
XXI. MADOCSAI FALUNAP

Madocsa Község Önkormányzata szeretettel vár 
mindenkit a 2018. augusztus 11-én tartandó 

Falunapi rendezvényre!

Helyszín: Faluház,(Fő u. 14.)

Programok:

08.00-tól pörköltfőző verseny kezdete

09.00-12.00 Gyerekprogramok

13.30 Megnyitó

   Eredményhirdetés

   Díszpolgári címek átadása

14.00 Kalina Enikő-Dócs Péter műsora

15.00 Madocsai Hagyományőrző Néptánc

   Együttes műsora

16.00 Újfiesta

17.00 Borzavári Róza és barátai műsora

18.00 Pál Dénes

18.45 Tombolasorsolás

20.30 Kredenc együttes 

Ezt követően hajnalig tartó bál a

Traktoros Band közreműködésével.

Madocsai Hírmondó
XIII. évfolyam, 3. szám, 2018. május - júliusA Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

Önkormányzati hírek:
- Népszavazás

2-3. oldal

- Testületi ülés
4-6. oldal

Iskolai hírek:
- Tanulmányi eredmények

6-7. oldal

- Versenyeredmények
7-9. oldal

Könyvtári hírek
9-10. oldal

Óvodai hírek
10. oldal

Falunapi meghívó
11. oldal

Nyugdíjas klub hírek 
12. oldal

Egyházi hírek
12-13. oldal

SPORT:
- Röplabda

13. oldal

- Kézilabda, Labdarúgás
14. oldal
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Helyi Választási Iroda tájékoztatója 

Tisztelt Lakosság!

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2018. június 27-i ülésén tárgyalta a Madocsai Helyi 

Választási Bizottság Elnökének a 2018. június 10-én megtartott helyi népszavazásról szóló beszámolóját, melyet 

ezúton közzé teszünk:

„  Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2018.(IV.04.) határozatával a helyi 

népszavazásra benyújtott „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és 

kavicsbánya létesüljön?” kérdésről (a továbbiakban: 1. kérdés), valamint az  53/2018.(IV.04.) határozatával az 

„Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében 

tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa 

közigazgatási területén?” kérdésről(a továbbiakban: 2. kérdés) helyi népszavazást rendelt el.

A Madocsai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) az 1. kérdésben az 5/2018.(IV.20.), a 2. kérdésben 

a 6/2018.(IV.20.) határozatával a helyi népszavazást egyaránt 2018. június 10. napjára tűzte ki. 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 

2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 88. §-a szerint a helyi népszavazás eredményét a 

szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján a helyi választási bizottság állapítja meg.

Az Nsztv. 59. §-a értelmében a helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele érvényesen 

szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint a fele a megfogalmazott kérdésre 

azonos választ adott.

A helyi népszavazáson a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015.(II.20.) IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 9. § c) pontja szerint a helyi választási iroda a HVB döntésének előkészítéseként 

tételesen ellenőrizte a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről 

jelentést tett a HVB-nek.

A HVB – figyelemmel a Helyi Választási Iroda jelentésére – a 3 db szavazóköri jegyzőkönyv alapján 

megállapította, hogy az 1. kérdés tekintetében

· a szavazásra jogosult választópolgárok száma.� � 1571 fő

· szavazóként megjelent választópolgárok száma:� � 1207 fő

· érvényes szavazatok száma:� � � � � 1202 db

· „IGEN” szavazatok száma:� � � � �    23 db

· „NEM” szavazatok száma:� � � � � 1179 db

volt.
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A HVB a fentiek alapján a 9/2018.(VI.10.) határozatában megállapította, hogy a „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa 

Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön?”kérdésről, 2018. június 10. napján megtartott 

helyi népszavazás érvényes és eredményes volt, mert a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és az 

érvényesen szavazó választópolgárok több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

A HVB a helyi népszavazás eredményét a határozat mellékletét képező „Jegyzőkönyv a helyi népszavazás 

eredményéről” dokumentumban foglaltak szerint állapította meg.

A HVB – szintén figyelemmel a Helyi Választási Iroda jelentésére – a 2. kérdés tekintetében a 3 db szavazóköri 

jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy 

· a szavazásra jogosult választópolgárok száma.� � 1571 fő

· szavazóként megjelent választópolgárok száma:� � 1207 fő

· érvényes szavazatok száma:� � � �             1199 db

· „IGEN” szavazatok száma:� � � � � 1156 db

· „NEM” szavazatok száma:� � � � �    43 db

volt.

A HVB a fentiek alapján a 10/2018.(VI.10.) határozatában megállapította, hogy az „Akarja-e Ön, hogy Madocsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza a kavics- és 

homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa közigazgatási 

területén?”kérdésről, 2018. június 10. napján megtartott helyi népszavazás érvényes és eredményes volt , mert a 

választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és az érvényesen szavazó választópolgárok több mint a fele 

a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

A HVB a helyi népszavazás eredményét a határozat mellékletét képező „Jegyzőkönyv a helyi népszavazás 

eredményéről” dokumentumban foglaltak szerint állapította meg.

A HVB eredményt megállapító döntései ellen a jogorvoslati határidőn belül fellebbezés nem érkezett, így azok  

2018. június 15. napján jogerőssé váltak.

� � � � � � � � Szabóné Komáromi Ágota sk.

                                                                                           Helyi Választási Bizottság Elnöke”

A Képviselő-testület a HVB Elnökének beszámolóját a 89/2018.(VI.27.) határozatával elfogadta. 

A helyi népszavazás lebonyolításának költségvetését a Képviselő-testület az 54/2018.(IV.04.) 

határozatában 1.915.216,- Ft-ban állapította meg. A költségvetés teljesüléséről a Helyi Választási Iroda a 

következő testületi ülésen fog számot adni, de az már előre látható, hogy  lényegesen kevesebbe került az eljárás, 

tekintve, hogy a népszavazás során közreműködő választási szervek  (Helyi Választási Bizottság, 

Szavazatszámláló Bizottságok, Helyi Választási Iroda) tagjai valamennyien lemondtak a tiszteletdíjukról. 

Köszönjük ezt mindenkinek, köszönjük, hogy valamennyien a település életét közvetlenül befolyásoló helyzetben 

még inkább  önzetlenül és lelkiismeretesen végezték munkájukat.

                                                                                                        Tubáné Benák Ibolya

                                                                                                                aljegyző
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Testületi ülések

Tájékoztató a Képviselő-testület 
2018. április 19-i rendkívüli, 2018. 
május 14-i rendkívüli, 2018. május 
23-i, 2018. május 31-i üléseken 
tárgyalt napirendekről, és a Testület 
által hozott döntésekről.  
�
2018. április 19.

A Képviselő-testület április 19-én 
tartott rendkívüli ülésén döntést 
hozott a Kossuth utca felújítására a 
kivitelező kiválasztásáról. Koráb-
ban tájékoztattuk a lakosságot, hogy 
a Kossuth utca felújítására  15 millió 
forint  támogatást nyert  a település. 
Az utca felújításához szükséges 
önerő összege 3.600 ezer forint, ami 
az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésében tervezésre került. A felú-
jítási munkák elvégzésére érkezett 
ajánlatok közül Képviselő-testület a 
Kossuth utca burkolat felújítási 
munkáinak elvégzésével a legked-
vezőbb ajánlatot adó  SOLTÚT Kft-t 
(6320 Solt, Kecskeméti út 34.) bízta 
meg. Az ülés óta eltelt idő alatt az 
utca felújítása megtörtént.

2018. május 14.

Május 14-én tartott rendkívüli ülé-
sen több fontos napirendet tárgyal-
tak a Képviselők.
Az ülés kezdetén a Képviselő-testü-
let a településen tervezett homok- és 
kavicsbánya nyitása ellen foglalta 
határozatba véleményét, a követ-
kezők szerint: 

„ Madocsa Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Madocsa közigazgatási területén 
tervezett homok- és kavicsbánya 
nyitásával kapcsolatosan az alábbi 
véleményt nyilvánítja ki:

1.  A Képviselő-testület a terve-
zett homok- és kavicsbányá-
szatot a tevékenységgel 
érintett területen található  
régészeti örökség  megóvá-
sa, a település árvíz elleni 
védelme, a jó minőségű

termőföldek, a természeti 
értékek megőrzése és a 
védett  ivóvízbázis fenntart-
hatósága érdekében határo-
zottan elutasítja.

2. A Képviselő- tes tüle t  a 
bányászathoz kapcsolódó 
szállítás miatt Madocsa  
nyugodt ,  békés ,  fa lus i 
környezetének megőrzése, a 
település útjainak, a lakó-
ingatlanok védelme érde-
kében sem támogatja a 
homok- és kavicsbányá-
szatot. 

3. A K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 
kijelenti, hogy a bányászati 
tevékenység engedélye-
zéséhez feltétlenül szüksé-
ges  te lepülésrendezés i 
dokumentumok módosítá-
sára vonatkozóan eljárást 
nem indít.”  

Az ülés a fogorvosi rendelő bőví-
tésére, átalakítására, és az orvos-
lakás felújítására a kivitelező 
kiválasztásával folytatódott. A 
Képviselő-testület 2018. április 4-i 
ülésén döntött a beruházással 
kapcsolatosan a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. Az eljárás 
s o r á n  a z  ö n k o r m á n y z a t  –  a 
Képviselő-testület döntésének 
me g f e l e l ő e n  -  ö t  g a z d a s á g i 
szereplőt, a  BA-TU Építőipari Kft-
t, az ERTECH Építőipari Kft, a 
PELLIO&CEVA Architektor Kft, az 
SZ+C Stúdió Kft, és a PAKETT Kft-
t kérte fel az ajánlattételre.

Az ajánlatok benyújtásának határ-
ideje 2018. április 24-e volt, mely 
időpontra  az ajánlattételre felkért 
cégek megtették ajánlatukat. A 
Képviselő-testület a Bíráló Bizott-
ság javaslatával egyetértve a legjobb 
ár-érték arányú, érvényes ajánlatot 
benyújtó BA-TU Kft-t bízta meg  a 
fogorvosi rendelő és az orvoslakás 
felújítására vonatkozóan a kivite-
lezési feladatok elvégzésével.

A Testület 2018. január 24-i ülésén 
döntött arról, hogy energetikai 
pályázatot nyújt be a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványhoz a községháza részleges 
felújítására. Az épület felújítása 
során a külső homlokzat szigetelése, 
az épület régi ablakainak cseréje és a 
központi fűtés korszerűsítése 
valósul meg, melynek bekerülési 
költsége 28 millió forint. Mivel a 
felújítás költsége meghaladja a köz-
beszerzési értékhatárt, a kivitelező 
kiválasztására  közbeszerzési 
eljárást kellett indítani. Az eljárás 
megindításához szükség volt a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 
a szakértői feladatok ellátása 
tekintetében  megfelelő vállalkozó 
kiválasztása. A Képviselő-testület a 
községháza részleges felújítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás  
lebonyolításával a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Bujdosó és Bakó 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t 
((7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.)   
bízta meg. 

A Madocsai Hírmondó korábbi 
számában tájékoztattuk a lakosságot 
arról, hogy a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz  - a 
Fő utca – Paksi út sarkáig, a Fő utca – 
Kender utca sarkáig, a Temető  hátsó 
bejáratától az iskola sarkáig,  a 
Bölcskei út Kender utca saroktól az 
Újkender utca sarokig -  járdák 
felújítására, valamint a Határ 
utcában járda építésére-  benyújtott 
pályázatot az Alapítvány kedvező 
elbírálásban részesítette,   az 
ö n k o r m á n y z a t  a z  e m l í t e t t 
járdaszakaszok  felújításához 
14.610.446,- forint támogatásban 
részesült. A  kivitelezési munkák 
elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó BA-TU Kft-t  
megbízta meg a Képviselő-testület.

Szintén a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványhoz nyújtott 
be pályázatot az önkormányzat az 
Óvoda udvarán lévő külön épület 
bölcsődévé alakításához szükséges 



tervek elkészítésére. Az Alapítvány 
a benyújtott pályázatot 4.991.100,- 
forint támogatásban részesítette. A 
pályázat 100 %-os támogatottságot 
élvez, az önkormányzatnak nem kell 
önerőt biztosítania. A  tervezési 
feladatok elvégzésével a legkedve-
zőbb pénzügyi ajánlatot benyújtó  
Ribányi József (7090 Tamási, 
Tuskós 13.) tervezőt bízta meg a 
Képviselő-testület. 

Az ülésen a 6. napirend tárgyalása 
során a  község településképnek 
védelméről szóló 6/2017. (VII.3.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tására irányuló eljárás megindítá-
sára, az eljárás során közreműködő 
főépítész kiválasztására vonatkozó 
javaslatot tárgyalták a Képviselők. 
2017. június 28-i ülésén fogadta el a 
Képviselő-testület a község tele-
pülésképének védelméről szóló 
6/2017. (VII.3) önkormányzati 
rendeletet, melynek módosítására 
törvényességi felhívás alapján 2018. 
januárban került sor. A rendelet a 
település egész területére vonatko-
zóan szabályként írta elő, hogy 
utcafrontra merőleges gerincű épü-
let, vagy épületszárny szélessége 
nem lehet 7 méternél több. A 7 méter 
szélességű épület egy hagyományos 
parasztház szélessége. Ezek az 
épületek a településen csak a védett 
területeken jellemzőek, a Torony 
utcán, Templom téren, Fő utcán, 
ahol a parcellák is ehhez az épület-
nagysághoz adottak. Nem lenne 
célszerű, ha az egész falura nézve ez 
lenne a meghatározó, ezért ennek 
megszüntetéséhez ismét módosítani 
szükséges a község településképnek 
védelméről szóló rendeletét. A mó-
dosító eljárás lefolytatására ismétel-
ten főépítészt kell bevonni. A Képvi-
selő-testület az eljárásban korábban 
közreműködő Béres István bízta 
meg a főépítészi feladatok ellátására 
vonatkozóan a közreműködésre.

A Képviselő-testület május 14-i ülé-
sén döntés született továbbá a 
Bölcskei úti buszmegálló padkabur-
kolás és felszállósziget átépítési 
munkáinak elvégzésére a kivitelező 

kiválasztásáról. Hosszú idő óta 
húzódik a Bölcskei úti buszmegálló 
felújítása, a tervek elkészítése, a 
Közútkezelő hozzájárulásának 
beszerzése hosszú időt vett igénybe. 
A kivitelezési munkák elkészítésére 
érkezett ajánlatok közül a szintén 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
paksi MIKROCENTER Kft-t bízta 
meg a Testület a munkák elvégzé-
sével.  A felújítási munkák során az 
egész buszmegálló átépítésre kerül, 
a többi megállóhoz hasonló pavilon 
kerül kihelyezésre, illetve az utca 
túloldalán járdasziget kerül kiépítés-
re, hogy megkönnyítse az utasok 
részére a buszról történő leszállást. 
A vállalkozói díj  4.168.023,- Ft-ban 
került megállapításra, amelynek 
fedezetét az önkormányzat a 2018. 
évi költségvetéséből biztosítja. 

A Képviselő-testület 2018. január 
24-i ülésén döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a Közép és Kelet 
Európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítványhoz a 
Hivatal előtti első világháborús 
emlékmű felújítására. A pályázaton 
elnyerhető összeg maximum 2,5 
millió forint volt, az önkormányzat 
erre az összegre nyújtotta be támo-
gatási kérelmét. Ebből az összegből 
megvalósult volna az emlékmű 
teljes felújítása, a betűk újra festése, 
illetve az emlékmű köré kerítés 
építése. Az Alapítvány az önkor-
mányzat pályázatát 300.000,- Ft 
támogatásban részesítette, ami az 
emlékmű tisztítására fordítható. Ez 
az összeg a pályázat benyújtása 
során tervezett felújítási munkák 
költségeit nem fedezi, a munka tel-
jes elvégzéséhez szükséges önerőt 
az önkormányzat saját költségve-
téséből biztosítani nem tudja, ezért a 
Képviselő-testület azt a döntést 
hozta, hogy lemond a megítélt 
pályázaton elnyert támogatásról.   
Az ülés zárásaként, az „Egyebek” 
napirendi pont tárgyalása során 
20.000,- Ft támogatást biztosított a 
Testület az Országos Mentőszolgá-
lat Alapítvány kérelmére a Duna-
földvár Mentőállomás mentőautó-
inak felszereltségéhez – sürgősségi  

táskák, speciális égési kötszerek 
beszerezéséhez. 

2018. május 23.

A Képviselő-testület soron követke-
ző ülését 2018. május 23-án tartotta, 
ahol a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készült beszámoló 
elfogadását követően a Paksi Ren-
dőrkapitányság és a Dunaföldvári 
Rendőrőrs 2017. évi munkájáról 
készült beszámolóját tárgyalták meg 
és fogadták el a Képviselők. Az ülés 
pénzügyi tárgyú napirendekkel 
folytatódott, elsőként jóváhagyta a 
Testület az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II.20.) rendeletének módosítását, 
ami a központi előirányzatok év 
közbeni módosítása, az év közben 
előre nem látható bevételek és 
kiadások pontosítása miatt vált 
szükségessé.
Ezt követte 4. napirendként az ön-
kormányzat 2017. évi gazdálkodá-
sának végrehajtásáról szóló rende-
letének elfogadása. A 2017. évi 
gazdálkodásról készült beszámoló 
adatai alapján az önkormányzat 
bevételei 312.612 ezer forintra, kia-
dásai 196.535 ezer forintra teljesül-
tek. Madocsa Község Önkormány-
zatának 2017. évi gazdálkodása 
során keletkezett, jogszabályok 
szerint felülvizsgált pénzmarad-
ványa 115.637 ezer forint, melyből 
szabadon felhasználható működési 
célú pénzmaradvány 24.480 ezer 
forint, a szabadon felhasználható 
felhalmozási célú pénzmaradvány 
21.661 ezer forint. Az ezeken felül 
fennmaradó pénzmaradvány össze-
ge kötelezettséggel terhelt.  Műkö-
dési kiadások fedezetére 158 millió 
forintot fordított az elmúlt évben az 
önkormányzat intézményei műkö-
désének biztosítására, valamint a 
Madocsai Református Általános 
Iskola működéséhez is 10 millió 
forint támogatást biztosított a 
Képviselő-testület. 

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)

Az önkormányzat 2017. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámoló elfoga-
dása után a napirendek sorát a 
Magyar Államkincstár által az 
önkormányzatnál és intézményeinél 
végzett vizsgálati jelentés, majd a 
2017. évi belső ellenőrzésről készült 
jelentés tárgyalása követte. 
A 7. napirend tárgyalása során dön-
töttek a Képviselők a Községháza 
részleges felújítására vonatkozóan 
az ajánlattételi felhívások megkül-
déséről, illetve a beérkező ajánlatok 
elbírálására, a döntés előkészítésére 
bíráló bizottság létrehozásáról.
A Képviselő-testület a bíráló 
bizottság tagjainak a Bujdosó 
Közbeszerzési Iroda munkatársát, 
dr. Horváth Helena Zsuzsannát, 
Szabóné Kovács Annamáriát , 
Rostás Györgynét választotta meg, 
valamint a Képviselő-testület 
részéről Böde Istvánnét delegálta. 
Az ülés  az Alapszolgál tatási 
Központ Szakmai Programjának, 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatának, valamint Házirendjének 
módosítására irányuló javaslat 
tárgyalásával folytatódott, majd 
elfogadásra került az intézmény 
2017 .  év i  munká já ró l  s zó ló

beszámoló. A napirend tárgyalása 
során elhangzott, hogy sajnos 
kevesen veszik igénybe a Klub 
szolgáltatásait. Jó lenne növelni a 
létszámot, ennek érdekében vállalta 
az önkormányzat az idős emberek 
gépkocsival történő beszállítását is. 
Az Idősek Klubja szeretettel várja az 
érdeklődőket. 

Az ülés a 11. napirendjeként az 
önkormányzat 2017. évben végzett 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról készült 
átfogó értékelést tárgyalta a Testület. 
A napirend tárgyalása során meg-
állapítást nyert, hogy a jelzőrendszer 
jól működik,  a település jellegéből 
adódóan az információk gyorsan 
terjednek, ezért amíg helyben van-
nak a gyerekek, igazán nagy problé-
mák nem fordulnak elő.

Az ülés zárásaként – kötelező napi-
rendként döntöttek a Képviselők a 
2018/2019 nevelési évben indítandó 
óvodai csoportok számáról. A 2018. 
április 23-án és 24-én tartott beirat-
kozáson az óvodába a 2018/2019. 
nevelési évre 22 gyermeket írattak 
be a szüleik, a várható óvodai lét-
szám 75 fő. Jelenleg három csoport 
működik az óvodában. A beirat-
kozás adatai alapján a három csoport 

és a rendelkezésre álló pedagógus 
létszám elegendő a gyermekek 
ellátásához, ezért a Képviselő-
testület a 2018/2019. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számát 3 
csoportban határozta meg.

2018. május 31.

Május 31-én tartott rendkívüli 
ülésen két napirendet tárgyaltak a 
Képviselők.
Elsőként elfogadták a Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, majd döntöttek a közvi-
lágítás korszerűsítését és üzemelte-
tését végző gazdasági szereplő 
kiválasztásáról. Az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének elfoga-
dásakor döntött a  Képviselő-testü-
let a település közvilágításának kor-
szerűsítéséről. A beszerzési eljárás 
lefolytatását követően a Testület a 
pécsi székhelyű WATT-ETA Kft 
ajánlatát találta alkalmasnak a 
kivitelezés megvalósítására. A 
közvilágítás korszerűsítésének 
bekerülési költsége 9.168.130,- Ft, 
amit pályázati lehetőség hiányában 
az önkormányzat a saját költség-
vetéséből biztosít.

Iskolánkról

Befejeződött a 2017/18-as tanév. Ez 
a tanév jelentős változást hozott az 
iskola életében. 2017. szeptember 1-
től iskolánk fenntartója a Madocsai 
Református Egyházközség lett. Ez 
komoly feladatot és egyben fontos 
lehetőséget jelentett mindenki szá-
mára, az iskola fenntartója, működ-
tetője és iskola használói számára 
egyaránt.

A tanév során a tanulók fő feladata 
az volt, hogy tanulmányi munkáját 
képességének megfelelően teljesítse

A tanulmányi munkát az osztályok 
a következő képpen teljesítették: 

2. osztály tanulmányi átlaga 4,32 
3. osztály tanulmányi átlaga 4.27 
4. osztály tanulmányi átlaga 4.11 
5. osztály tanulmányi átlaga 3.93 
6. osztály tanulmányi átlaga 3.97 
7. osztály tanulmányi átlaga 4.05 
8. osztály tanulmányi átlaga 3.79 

Az egész iskola tanulmányi átlaga 
4,07

2017/2018-as tanév kitűnő és 
jeles tanulói

1. osztály
- kiválóan teljesített: 6 tanuló

Baksai Barnabás

Doma Panna
Farkas Bence Norbert
Fenyvesi Erika
Králik Réka Emese
Poroszkai Éva Julianna

2. osztály
- kitűnő tanuló: 1 fő

Turi Laura
- jeles tanuló: 3 fő

Böde Bettina
Géczi Bettina
Laposa Réka

3. osztály
- kitűnő tanuló: 1 fő

Nagy Márk Benjámin
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- jeles tanuló: 1 fő
Bene Kisanna

4. osztály
- kitűnő tanuló: 1 fő�

Nagy Lara Dorina

5. osztály
- kitűnő tanuló: 2 fő

Bán Csanád Géza
Kovács Réka

- jeles tanuló: 1 fő
Laposa Márton János

6. osztály
- kitűnő tanuló: 1 fő

Katona Vanessza

7. osztály
- kitűnő tanuló: 5 fő

Sereg Zita
Szabó Barna
Szabó Máté
Szintai Zsófi
Szintai Zsombor

8. osztály
- jeles tanuló 1 fő

Tarczal Dániel János

Legkiválóbb diák plakettet
kapta: 
� Nagy Lara Dorina
� Kiss Klára
� Vincze Kitti 

Legkiválóbb diák plakettet alsó 
tagozaton olyan tanuló kaphatja, aki 
4 év során a tanulmányi munkában, 
közösségi életben kimagasló telje-
sítményt nyújtott, akit magatartása 
és szorgalma alapján példaként 
állíthatunk iskolánk tanulói elé.

Versenyeredmények

Felkészítő tanár:
  Sebestyénné Venczel Andrea
Megyei versenyek:

- Zrínyi Matematika verseny:  Szintai Zsombor ( 7.o.)   3. hely
     Bozsoki Zoárd ( 8.o.)    6. hely
     Szabó Barna ( 7.o.)    11. hely
     Szintai Zsófi ( 7.o.)    22. hely
     Sereg Zita ( 7.o.)    28. hely

- Zrínyi Matematika csapat verseny : Szintai Zsombor   3. helyezés
      Szabó Barna
      Szintai Zsófi

- Kenguru Matematika verseny:  Szintai Zsombor ( 7.o.)  3. hely
      Bozsoki Zoárd ( 8.o.)   9. hely
      Szabó Barna ( 7.o.)   10. hely
      Bán Csanád ( 5.o.)   15. hely
      Sereg Zita ( 7.o.)   16. hely

- Tudásbajnokság matematika verseny: Bán Csanád ( 5.o.)  3. hely
       Bozsoki Zoárd ( 8.o.)  4. hely

Regionális versenyek:
- Kecskekupa csapatverseny Kunszentmiklós    1. helyezés    
- Kecskekupa csapatverseny Kunszentmiklós    1. helyezés

- Medvematek csapatverseny Veszprém: Szabó Barna ( 7.o.) 21. hely  ( 127 csapatból)
       Szabó Máté ( 7.o.) 21. hely  ( 127 csapatból)
- Medvematek csapatverseny Óbudai sziget: Sereg Zita ( 7.o.)
       Szintai Zsófi ( 7.o.)
       Szintai Zsombor ( 7.o.)

Országos versenyek:
- Játszma Matematika levelező verseny 15 hétig : Szabó Barna ( 7.o.)
        Szabó Máté ( 7.o.)

Iskolai hírek 7



- Kecskekupa csapatverseny Kecskemét: Szabó Barna ( 7.o.)
          Sereg Zita ( 7.o.)
           Szintai Zsófi ( 7.o.)
          Szintai Zsombor ( 7.o.)

Felkészítő tanár:
  Zemkóné Horváth Zsuzsanna

- Tudásbajnokság: irodalom: Nagy Lara ( 4.o.)    5. hely
   irodalom: Kiss Klára ( 4.o.)    6. hely
   környezetismeret: Bozsoki Benjamin ( 4.o.)  10. hely

- Országos Kék túra verseny ( Döntő ):   3. hely
- Szavalóverseny: Nagy Lara ( 4.o.):   1. hely

   Kiss Klára ( 4.o.)   1. hely
   Cseke Borbála ( 4.o.)   2. hely
   Baksa János ( 4.o.)   3. hely
   Szabó József ( 4.o.)   4. hely

Felkészítő tanár:
  Szabóné Komáromi Ágota

- Tudásbajnokság megyei döntő eredmények:
Természetismeret: Bán Csanád ( 5.o.)    3. hely
Természetismeret: Fenyvesi Ádám ( 5.o.)    6. hely
Természetismeret: Laposa Márton ( 5.o.)    7. hely
Természetismeret: Katona Vanessza ( 6.o.)    2. hely
Biológia: Szabó Barna ( 7.o.)      2. hely
Biológia: Szabó Máté ( 7.o.)      4. hely

Felkészítő tanár:
  Molnár Edit

- Bendegúz Nyelvész Verseny:  Bán Csanád ( 5.o.) – megyei  3. hely
     Kovács Réka ( 5.o.) – megyei 18. hely

- Bendegúz Tudásbajnokság
Történelem: Bán Csanád ( 5.o.) – megyei    2. hely

Felkészítő tanár:
  Boldog Istvánné

- Szavalóverseny: Laposa Réka ( 2.o.)     1. hely
- Tudásbajnokság matematika: Géczi Bettina ( 2.o.)   14. hely

    Turi Laura ( 2.o.)   15. hely

Felkészítő tanár:
  Cziger Mónika

- Zrínyi Matematikaverseny: Nagy Lara ( 4.o.)   36. hely
- Tudásbajnokság: Nagy Lara ( 4.o.)    9. hely

   Bozsoki Benjamin ( 4.o.)
   Kiss Klára ( 4.o.) 

Felkészítő tanár:
  Mudri Mariann

- Titok Országos Levelező Verseny: Kovács Réka ( 5.o.)   18. hely
      Szabó Barna ( 7.o.)   18. hely

     Szabó Máté ( 7.o.)   18. hely
     Szabó Andor ( 8.o.)   41. hely
     Szabó Botond ( 8.o.)   41. hely
     Bozsoki Zoárd ( 8.o.)   41. hely
     Tarczal Dániel ( 8.o.)   41. hely
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- Tudásbajnokság: Bozsoki Zoárd ( 8.o.) – megyei    2. hely

Felkészítő tanár:
  Lakatosné Klopcsik Diána              

- Megyei verseny Floorball lány kispálya:    6. hely
    nagypálya:    4. hely

- Városkörnyéki lány labdarúgás:     1. hely
- Megyei lány labdarúgás:      3. hely

Egyesületi sporteredmények:
- Megyei mezei futás: Juhász István ( 6.o.)     3. hely
- Országos mezei futás: Juhász István ( 6.o.)     19. hely
- Megyei úszóverseny gyors és hátúszás: Juhász István ( 6.o.)  5. hely
- Városkörnyéki úszás: gyorsúszás: Juhász István ( 6.o.)   3. hely

                             hátúszás: Juhász István ( 6.o.)   1. hely

A szép tanulmányi- és versenyeredményekhez gratulálunk. Mindenkinek balesetmentes, jó pihenést, kellemes 
nyári szünetet kívánok!
 

Agócs Mihályné 
igazgató

Sohonyai Edit író Madocsán
  Június 13-án, az utolsó tanítási napon - a „bolondballagás” 
után -, a madocsai könyvtárban közönségtalálkozón vettek 
részt általános iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói. Sohonyai 
Edit ifjúsági író volt a vendégünk.
   Nem hagyományos író-olvasó találkozó zajlott ezen a 
napon, ahol általában a könyvek keletkezéséről, tartalmáról 
esik szó, hanem interaktív, tréningszerű előadásnak lehettünk 
részesei. Főleg a kamaszkor problémái kerültek terítékre. Edit 
felhívta figyelmünket a testbeszéd fontosságára, amely egész 
életünket átszövi. A testtartás, a kézfogás, a tekintet, az 
egymás felé akarva-akaratlanul küldött jelzések az ismer-
kedés szakaszában és a későbbi társas kapcsolatainkban is 
nagy hangsúly kapnak, melyekre oda kell figyelnünk, mert 
fontos következtetéseket tudunk levonni belőlük. Szó esett
még az alfahím fogalmáról és jellemzőiről, a cigizésről, a fiú-lány kapcsolatokról, az értelmi és ösztönszintű 
cselekvésekről.
  Az előadásban elhangzott témákkal, esetekkel, helyzetekkel találkozhatunk az írónő műveiben.  Sohonyai Edit 
2008-ban a munkásságáért Fejér Megyei Príma Díjban részesült. 2018-ig 11 regénye jelent meg, melyekben a 
kamaszkor és a fiatal felnőttkor szépségeiről és a nehézségeiről ír, mindezt humorban ágyazva. Elmondása 
szerint könyveiben igaz történeteket olvashatunk, mindnek valós az alapja. A madocsai könyvtárban is 
megtalálható néhány műve: A „Macskaköröm”, „Le a csajokkal”, „Mocsok Csillag” és az „Engem szeress!” 
című könyvek várják az olvasóikat.

 Nyári programok a könyvtárban

   Idén nyáron is néhány héten keresztül szerdánként délelőtt 9-12 óráig különféle programokkal várták  az 
óvodás és az iskolás korosztályt. Az augusztus hónapban még két alkalommal készülnek a könyvtárban:
Aug. 1-jén: Papírszínház, kézműves foglalkozás
Aug. 8-án: Társasjátékozás

A foglalkozások ingyenesek.
Szeretettel várunk mindenkit: Baksa Istvánné és Turiné Nikl Melinda

Baksa Istvánné
 könyvtáros
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Kirándultak a nagycsoportos óvodások
A nevelési év végén a nagycsopor-
tosokkal útra keltünk a „világot 
megismerni”.
Szerencsére közel van az óvodához 
a játszótér, ahol nemcsak a mászó-
kát, csúszdát próbáltuk ki, hanem a 
remek kondigépeket is.
Másnap a Ficánka Horgásztóhoz 
mentünk.  Köszönjük Szinta i 
Ferencnek, hogy ezt lehetővé tette. 
Séta közben állatokat figyelhettünk 
meg. A tavat körbesétáltuk, végez-
tünk kísérleteket a víz tisztaságáról 
(tiszta a tó vize), a stégről figyeltük a 
felbukkanó halakat. Távcsővel 
közel hoztuk a templomtornyot és 
más látnivalókat. Itt is jól éreztük 
magunkat.
Következő nap elsétáltunk a busz-
megállóhoz és felszálltunk a Paksra 
tartó járatra. A buszpályaudvaron 
leszálltunk, majd néhány perces 

sétával eljutottunk egy új játszótérre 
(Viza), ami egy „kaland park”. 
Kipróbáltunk minden játékot, 
kondigépet, majd elsétáltunk a 
Múzeumig, a Deák-házhoz. Közben 
gyakoroltuk a gyalogos közlekedési 
szabályokat. A Deák-ház fantasz-
tikus élményt adott. Nagyon színvo-
nalas kiállításokkal, interaktív, 
korszerű játékos lehetőségekkel 
várják az idelátogatókat. Felejthe-
tetlen családi program lehet minden-
ki számára. 
A magunkkal hozott elemózsia elfo-
gyasztása után az Erzsébet Szálloda 
Cukrászdájában fagyiztunk.
Következő „megállónk” a Duna-
part volt. A gesztenyefák árnyékából 
figyelhettük a Dunát, megnéztük a 
Trianoni emlékművet, lesétáltunk a 
lépcsőkön „kezet mosni” a Duná-
ban, majd engedéllyel felmehettünk

a Rendezvényhajóra. Hatalmas 
élmény volt ez a kirándulás is. 
Köszönjük Törjék Évának, hogy 
velünk tartott, segítette a gyerekek 
felügyeletét.
Egy hét múlva Kánnai Patikába 
látogattunk, ahol dr. Kánnai Éva 
végigvezette a gyerekeket, mindent 
elmagyarázott, kísérleteket mutatott 
be. Lehetőségünk volt gyógyteákat 
kóstolni, illóolajokat „szaglászni”. 
A védő néni, Farkasné Melinda a 
kezünkön lévő bacilusok útját mu-
tatta be csillámpór segítségével. 
Nagyon finom meggyes pitével 
vendégeltek meg minket.
Bármerre is vitt az utunk, hátizsák-
ban elemózsiával, üdítővel, minden 
honnan gazdag, felejthetetlen élmé-
nyekkel tértünk haza.

Bognárné Németh Mariann
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XXI. MADOCSAI FALUNAP

Madocsa Község Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a 2018. 
augusztus 11-én tartandó Falunapi rendezvényre!

Helyszín: Faluház,(Fő u. 14.)

Programok:

08.00-tól pörköltfőző verseny kezdete

09.00-12.00 Gyerekprogramok

13.30 Megnyitó

   Eredményhirdetés

�  Díszpolgári címek átadása

14.00 Kalina Enikő-Dócs Péter műsora

15.00 Madocsai Hagyományőrző Néptánc

   Együttes műsora

16.00 Újfiesta

17.00 Borzavári Róza és barátai műsora

18.00 Pál Dénes

18.45 Tombolasorsolás

20.30 Kredenc együttes 

Ezt követően hajnalig tartó bál a Traktoros Band közreműködésével.
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Nyugdíjas klub hírek

Madocsai Nyugdíjasklub 2018. 
Január 8-án tartotta összejövetelét. 
Januári hónap köszöntésekkel és 
tervezgetéssel telt. Február 5-én 
megtartottuk az éves közgyűlést. 
Nagyon jól zártuk a 2017 évet. 
Március 12-én Nőnapot ünnepel-
tünk. Elkezdtük a hősi sírok gondo-
zását. Április 14-én tavaszköszöntő 
bált rendeztünk, melyre a Duna-
földvári és a Dunakömlődi Nyugdí-
jasklubot hívtuk vendégségbe. 
Nagyon jól sikerült, vendégeink 
élményekkel tértek haza. Április 21-
ére a Sárhatvani Nyugdíjasklubtól 

kaptunk megívást, 20 fővel 
vettünk részt. Felléptünk 
Madocsai dalokkal, megis-
mertük a Sárbogárdi borba-
rátokat. Május 1-én Majá-
list tartottunk, halászlé 
főzéssel és megünnepel-tük 
az Apák napját. Június 11-én 
Tamás i  G yógyfürdőbe 
látogattunk, egy csodálatos 
napot töltöttünk el.

Szeretnénk megköszönni Madocsa 
K özség  Ö nkormányza tának , 
valamint a Paksi Atomerőműnek,

hogy programjainkat és működé-
sünket támogatja.

Tarczal Jánosné
          Nyugdíjasklub vezetője

Iskolai fenntartói-szülői fórumot tartottunk

2018. június 8-án, 17.00 órakor került megrendezésre az első fenntartói-szülői fórum a Madocsai Református 
Általános Iskola működése kapcsán.

A fórum bevezetésében elhangzott, mi végre is szerveztük ezt az alkalmat, és mi ennek a lényege. A falu lakossága 
nagy lehetőséget kapott azzal, hogy iskolájának ügyei helyi kézbe és fenntartásba kerültek. Ezen lehetőségek közül 
egyik legfontosabb, hogy sok mindent közösen alakíthatunk ki az iskolában, s nem egy messziről megmondott és 
diktált előírási rendszernek kell megfelelnünk csupán, hanem helyi, közös akarat szerint is támogathatjuk, 
formálhatjuk az iskola működését, értékeit. Mivel lehetőségünk van rá, szeretnénk a szülőkkel, tanárokkal közösen 
egyeztetni, kapcsolatban lenni, és párbeszédes formában alakítani az iskola jövőjét. Tudjuk, hogy az átvételére 
elsősorban azért szavaztak olyan sokan, hogy egyáltalán megmaradhasson a faluban az iskola. Tudjuk, hogy a 
szavazók között vannak olyanok, akik annak reményében tették ezt, hogy nem változik itt semmi, de vannak 
olyanok is, akik ezzel együtt a változás reményét is látták. Sajnos olyan felmérésünk nincs, hogy a szavazók milyen 
arányban voltak egyik, vagy a másik véleményen, ám talán nem is ez a lényeg. Sokkal inkább az, hogy most, hogy 
helyben van az iskola fenntartása, szeretnénk ezt a feladatunkat a szülőkkel, az érintettekkel közösen, párbeszédet 
tartva végezni.

Nyilván sok emberi gondolkodásmódot, eltérő nevelési- és értékrendszert kell közös nevezőre hoznunk, és 
biztosan nem tudunk olyan iskolát kialakítani, ami mindenkinek maradéktalanul megfelel. Kötnek bennünket 
továbbra is állami és református egyházi törvények, melyek jelentősen befolyásolják a működést. Ezzel együtt 
hisszük, hogy komoly mozgástér marad számos dolgot illetően, amivel iskolánkat közösen még jobbá, és az állami 
iskolákhoz képest vonzóbbá tehetjük. Nos, ezen szeretnénk együtt dolgozni tanárokkal, szülőkkel és minden 
érintettel. 

Bizonyára új helyzet ez legtöbbünknek, mégis szeretnénk, ha sokan felismernék ezt a lehetőséget és élnének is vele. 
A nevezett fórumon a tantestület 85%-ban képviseltette magát, hasonlóan a presbitérium is, ami sajnos a szülői 
részvételről már korántsem mondható el. Írjuk ezt annak a számlájára, hogy a többség talán még nem értette meg, 
hogy mi rejlik ebben, s talán ezért nem jöttek el. Mindenesetre ezzel a cikkel őket is bátorítani szeretnénk, hogy a 
következőkön már ők is vegyenek részt!

Röviden még arról, mi is történt a fórumon. Fenntartóként kíváncsiak voltunk, hogy mi a szülők véleménye az 
iskolai fegyelemről. Sok minden változott a Házirendben, az SZMSZ-ben, s szerettük volna megtudni, mi 
szülőként a tapasztalat? Túl szigorú, túl laza, esetleg pont jó, amit éreznek fegyelmezés tekintetében? 
Megkérdeztük a szülőket közös programjaink tapasztalatairól, egyéb problémafelvetéseikről, illetve kértünk 
visszajelzést, ötleteket a további együttműködés erősítése érdekében.
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Véleményem szerint egy nagyon hasznos beszélgetés alakult ki a jelenlévők között, s tisztáztunk bizonyos 
kérdéseket, melyeket vagy helyben, vagy tovább gondolás feltételével tudtunk is kezelni. Szülői felvetésre szóba 
került többek között a kommunikáció javítása, az udvari felügyelet, a mobiltelefon használat, vagy nem használat, 
az anyák napja, a fejlesztésre szoruló gyermekek plusz időigénye dolgozatíráskor, a házi feladatok eljuttatása a 
beteg gyermekekhez, a tízórai időpontjának változása, s még az öltözködés kérdése is. Sok mindenre választ 
kaphattak a jelen lévő szülők, és több hasznos felvetés is érkezett részükről. Amit ígérni tudunk, hogy az ilyen 
fórumokon felvetett hasznos és építő gondolatokat megfontoljuk. Amelyekben helyben megállapodásra is jutunk, 
azokat bevezetjük. Természetesen lehetnek olyan felvetések is, melyek további megfontolást – esetleg törvényi 
egyeztetést is – igényelnek, de ezeket is körüljárjuk. 

A fórum azzal zárult, hogy az Egyházközség és az Iskola közösen szeretné a szülők együttműködését kérni és a 
kommunikációt javítani. Ennek érdekében az Egyházközség a jövő tanévben is megszervez egy őszi és egy tavaszi, 
vagy kora nyári, az ideihez hasonló családi napot, illetve félévente legalább egy, vagy akár kettő a mostanihoz 
hasonló fenntartói-szülői fórumot. Természetesen az iskolai közös programok, pl. adventi nap, gyaloglónap, 
tanévnyitó, vagy záró, és más rendezvények is szolgálják a párbeszéd kialakítását, javítását.

Bízva abban, hogy a fent leírtak lényegét egyre többen és többen megértik, s a közös munkába mind inkább 
bekapcsolódnak, szeretettel várjuk a szülőket és az érintetteket a további programjainkra, alkalmainkra 
hirdetéseink szerint! Addig is áldott nyarat és pihenést kívánok mindenkinek!

Nagy János

Röplabda hírek

Röplabdázni mindig jó. Különösen, ha egy jó ügyért játszatnak a 
sportolók.
2018. május 12-én, immáron tizenkettedik alkalommal rendezte meg a 
kecskeméti Röplabdászok a jótékony célú Mixröplabda Tornát, 
melynek idén az Izsáki Sportcsarnok adott otthont. A korábbi tornákhoz 
hasonlóan az most is gyűjtést szerveztek a koraszülött babáknak, 
valamint a torna teljes nettó bevételét felajánlották a Hírös Kora-
szülöttekért Alapítvány részére.
A Madocsai csapat két légiós Dunaföldvári sporttárssal kiegészülve vett 
részt a tornán, mely végig jó hangulatban, szoros meccsekkel és 
izgalmas labdamenetekkel telt.
A játék, három pályán, négy négyes csoportban selejtező körmér-
kőzéssekkel, majd helyosztókkal zajlott. A Madocsai csapat minden 
erejét mozgósítva, a több, mint tíz szett lejátszását követően a – talán 
most szerencsésnek tekinthető - tizenharmadik helyen zárta a napot.
Az eredményhirdetésre a Vino éterem véndiófás kerthelyiségében került sor, amit a pinceklubban oldott hangulatú 
közös vacsora követett.

Dömötörné Göttinger Eszter

A Madocsai Röplabda Szakosztály részt vett a 2018. 
június 9-én, a Kecskemét Város Szabadidősport 
Szövetség rendezésében megtartott VI. Pajor Pálinka 
Mix Röplabda Tornán. A tornára 15 csapat nevezett, a 
szetteket 3 pályán játszottuk. Csapatunk 7 szoros 
meccset követően a 15. helyen végzett. A végig jó 
hangulatban zajló mérkőzéseket egy közös vacsorával 
zártuk, ahol minden csapat jelen volt. A hosszú, 
fárasztó nap ellenére jól éreztük magunkat. 

Seregné Klippel Szilvia



Kézilabda hírek

Csapatunk bronzérmesként a 3. 
helyen zárta 2017/2018 évi megye-
bajnokságot!
A nyolccsapatos bajnokságban 
Tamási visszalépésével 7 sportegye-
sület mérkőzött meg. A bajnokság két 
részből állt. Az alapszakaszban 
minden csapat oda-vissza mérkőzést 
játszott egymással. A felsőházba az 
első 4 csapat jutott, ide mi 4.-ként 
kerültünk be, de javítani tudtunk így 
szereztük meg a 3. helyet!!! Az első 
helyezett Tolna NBII csapata lett. 
Második helyezést Paks nyerte el 
előttünk 1 ponttal. Utánunk 4.-ként 
Dunaföldvár végzett!

Megyei góllövő listán csapatunk 
játékosai a következő sorrendben 
teljesítettek a 18 mérkőzésen: 
Kis Klaudia 124 gól, Kis Noémi 91
gól, Hössné Gabi - Klippel Gyöngyi
52-52 gól, Höss Tamara 38 gól,
Fazekas Móni 29 gól, Kern Baranya 
Lilla 15 gól, Bacs Ági 6 gól, Wolf 
Bordás Renáta 3 gól, Bán Tanita 2 gól.

Dicséret illeti a lányokat, mert végig 
becsülettel küzdöttek és dolgoztak!

Köszönet a szurkolóinknak és támo-
gatóinknak!

MADOCSA SE labdarúgó szakosztály

Januárban elkezdődött az újabb 
Bozsik szezon, a gyerekekkel Madár 
Krisztián és Hosnyánszki Tibor 
foglalkozott, hetente kétszer vagy a 
pályán, vagy a sportcsarnokban, a 
kistérségi tornák pedig hétvégén 
kerültek megrendezésre Dunaföld-
váron.

Az u7-s csapat névsora: Baka László, 
Benedek Krisztián, Bérces Balázs, 
Böde Dániel, Dobos Gergő, Eke 
Máté, Farkas Bence, Hosnyánszki 
Zsombor, Kiss Kristóf. 

A 2018-s tavaszi szezon előtt a felnőtt 
csapatba Piszár Máté érkezett 
Németkérről, valamint visszakerült 
Szintai Mihály és Szintai Balázs, az 
ifiből sérülés miatt kiesett Szabó 
Róbert, Újvárosi Roland és Őrsi 
Attila.

Első meccsünk március 18-án volt 
Madocsán, havas pályán ifistáink 
kikaptak,  a  felnőttek győztek 
Sióagárd ellen. Egy hét múlva 
Szekszárdon villanyfényes meccsen, 
műfüves pályán veszítettünk.

Ezután Gerjent fogadtuk, hideg szeles 
időben az ifisták döntetlent értek el, a 
felnőttek győztek. Egy héttel később 
Faddon mindkét csapatunk kikapott. 
Következett hazai pályán a Bonyhád-
Börzsöny, az ifisták nyertek, a fel-
nőttek nagy küzdelemben veszítettek.
A következő vasárnapon Mórágyra az 
ifisták létszám hiány miatt nem 
tudtak elutazni, a felnőttek kikaptak.

Ezután jött Madocsára a Csikóstöttös, 
mindkét csapatunk magabiztosan 
győzött. 

Május 1-én, kedden Dunakömlődön 
játszottunk, az ifisták kikaptak, a 
felnőttek győztek.

Következett a tavasz rangadója 
Bölcske ellen, sok-sok néző előtt, az 
ifisták győztek, a felnőttek kikaptak.
Aztán hazai pályán Kisdorog ellen az 
ifi kikapott, a felnőtt győzött. 
Pünkösd vasárnap Pincehelyre utaz-
tunk és kettős győzelmet arattunk. 
Egy hét múlva itthon a Simontornya 
ellen újabb kettős győzelem született. 
Aztán újra itthon meglepetésre 
m i n d k é t  c s a p a t u n k  k i k a p o t t 
Gyönktől.
A szezont Aparhanton zártuk. 

Csapatainkban az alábbi játékosok 
szerepeltek: Baksa Károly, Südi 
Máté, Kovács Gergő, Szívós Patrik, 
Závodi Zsolt, Kovács Balázs, Szintai 
Kristóf, Bíró Krisztián, Jákli József, 
Pergel Kristóf, Szili Péter, Vörös 
Krisztián, Csapó András, Szigeti 
Imre, Székely Lajos, Komáromi 
Bence.

Müller Róbert, Araczki István, Kern 
Tamás, Hahn János, Magyar István, 
Rein Attila, Éger László, Varga 
László, ifj Süvöltős József, Böde 
István, Piszár Máté, Karszt Attila, 
Gábor  Mihály,  Kanik Zol tán, 
Wenhardt Ákos, Vörös Gábor, 
Süvöltős József, Szintai Balázs, 
Szintai Mihály, Baka László. 
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