi-
latkozatunkat, amiben nyomatékkal 
szerepelt, hogy ellentétes a bánya-
létesítés a rendezési tervünkkel, és a 
testület az ilyen irányú fejlesztési 
elképzelést nem támogatja.

Kértük a Kormányhivatalt, hogy 
mivel minden madocsai lakost 
érintenek a közmeghallgatáson 
elhangzó vélemények, a feltett 
kérdésekre adott válaszok, ezért a 
közmeghallgatás helyszíne ne 
Szekszárd, hanem Madocsa legyen.
Többszöri egyeztetés után elfo-
gadták a kérésünket, és új időpont 
kitűzése mellett a helyszínt is 
megváltoztatták. Az új időpont 
2018. április 12. (csütörtök)18 óra, 
helye pedig a Faluház lett.

Gondolom, hogy az a sok észrevétel 
vélemény, információ, ami az elmúlt 
időszakban a környezetvédelmi 
hatásvizsgálattal kapcsolatosan a 
Kormányhivatalhoz érkezett, ezen 
észrevételek áttanulmányozása, 
illetve a megválaszolásukra való 
felkészülés indokolja, hogy ilyen 
távoli időpontot határozzanak meg a 
közmeghallgatás időpontjának.

Az eltelt időszak alatt többször 
folytattunk tárgyalásokat a megye 
vezetőivel,  i l letve a Paks II. 
építéséért felelős tárca nélküli 
miniszterrel Süli János miniszter 
úrral. Ezeken a tárgyalásokon a mi 
érveink mellett, hogy miért nem 
támogatjuk a sóderbánya tétesítését 
Madocsán, mindig elhangzik a 
megyei vezetők, illetve a Paks II. 
képviselői részéről annak ismerte-
tése, hogy az erőmű építése indo-
kolja ennek szükségességét, és ez 
pedig nemzetgazdasági érdek.  Jó 
lenne, ha a képviselők figyelembe 
vennék ezt, illetve azt is, hogy a föld 
alatti vagyon nem Madocsáé, hanem 
a Magyar Állam tulajdona.
Elmondtuk, hogy ezzel nyilván a 

Képviselő-testület is tisztában van, 
de bennünket a településen élő 
lakosság érdeke, a településünkön 
kialakult nyugodt, békés életkö-
rülmények biztosítása, illetve a 
település mezőgazdasági jellegének 
megőrzése vezérel.

Az áprilisi közmeghallgatásig 
előttünk álló időszakot szeretnénk 
felhasználni arra, hogy a lakosság 
még több információval rendelkez-
zen. Ennek érdekében szervezzük, 
hogy Süli János miniszter úr, illetve 
a vállalkozó képviselői is jöjjenek el 
Madocsára /ez lakossági kérés is 
volt/, és tájékoztassanak bennünket 
a kialakult helyzettel kapcsolatosan. 
Reményeink szerint ez a tájékoztató 
január hónapban megvalósul, és ott 
mindenkinek lehetősége lesz kérdé-
seket feltenni, véleményt alkotni. 
Azt gondolom, hogy az év további 
hónapjaiban is meghatározzák mun-
kánkat, hangulatunkat a sóderbánya 
létesítésével kapcsolatos teendők, és 
csak reménykedni tudunk abban, 
hogy a folyamat a madocsai lakosok 
megelégedésére, és a települési 
érdekek sérülése nélkül tud befeje-
ződni.

A 2018-as évben még rengeteg 
feladata van az Önkormányzatnak.
Be kell fejezni a folyamatban lévő 
felújításainkat /Ifjúsági ház, Fogor-
vosi rendelő/. 
Pályázatot nyújtunk be január 31-ig 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz az alábbi célokra:

1.   Sportcsarnok felújításának I. 
szakaszára, ami a vizesblokkok 
teljes felújítását irányozza elő.

2.   Polgármesteri Hivatal energe-
tikai felújítására, ami a külső 
homlokzat szigetelését, ablakok 
cseréjét, és a fűtés korszerűsí-
tését foglalja magába.

3.   Járda építésre.
4.   Bölcsőde létesítésére vonatko-

zó építési tervek kidolgozására.

(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)

5. Falunapi rendezvényünk költsé-
geinek támogatására.

Az itt felsorolt feladatok kivite-
lezése függ a pályázatok sikerétől, 
mert sajnos ezek a feladatok 
összességében olyan költséget 
képviselnek, amit csak és kizárólag 
pályázati források felhasználásával 
lehet megvalósítani.
Úgy ítéljük meg, ha a pályázataink 
pozitív elbírálást kapnak, akkor a 
nyár folyamán elkezdhető a kivitele-
zés.

A fentieken kívül tervezzük:

1.  A Bölcskei úton lévő buszmeg-
álló felújítását, aminek az engedé-
lyeztetése már folyamatban van.
2. Parkjaink, füves területeink 
rendbetételéhez szükséges kisgépek 
beszerzését.

3. Művelődési Háznál az épület 
állagmegóvása érdekében az ajtók 
fölé előtetők szerelését. 
4. Szükség lenne még az Idősek 
Napközi Otthonában a vizesblokk 
felújítására, mivel az intézmény 
csak ideiglenes működési engedély-
lyel rendelkezik azért, mert nincs 
kialakítva az akadálymentes mosdó. 

A felsorolt fejlesztési feladatokon 
kívül természetes, hogy a Képviselő 
testület felelősséget érez és biztosí-
tani szeretné az intézmények magas 
színvonalon történő további műkö-
dését. Szükségesnek és fontosnak 
tartja a településen lévő civil szerve-
zetek működésének támogatását, 
A képviselő–testület továbbra is 
figyelemmel kíséri a Református 
Általános Iskola működését, és 
továbbra is mindent meg tesz azért, 
hogy magas színvonalon, jó körül-
mények biztosítása mellett tanul-
hassanak a madocsai gyermekek.

Azt gondolom, hogy a tájékoz-
tatóban leírtak tükrözik a lakosság 
számára, hogy az Önkormány-
zatunknak sok, és elég bonyolult 
feladatai voltak és vannak.
A Képviselő-testület  minden 
esetben igyekszik körültekintően 
eljárni a feladatok végrehajtása 
alkalmával.  Döntéseiben törekszik 
figyelembe venni a lakossági, és a 
települési érdekeket egyaránt.

Kérem a település lakóit, hogy ezt 
vegyék figyelembe és együttműkö-
désükkel, megértésükkel, türel-
mükkel segítsék a képviselő-testület 
munkáját.

Kívánok minden madocsai lakos-
nak, az új évre jó egészséget és sok 
sikert!

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Tisztelt Lakók!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény137. §-aés a villamosművek, valamint a termelői, magán- 

és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírja, hogy a villamos vezeték 

biztonsági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles 

rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk területén a gallyazási 

munkákat VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai 

előre láthatólag 2018.február 01-tőlMADOCSA település területén gallyazási munkálatokat fognak 

végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége,kérjük a fenti időintervallumban 

jelezzék kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:0670/342-3185

E-mail:kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan területére, ezzel is segítve 

munkánkat, valamint az Önök zavartalan áramellátását.

Köszönettel:

       Ágvágó Szolgáltató Kft..
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Hulladékszállítás tájékoztató

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy - a megszokottól eltérően - ezentúl a hulladékszállítást végző szolgáltató 
nem küld minden háztartásba hulladékszállítás naptárat. Emiatt az alábbiakban közöljük a 2018. évre vonatkozó 
szállítási időpontokat az egyes hulladékfajták gyűjtése tekintetében. A hulladékszállítási naptár megtalálható  a 
www.madocsa.hu honlapon is.



UNOKÁINK IS BÁNNI FOGJÁK?!

Csend, nyugalom, a természet 
közelsége, vidéki életmód, zöldellő 
m e z ő k ,  D u n a - p a r t …  -  e z 
Madocsa. Szeretnénk, ha ez még 
sokáig így maradna. Falunk 
határában néhány évvel ezelőtt 
egy kavics- és homokbányászattal 
foglalkozó cég egy 139 hektáros 
mezőgazdasági területet szemelt 
ki bányanyitás céljából. Cikkünk 
azért íródott, hogy tájékoztassa a 
lakosságot a létesítendő bányával 
kapcsolatos aggályokról, félel-
mekről, mert sajnos úgy tűnik, 
Madocsa bajban van.

Községünk külterületenemzedékek 
óta szolgálja az itt élő emberek 
megélhetését, kikapcsolódását és a 
nyugodt, pihentető környezetet. A 
falu körüli kiváló minőségű szántók 
számos család számára jelentik a fő 
bevételi forrást. Nekünk madocsa-
iaknak a Duna-part és a falu határa 
az aktív pihenést is jelenti; ide 
indulunk, ha futni, lovagolni, bicik-
lizni, horgászni, de akár sárkány-
repülőzni, vagy csak egyszerűen 
sétálni szeretnénk. A természet 
szerelmesei számára kiváló lehető-
ség a közeli, helyi védettség alatt 
álló, ritkaságnak számító szlavón 
tölgyes és az ott fészkelő fokozottan 
védett réti sas, a közeli vegyes erdők 
tavaszi pompája, a Duna partján és a 
legelőn elterülő Natura 2000-es 
területek élővilága. Ezek az élő-
helyek és ökológiai folyosók a helyi 
vadásztársaság számára is fontos, 
megőrzendő területek, hiszen ezek a 
vadállomány fő szaporodási hely-
színeit is jelentik.

Az utóbbi évek során a község keleti 
részén elterülő legelő helyet adott a 
lovas hagyományok kedvelői szá-
mára az egyre népszerűbb Betyár-
napok megrendezésére. Az árvízvé-
delmi töltést a szilárd burkolat 
elkészítése óta egyre több – akár a 
szomszédos településekről érkező – 
kerékpáros és futó használja, akik 
nyilvánvalóan a tiszta levegő, a

csend, a nyugodt, falusias környe-
zet, valamint a színpompás vetések 
és a gyakran felbukkanó vadak és 
madarak izgalmas látványa miatt 
választják azt kikapcsolódásuk 
helyszínéül.A kikötőnél létesült 
bisztró kínálta szolgáltatások, 
valamint a nyílt vízi fürdőzés, 
csónakázás is egyre inkább csábítja 
az embereket a Duna partjára.
Mindezek olyan értéket képvisel-
nek, amely komoly vonzerőt jelent 
azok számára, akik vidéki életmódot 
folytatnának. Madocsát mi, itt élők 
is ezért szeretjük; a csend, a 
nyugalom, a természet közelsége 
miatt.

2015-ben azonban elindult egy 
olyan folyamat, amely mindezt 
veszélybe sodorhatja. Ekkor kezde-
ményezte egy nem helyi vállal-
kozás, hogy ásványi anyagok után 
kutathasson Madocsa külterüle-
tének keleti, észak-keleti részében. 
A kutatási eredmények alapján 
megállapítható volt, hogy a területen 
nagymennyiségű kavics és homok 
fekszik az értékes termőterületek 
alatt. A vizsgálatot követően a Kft. 
megkezdte a kavics- és homokbánya 
nyitásához szükséges intézkedése-
ket, melynek egyik fő lépéseként 
elkészíttették a leendő kavicsbánya

környezeti hatás-vizsgálatát.
A dokumentum, (amely megtekint-
hető a Bölcske Közös Önkormány-
zati Hivatal Madocsai Kirendeltsé-
gén, ill. elektronikusan annak 
honlapján, valamint a Környezet-
védelmi Hatóság honlapján is) közel 
száz oldalban foglalja össze a terve-
zett kavicsbánya hatását a környe-
zetre.
A kavics- és homokbányát 139 
hektár kiváló termőhelyi adottságú 
mezőgazdasági  t e rü le t  meg-
semmisítésével a Porongtól délre a 
falu és a Duna-part közötti területre 
tervezik. Madocsa lakott területe 
körülbelül 190 hektár, vagyis maga a 
bánya majdnem akkora méretű 
lenne, mint a falu. A felszíni 
kavicsbányát kotrógépekkel és 
kavics osztályozó szerkezetekkel 
tervezik működtetni. Az érintett 
terület alatt közel 30 méteres 
mélységig fekszik hasznosítható 
anyag, melyet az év 365 napján, 
átlagosan napi 16 órában terveznek 
kitermelni. A vizsgálat szerint a 
felszín alatt rejlő készletek 42 éven 
keresztül teszik lehetővé a kiter-
melést. Évi 1 millió tonna kiterme-
léssel számolnak, melynek elszállí-
tására két lehetséges alternatívát 
vázolnak fel a tanulmányban. Az 
egyik egy vízi útvonal, mely a
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Duna-parton egy új kikötő létesí-
tésével, onnan pedig uszályokon 
történő szállítással valósulna meg. A 
másik, a tanulmányban nagyobb 
hangsúlyt kapó, jobban részletezett 
útvonal szárazföldi szállítással 
kalkulál: az év 365 napján, naponta 
110 forduló kavics és homok szállí-
tását tervezik 25 tonna teherbírású 
teherautókkal. A teherautók útvona-
la a Madocsát a Duna-parttal 
összekötő út egy szakaszára történő 
felhajtást követően a falut keletről 
megkerülő megerősített földúton, 
majd a Dunakömlőd-Madocsa 
bekötő út „S” – kanyarjánál abba 
becsatlakozva a 6-os út felé, vagy 
Bölcske irányába haladhatna.

A hatástanulmány nemhogy meg-
nyugtató válaszokat nem tudott adni 
a létesítendő bányával kapcso-
latosan, inkább további kérdéseket, 
észrevételeket, aggályokat generált. 
A dokumentummal kapcsolatos 
észrevételek megküldésére három 
hetes határidőt tűzött ki a Környe-
zetvédelmi Hatóság. A falubeliek 
közül többen is levélben keresték 
meg a hatóságot, hogy megtegyék 
észrevételeiket, hangot adjanak 
félelmeiknek, melyekből – a teljes-
ség igénye nélkül – néhányat felso-
rolunk: 

•  A vizsgálat a lakosságot érő zaj- 
és porterhelésszámításoknál más 
bányákban mért adatokat vesz 
alapul. Ezek az adatok forrása 
azonban nem kerül hitelt érdemlően 
bemutatásra, így a Madocsa ese-
tében kapott, éppen csak a törvényi 
határérték alá kalkulált zaj- és por-
terhelési eredmények nem meg-
nyugtatók. Ugyanakkor a tanul-
mány kimondja, hogy lakosság zaj-
terhelése már jelenleg is magas. A 
bányászat megkezdésével a lakos-
ságot több évtizeden keresztül érné a 
többlet por- és zajszennyezés.

•  A dokumentum készítője nem 
kalkulál a bánya területén kívüli 
szállítási útvonalon felvert por

hatásával, mely várhatóan kirakódik 
az útvonal melletti vetésekre. A napi 
110 forduló azt jelenti, hogy 5 per-
cenként elhalad majd egy teherautó 
a földúton, amely nyáron nagy port 
fog kavarni. Ez a por a levelekre és a 
termésre lerakódva kárt okoz majd a 
gazdáknak. Esős időben pedig a 
folyamatos sárfelhordás okoz 
balesetveszélyt, amely már most, kis 
forgalomnál is probléma a szilárd 
burkolatú úton.

•  A készítők egyetlen mondatban 
említették azt a hatást, amely az 
összes ilyen bánya esetében az egyik 
legkritikusabb: a talajvízszint csök-
kenése a bánya körül. A vízszint-
csökkenés hatását a tanulmány arra 
hivatkozva nem vizsgálja, hogy 
korábban még nem volt ilyen vizs-
gálat. Nyilvánvaló, hogy a talaj-
vízszint csökkenése rossz hatással 
van a bánya mellett megmaradó 
szántók és a környező erdők 
vízháztartására, amely az egyébként 
is egyre szárazabb nyarak során 
elérheti a kritikusan alacsony szin-
tet, így várhatóan nagy terméskie-
séshez és a közeli erdők kiszáradás-
ához vezethet. A közeli földterületek 
ilyen módon történő elértéktele-
nedése további földtulajdonosok 
egzisztenciáját veszélyeztetheti.

•  A tanulmány szintén nem tér ki 
arra, hogy a kiemelten árvízveszé-
lyes területen (amilyen Madocsa is), 
milyen hatása van egy, az árvíz-
védelmi gáttól 200 méterre létesülő 
30 méter mély bányagödörnek, 
amely a mélyben húzódó kavics-
rétegen keresztül összeköttetésben 
van a folyóval. Az ilyen irányú vizs-
gálat elmaradásának és a megfelelő 
következtetések levonásának elma-
radása óriási katasztrófa kockázatát 
hordozza magában.

•  Amennyiben a szállítás mégis a 
vízi útvonalon zajlana, az a Duna 
partján egy újabb kikötő építésével, 
a Duna mellett húzódó ökológiai 
folyosó keresztülvágásával járna.

•  A tervezett bányaterület közvet-
len közelében védett, fokozottan 
sérülékeny vízbázisok találhatók. A 
vizsgálat nem tér ki kellő mélység-
ben arra, hogy a bánya megnyitása 
hosszú távon milyen hatással lenne 
az ivóvízkészletekre. Belátható, 
hogy egy 139 hektáros tájseb 
komoly kockázatot jelent az alatta 
húzódó vizekre, hiszen épp a szűrő-
réteget távolítanák el.

•  A település jelenlegi képének és 
környezetének megváltozása nagy 
valószínűséggel a kül- és belterületi 
ingatlanok elértéktelenedéséhez 
vezet majd.

•  A megnövekedett nehézgép-
jármű forgalom, valamint a helyileg 
értékesített nyersanyagokért érke-
zők jelentette autóforgalom is foko-
zott balesetveszélyt jelent.

A hatóság részére beküldött észrevé-
telek alapján a levélírók nyomatéko-
san kérték a környezeti hatástanul-
mány érvénytelennek minősítését és 
a környezetvédelmi engedély kiadá-
sának megtagadását. 

A fent említett pontok csupán töre-
déke annak a több száz észrevétel-
nek, amely eddig felmerült a bá-
nyával és a hatástanulmánnyal 
kapcsolatban. A fent felsorolt és az 
ide terjedelmi okból nem bemásol-
ható észrevételek rávilágítanak arra, 
hogy ennek a bányának a megnyi-
tása nem csupán a leendő bánya 
területén elterülő földek tulajdo-
nosait érintik, hanem hosszútávú 
hatásuk a teljes lakosságra, sőt, a 
környező települések lakosságára, 
annak életminőségére és megélheté-
sére is kihatnak, valamint az épített 
és természeti környezet visszafor-
díthatatlan változásaival is számolni 
kell. A kitermelés megkezdésével az 
eddig ismert és szeretett Duna-part, 
valamint az azt körülvevő idill, a 
kiváló kikapcsolódásilehetőségek 
szinte teljes egészében megszűnnek.

(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)

A vizsgálat több helyen is említi a 
bánya várható „előnyeit”, úgymint 
az „egyhangú szántók” képének 
megtörését változatosabb felszíni 
formákkal (bányató, meddőhányó), 
amely alkalmas lehet horgászatra, 
fürdőzésre, változatosabbá teheti a 
madárvilágot. De ismerjük a mon-
dást: Dunára vizet?! Az ilyen jellegű 
pozitív hatások ráadásul csak akkor 
érvényesülhetnek, ha a bánya kime-
rülésekor a helyreállítást szaksze-
rűen végzik. Erre azonban jelenleg 
semmilyen garancia nincs, és évti-
zedek múlva valószínűleg senki nem 
tudja majd a pár fős cégen behajtani 
ezeket. Más bányák esetében is 
előfordult már, hogy a költséges 
rekultiváció előtt a bányavállalkozó 
„hirtelen csődbe ment”. Arról nem is 
beszélve, hogy ezek a pozitívumok 
milyen elenyészően kevés hoza-
dékkal kecsegtetnek ahhoz képest, 
amit várhatóan évtizedeken vagy 
akár egy évszázadon keresztül el 
kellene viselnie a lakosságnak.

A kavicsbánya megnyitása azonban 
még nem eldöntött tény. A környe-
zetvédelmi hatásvizsgálattal kap-
csolatban a Környezetvédelmi 
Hatóság végzésben rendelte el 
közmeghallgatás megtartását, 
amely 2018. április 12-én 18:00-
kor a faluházban lesz. A közmeg-
hallgatáson bárki részt vehet és tehet 
fel kérdést vagy tehet észrevételt a 
bányával kapcsolatban.

Fontos megemlíteni, hogy a köz-
meghallgatáson megjelenő emberek 
véleménye nem kötelezi a hatósá-
gokat semmilyen döntéshozatalra, 
az elhangzó véleményeket ugyan-
úgy joguk van figyelmen kívül 
hagyni, mint figyelembe venni. 
Ezért annak érdekében, hogy a lehe-
tő legtöbben oly' módon nyilvánít-
hassanak véleményt, amelynek 
„súlya van”, hamarosan elindul egy 
helyi népszavazási kezdeményezés, 
amely során (elegendő támogató 
aláírás esetén) lehetősége lesz 
minden madocsai szavazópolgárnak 
egyértelműen kinyilatkozni, hogy 
szeretné-e, hogy megnyíljon a bánya 
vagy sem.
Április nagyon messze van, de ez 
nem jelenti azt, hogy a témában 
addig nem történnek további esemé-
nyek. Internettel rendelkezők szá-
mára azt javasoljuk, hogy folya-
matosan látogassák a madocsa.hu 
weboldalt vagy Facebookon köves-
sék a Madocsa község oldalt, esetleg 
csatlakozzanak a Madocsáért cso-
porthoz, ahol interaktív eszmecserét 
lehet folytatni az üggyel kapcsolat-
ban. Továbbá figyeljék a témával 
kapcsolatos plakátokat a különböző 
hirdetési felületeken. A népszava-
zást megelőzően az Önkormányzat 
tájékoztatni fogja a lakosságot 
annak időpontjáról,  valamint 
szórólapokkal is segíteni fogjuk az 
információk terjedését. Ezen kívül 
január végén, de legkésőbb 
februárban egy lakossági fórum 
kerül megrendezésre, ahol

részletesen, képekkel és videókkal  
alátámasztva bemutatjuk a bánya-
nyitással kapcsolatos aggodalmakat. 
A fórum pontos időpontjáról és 
helyszínéről szórólapon és plakáto-
kon is tájékoztatnifogjuk a lakos-
ságot.
Más bányák történetét visszate-
kintve látható, hogy ahol egy ilyen 
bánya nyílik, ott gyakorlatilag nincs 
megállás. Ha egy talpalatnyi föld-
területen megkezdődhet a kiterme-
lés, akkor annak hatásai miatt a 
környező területek elértéktelened-
nek, így a bánya bővítése már 
gyerekjáték. Ezért nagyon fontos, 
hogy nem szabad kompromisszu-
mot kötnünk! A folyamat nem 
visszafordítható változásokat jelent, 
ezért most kell okosan cseleked-
nünk!
A tervezett kavicsbánya mindany-
nyiunkra hatással lesz, és döntésünk 
súlyát unokáink is viselni fogják. 
Éppen ezért nagyon fontos, hogy 
mindenki hallassa véleményét, hogy 
összefogjunk és megfontolt döntést 
hozhassunk az itt élők jövőjéről.

Tisztelettel,
aggódó madocsai lakosok

Készült az alábbi forrás felhaszná-
lásával: „Madocsa-homok, kavics” 
elnevezésű területen tervezett 
bányászati tevékenység megkezdése, 
bányatelek létesítése – Környezeti 
hatásvizsgálat  és mellékletei 
[ENCONS Kft. 2017. november, 
Pécs]

Iskolások műsora az adventi napon

Heteken át nagy izgalommal készül-
tek diákjaink és felkészítőik a ha-
gyományt teremtő adventi műsorra. 

A rendezvényt a pedagógusok kará-
csonyi éneke nyitotta meg. A prog-
ram következő részében az óvodá-
sok, majd a 2., 5., és a 6. osztály 
lépett fel, akiket a zeneiskolások 
előadása követett, ami egyben a záró 
szám is volt. 

 

 Óvodások műsora   Kissné Gelencsér Klára

 2. osztály  Télapó az erdőben  Boldog Istvánné

 5. osztály  Pásztorjáték   Sebestyénné Venczel Andrea

 6. osztály  Régi mesékre  Lakatosné Klopcsik Diána

 Zeneiskola: Ünnepi dalok  Hollóssy Olga

     Köszönjük tanulóinknak és felkészítőiknek a színvonalas szereplést. 



Adventi ajándékkészítő verseny

Az Őszbúcsúztató helyett az adventi 
rendezvényeinken szerettünk volna 
teret adni a szülők és a gyerekek 
kreativitásának, amikor meghir-
dettük idei kézműves pályázatunkat. 
Nagyon sok értékes pályamunka 
született. A mesterműveket az iskola 
aulájában állítottuk ki. A felajánlott 
tárgyak az adventi vásárra kerültek. 
Bevételük az iskola működését tá-
mogatja. Ezúton köszönjük munká-
jukat és felajánlásukat. 

Első helyezést értek el: 

Farkas Bence Norbert 1. osztály  kulcstartós tábla figurákkal

Tóth János 1. osztály téli kórus

Turi Laura 2. osztály mézeskalács szán

Kiss Martin 4. osztály kép: Áldás szálljon minden 

házra! 

Szabó József 4. osztály mézeskalács házikó

Kovács Réka 5. osztály faragott kulcstartó

Tarczal Dániel János 8. osztály Áldás békesség! falitábla

Gratulálunk a nyerteseknek!

Hozzánk is eljött a nagyszakállú Télapó

A hagyományosan minden évben 
megrendezésre kerülő Mikulás napi 
ünnepségünket, idén december 5-én 
tartottuk a Faluházban. Délután 4 
órától kezdett gyülekezni a falu ap-
raja, nagyja tele izgalommal és kicsi 
félelemmel, hogy idén is felkerült e a 
jó gyerekek listájára vagy csak vir-
gács lesz zacskóban. 

Műsorunkat a karácsonyi manók 
Kele és Kótya nyitotta meg, közös 
énekléssel hívogattuk Télapót, aki 
mivel hó nem volt, lassan cammog-
va hozta óriási zsákját. Hiába volt 
nagy a zsákja mind a 61 csomag nem 

fért bele, így másik kezében kisko-
csin húzta az ajándékokat. 
Miután Télapó is kényelembe he-
lyezte magát a karácsonyi manók 
egy rövid történettel kedveskedtek 
neki és nekünk. A mese végén 
közösen énekeltünk a télapónak, a 
legbátrabbak egyedül is kiálltak a 
télapó elé, amiért szaloncukor és 
csokinyalóka volt a jutalom, végül 
mindenki átvehette csomagját is. 
Nagy kő esett le a szívünkről, idén is 
csak jó gyerekek voltak a faluban!
Szorgos anyukák mindenféle finom-
sággal készültek, így miután télapó 
tovább indult, mi még jót mulattunk. 

Ügyes kezek szalvéta angyalkát és 
télapót hajtogathattak a kézműves 
sarokban. Csillámtetoválás is díszí-
tette a gyerekek kezeit.

Turiné Nikl Melindával köszönjük, 
hogy eljöttetek és együtt hangoló-
dhattunk az ünnepekre!

Köszönjük a Madocsai Önkor-
mányzatnak, hogy anyagi hozzájá-
rulásukkal lehetővé tették, hogy a 
két karácsonyi manó, Kele és Kótya 
is velünk lehetett!

Farkasné Tuza Melinda
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Néptáncos Advent

A Madocsai Hagyományőrző Nép-
tánc Egyesület 2017. december 9-én 
tartotta  adventi évzáró műsorát. 

Bízunk benne, hogy a lelkes közön-
séget sikerült meglepni összeállítá-
sunkkal, változatos népviseleteink-
kel. 
Az este folyamán új és régi koreo-
gráfiák is bemutatásra kerültek, gye-
rekek és felnőttek is táncra perdül-
tek. Kalocsai, Somogyi , Dél-alföldi  
és Madocsa táncok a felnőtt csoport 
előadásában, Kecske mese című 
koreográfia a gyerekek előadásában. 

Az élőzenei kíséret mellett adventi 
és karácsonyi énekek is felcsendül-
tek, ahol dudán Császár Dominik, 

tekerőlanton Tüttő Balázs közremű-
ködött és Borzavári Róza énekelt. A 
táncokat Borzavári Róza hegedűn, 
Kató Gábor brácsán, Szarvas Péter 
nagybőgőn kísérte. Kovács Réka 
citera muzsikája és éneke tette még 
meghittebbé, változatosabbá műso-
runkat.

A táncokat összeállította és betaní-
totta Suplicz Mihály. Köszönjük 
mindenkinek aki megtisztelt a jelen-
létével és elfogadta a meghívásun-
kat!
Madocsi Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület nevében

Dr. Volmanné Reich Márta

Könyvtári hírek

Író – olvasó találkozó
Vig Balázs ifjúsági íróval talál-
koztak iskolánk 3. és 4. osztályos 
tanulói dec. 14-én könyvtárunkban. 
Balázs már másodszor látogatott el 
hozzánk. Napra pontosan három 
évvel ezelőtt már járt itt. Akkor a 
Három bajusz gazdát keres c. 
könyvét mutatta be. A mostani 
találkozó fő irányvonalát a Puszi-
rablók c. könyve adta. Balázs a 
bemutatkozás után bemelegítette a 
gyerekekkel együtt a nevetőizmokat 
és a kezeket, hisz a folyamatos 
figyelem fenntartásához speciális 
gyakorlatok kellenek. A játékos 
kalózjelmezes felvezető után részle-
teket olvasott fel a könyvéből, köz-
ben kérdéseket tett fel a gyerekek-
nek, akik mindegyikre helyesen, 
ügyesen válaszoltak. Az egész talál-
kozó alatt vidám hangulat uralko-
dott. A fiatalok nyelvén értő író 
igazán hangulatos előadást tartott, 
melynek során a kérdésekre adott 
válaszok alapján tanító-nevelő cél-
zattal, finoman, a helyes viselkedés 
irányát mutatta a gyerekeknek.
Az író is nagyszerűen érezte magát, 
számára is rendkívüli élményt adott, 
ami létrejött a találkozás ideje alatt. 

Kihangsúlyozta, hogy nem csak a 
könyvről volt itt szó, hanem többről. 
Az országot járva sok helyen meg-
fordult már, és nem mindenhol jön 
létre az a varázslatszerű élmény, 
amiben része volt Madocsán. Kie-
melte a madocsai gyerekek és a 
tanítónők egyéni és csoportos, 
színes, aktív hozzáállását és közre-
működését.
  A találkozó a Balázs által aján-
dékozott könyvjelzők dedikálásával 
és közös fotózással fejeződött be. 
Szívesen visszavárjuk az írót más-
kor is.
  Vig Balázsnak eddig hat könyve 
jelent meg, ebből négy megtalálható 
és kölcsönözhető könyvtárunkban : 
A rettegő fogorvos, Három bajusz 
gazdát keres, Puszirablók, Todó 
kitálal az óvodáról.

Tökfaragás
  Október végén a hagyományos 
tökfaragást tartottuk a könyvtárban. 
Népszerű ez a rendezvényünk.  
Vidám közösségben töltötték a sza-
badidőt a gyerekek. A helyben ter-
mett tököket felhasználva, legtöb-
ben fejet alakítottak ki, de készültek 
macskás, denevéres faragások is.

Köszönjük a felajánlott tököket 
Kovács Istvánnak (Szepszinek) és 
Galó Miklósnénak.

Adventi kézműves foglalkozások
  Ez a rendezvényünk is hagyomá-
nyos, négy héten keresztül, szerdán-
ként zajlottak a foglalkozások. Első 
héten adventi koszorút, ajtó- és 
asztaldíszt készítettünk, második 
héten karácsonyi díszek készültek. 
Harmadik héten könyvszobrászattal 
próbálkoztunk. Pétersz Mária, paksi 
tanítónő volt a vendégünk, aki be-
mutatott néhány, könyvből készült 
figurát. A résztvevők is érdekesnek 
tartották ezt az újszerű kézműves 
lehetőséget, sikeresen alakítottak ki 
könyvlapokból angyalkákat és cicá-
kat. A negyedik héten mézeskalácsot 
és mézeskalács-házikót díszítettek a 
gyerekek.

Eladó könyvek!
Használt, selejtezett könyvek 
(felnőtt és gyerek szépirodalmi és 
szakkönyvek) kaphatók a könyv-
tárban 50-200,- Ft/db áron.-

 
Baksa Istvánné

könyvtáros
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Röplabda hírek

A Madocsai Sportcsarnokbandecember 2-án, szombaton megrendeztük a IV. Madocsai Amatőr Vegyes Röplabda 
Tornát, hét csapat részvételével. A szetteket a nemrég vásárolt mobil röplabda hálók segítségével, két pályán 
játszhatták a résztvevők. A tornán a hazai csapaton kívül Dömsöd, Táborfalva, Paks, Izsák és Pécs együttesei vettek 
részt. A lendületes szetteket, szoros mérkőzéseket követően játékosaink a hetedik helyezést érték el a tornán. 
Röplabda csapatunk 2018. tavaszára tervezi megrendezni a következő teremröplabda tornát, melyre sok szeretettel 
várjuk szurkolóinkat.Továbbá várjuk a röplabda játékot szerető és űzni vágyó régi és új csapattársainkat.

Kézilabda hírek

Harmadik mérkőzésünk Pakson, Paks csapata ellen zajlott! A félidőben6:11-re vezettünk,de a meccset 23:15-re 
elvesztettük. A második félidőre elfáradtunk is itt volt érezhető, hogy nem vagyunk teljes létszámmal!
Góllövőink:Kis Klaudia, Kis Noémi 5-5gól,Klippel Gyöngyi 2gól,Hössné Sós Gabi, Höss Tamara, Fazekas 
Móni 1-1gól.

Október 22-én, Zombán játszottunk, egy cserével tudtunk kiállni ezért az első félidőt még bírtuk energiával és 
vezettünk 10:12-re,a meccset elvesztettük 21:19-re.
Góllövőink: Fazekas Móni, Kis Klaudia 5-5gól,Höss Tamara 4gól,Klippel Gyöngyi 3gól,Hössné Sós Gabi 
2gól.

November 4-én Dunaföldvárföldvár csapatát fogadtuk,több játékossal erősödő Földvár biztos győzelmet 
remélve utazott hozzánk,de a lányaink szív játékukkal nagy győzelmet arattak!
Góllövőink: Kis Klaudia 11gól,Klippel Gyöngyi 5gól,Hössné Gabi 4gól,Fazekas Móni 2gól,Bán Tanita 1gól.

November 19-én Tengeliccel játszottunk hazai pályán.Végig vezettünk és győztünk a félidőt 11:9-re a meccset 
22:17-re nyertük! Góllövőink: Hössné Gabi 7gól,Klippel Gyöngyi 6gól,Kis Klaudia 4gól,Fazekas Móni 
3gól,Bacs Ági 1gól.

November 26-án Paksot fogadtuk, a félidőt 9:11-re a meccset 
16:25-re elvesztettük! 
Góllövőink: Kis Noémi 4gól,Kis Klaudia, Höss Tamara 3-
3gól,Hössné Gabi Baranya Lilla 2- 2 gól, Klippel 
Gyöngyi,Sereg Zsanett 1-1 gól.

December 2-án játszottunk Kocsolával végig vezettünk a 
félidőt 14:6-ra a meccset 28:20-ra nyertük! 
Góllövőink: Kis Noémi 7gól,Höss Tamara, Klippel Gyöngyi 
6-6gól,Baranya Lilla 5gól,Kis Klaudia 3gól,Fazekas Móni 
1gól!

A bajnokság jelenlegi állásában a 4.helyen állunk,továbbra is 
várjuk szurkolóinkat a meccseinkre!
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MADOCSA SE labdarúgó szakosztály

A 2017-2018-s szezon előtt a felnőtt 

csapatba felkerült Gábor Mihály, jött 

még három fiatal játékos, Karszt 

Attila, Süvöltős József és Varga 

László, az ifibe érkezett Újvárosi 

Roland és Székely Lajos.

Ismét a megyei II osztályú bajnok-

ságba kerültünk, melyben 16 csapat 

szerepel. 

A bajnoki rajton Bátaapátiban ifis-

táink döntetlent értek el, a felnőttek jó 

játékkal győztek. Az első hazai mecs-

csünk Dunakömlőd ellen volt, ifis-

táink kikaptak, a felnőttek döntetlent 

értek el.

Augusztus utolsó hét végéjén Sióa-

gárdon fociztunk, az ifisták kikaptak, 

a felnőttek nyertek.

Ezután az ifi szabadnapos volt, a 

felnőttek pedig egy igazi rangadón, 

bravúrosan megverték Szekszárdot.

Utána Gerjenbe utaztunk, az ifisták 

kikaptak, a felnőttek döntetlent értek 

el.

Ugyanilyen eredmények születtek 

egy héttel később Fadd ellen. 

Következett egy idegenbeli meccs 

Bonyhád-Börzsöny ellen, az ifisták 

nyertek, a felnőttek nagy küzdelem-

ben veszítettek.

A következő vasárnapon Mórágyot 

fogadtuk, az ifisták és a felnőttek 

egyaránt kikaptak.

Ezután a Csikóstöttösbe látogattunk, 

az ifisták kikaptak, a felnőttek győz-

tek.

Aztán következett az ősz rangadója 

Bölcske ellen, sok-sok néző előtt, az 

ifisták kikaptak, a felnőttek győztek.

A következő hétvégén Kisdorogra 

utaztunk, sajnos mindkét csapatunk 

kikapott. 

Október utolsó hétvégéjén Pincehely 

csapatait fogadtuk, végre jött egy 

kettős győzelem.

Aztán Simontornyán fociztunk, az ifi 

kikapott, a felnőttek győztek. 

Újra utaztunk, ezúttal Gyönkre, az ifi 

kikapott, a felnőtt győzött.

 

Az utolsó bajnokit Aparhant ellen 

játszottuk, mindkét csapatunk jó 

játékkal győzött.

Véget ért az őszi szezon, felnőtt csa-

patunk dobogó közelben van, ifistá-

inknak, lesz mit javítani tavasszal. A 

felnőtt csapatban sok ember dolgozik 

többműszakos munkarendben, ezért 

az edzéseken és mérkőzéseken 

hétről-hétre más-más játékosok 

voltak jelen, ennek ellenére kilenc 

meccset megnyertünk, becsúszott 

három vereség, és volt három balsze-

rencsés döntetlen, ahol gólokkal 

nyerhettünk volna.

Szeptemberben elkezdődött az újabb 

Bozsik szezon, a gyerekekkel Patai 

Tibor és Hosnyánszki Tibor foglal-

kozik, hetente kétszer vagy a pályán, 

vagy a sportcsarnokban, a kistérségi 

tornák pedig hétvégén kerülnek 

megrendezésre Dunaföldváron.

Szeptemberben a NAV átutalta az 

SZJA 1%-t, 204.540,-Ft-ot, vagyis 

egyesületünk ismét megfelelt az 

idevonatkozó törvényi előírásoknak. 

Edzőnk Böde Dániel társadalmi 

munkában látta el feladatát, 2008 óta 

folyamatosan, csak úgy mint Blatt 

György, aki már 2005 óta az ifisták 

edzője.

A labdarúgó csapatban 70 játékos 

sportol, 20 ifista és 20 felnőtt, 15 

Bozsikos és 15 öregfiú, ami ebben az 

osztályban megfelelő.

A korábbi évekhez hasonlóan stabil a 

nézőszám, vidékre is több szurkoló 

kíséri el a csapatot.

Az egyesület labdarúgó szakosztályá-

nak működését a megválasztott 

elnökség irányítja társadalmi munká-

ban, akik az alábbiak: Blatt György, 

Böde István, Lénárt Gyula, Molnár 

Mihály és Törjék Zsigmond.

Valamennyi tagunk nevében megkö-

szönjük az Önkormányzatnak, hogy 

biztosította az egyesület működését, 

elősegítette 100-150 ember vasárna-

ponkénti szórakozását. 

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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