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Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester elköszön:
Örülök, hogy egy rendezett falut
hagyhatok magam után!
Kedves Madocsai Lakosok!
Egy pálya végén, úgy gondolom, valamilyen visszatekintést kell tenni az
elmúlt időre, arra a sok feladatra, amit a 21 éves polgármesterségem alatt
elvégezhettem.
Nem szeretném felidézni egyenként a megvalósított feladatokat, csak egy
rövid összefoglalást, egy általános értékelést szeretnék tenni.
Amikor ennek az újságcikknek a megírásra készültem, azt gondoltam,
hogy minden érzelem és elkeseredés nélkül le lehet írni a gondolataimat.
Az írás folyamán azonban megtapasztaltam azt, hogy a 21 évnyi
polgármesterség, illetve 46 év közigazgatásban töltött év, ami eddig
meghatározta az életemet, nagyon mélyen belevésődött a lelkembe. Soksok örömet, kemény harcot, sikereket, és néha kudarcokat is hozott. Most
megtapasztalhattam, hogy nem is olyan könnyű írni róla.
Azt gondolom, általánosságban elmondhatjuk, hogy a település arculata a
21 év alatt nagyon pozitívan változott, szépült; ma már szép, virágos,
szépen rendben tartott parkok színesítik az utcákat.
A hosszú évtizedek alatt végrehajtott fejlesztési feladatok, növelték,
segítették a településen élők életszínvonalának emelkedését. Épült, szépült
a település, sok-sok millió forint támogatást nyertünk el a pályázatainkkal,
melyekkel az elgondolásaink valóra válhattak.
A legnagyobb és legemlékezetesebb beruházás a Madocsa gesztorságával
megépített szennyvízhálózat, illetve szennyvíztisztító építése volt, ami 4
településen valósult meg: Madocsán, Bölcskén, Dunaföldváron és PaksDunakömlődön. A beruházás teljes értéke 4,6 milliárd forint volt. Kezdő
polgármesterként nagy kihívást jelentett számomra, de a beruházás
befejeztével és sikeres lebonyolításával bebizonyítottuk a Hivatal
apparátusával együtt, hogy egy kis település is végre tud hajtani ekkora
beruházást lelkiismeretes, kitartó munkával, és kellő odafigyeléssel.
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Ez a beruházás azt is bebizonyította számomra - amit korábban is tudtam - hogy a Polgármesteri Hivatalban
nagyon jól felkészült kolléganők és kollégák dolgoznak, akik mindig kitartóan, szakszerűen, lelkiismeretesen,
megbízhatóan végzik a munkájukat, ezzel jelentősen segítve a polgármester és a testület munkáját is.
Pár gondolatot szeretnék írni a többi fejlesztésről is. Ezalatt a hosszú két évtized alatt intézményeink
megszépültek, korszerűsödtek, modernebbé, használhatóbbá váltak. Amikre itt gondolok: Egészségház, Iskola,
Művelődési Ház, Könyvtár, Óvoda, Faluház, Idősek Otthona, Polgármesteri Hivatal, Fogorvosi rendelő,
Fogorvosi szolgálati lakás, Sportöltöző. Büszkén állíthatom, hogy intézményeink terén a környező
településekkel, köztük jó néhány paksi intézménnyel is versenyezhetünk, és meggyőződésem, hogy nem
maradunk le a versenyben. Jó pár intézményünk felújítását már megismételtük az évek során, mely
felújításokra többnyire azért volt szükség, mert az első felújítás során vagy a pályázati kiírás, vagy az önerő
mértéke nem tette lehetővé, hogy minden munkálatot elvégezhessünk, amire szükség lett volna.
Intézményeink nem csak megszépültek, hanem gyarapodtak is. Létre hoztunk egy Ifjúsági Házat, ezzel
megteremtve a fiatalok kulturált szórakozásának lehetőségét.
Régi álmunk vált valóra az oktatás terén azzal, mikor egy DDOP-s pályázat segítségével 200 millió forint
támogatásból az alsó- és felső tagozat egy helyre kerülhetett. Így felszabadult a felső tagozatos iskola épülete.
Ennek az épületnek a jövőbeni hasznosítását is előkészítette a testület, készen vannak az engedélyes tervek 5
lakás kialakítására, mely tervek kivitelezésére Paks II. beruházás térségfejlesztési feladatainak megvalósítása
során lesz lehetőség.
Úgy gondolom, az, hogy az iskolai oktatás egy helyszínen zajlik, mind a gyermekeknek mind a
pedagógusoknak előnyt jelent.
Az intézmények felújításának sorából kimaradt a Sportcsarnok, nem azért, mert nem szorul felújításra, hanem
azért, mert azt az összeget, amibe ez a felújítás kerülne, az Önkormányzatnak nem sikerült előteremteni az
elmúlt évek alatt. Adtunk be pályázatokat, de sajnos támogatást nem nyertünk, pedig ennek a nagy feladatnak a
kivitelezése csak pályázati támogatás segítségével képzelhető el. A Felújításhoz szükséges kiviteli tervek
rendelkezésre állnak, kizárólag a közel 200 millió forint hiányzik, ami szükséges lenne a feladat
megvalósításához.
Azt gondolom, hogy az Önkormányzatnak a fejlesztési feladatokon túl sok olyan, a település életét befolyásoló
feladata van, amivel folyamatosan foglalkoznia kell. Nagy sikernek éltük meg azt a tényt, hogy Madocsán meg
tudtuk tartani az Általános Iskolát, miközben más, hozzánk hasonló települések megszüntették és bezárták az
iskoláikat. Mi mindig az átszervezés mellett döntöttünk. Először egy társulásba vittük az intézményt, mely
társulás tagjai Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa voltak, és amelyről így utólag is elmondhatjuk, hogy jól
működött. Madocsa, de a többi település is ennek a társulásnak köszönheti a szép, új iskolaépületét, valamint
azt is, hogy a kis létszámú osztályok miatt nem kellett bezárni az iskolákat, mivel a társulás miatt külön-külön
nem vizsgálták az osztályok létszámát.
Az iskolák államosítása után az oktatás a KLIK-hez tartozott, azonban pár év múltán az iskola működése az
alacsony osztálylétszámok miatt ismét veszélybe került. Akkor határozott úgy a Képviselő-testület, hogy a
Református Egyházat kéri fel a fenntartói szerepre, mert csak az Ő közreműködésük biztosíthatja, hogy az
iskola helyben, zavartalanul működhessen tovább. Köszönet a Madocsai Református Egyház presbitériumának,
és Nagy János tiszteletes úrnak, hogy ezt a nehéz és számukra ismeretlen feladatot kérésünkre felvállalták.
Megértették azt, hogy a falu sorsa, jövője múlhat azon, hogy lesz-e iskola a településen vagy sem. Sajnos láttuk
itt a környezetünkben is, hogy ahol megszűnt az iskola a településen, ott megindult az elvándorlás, és megállt a
település fejlődése.
Ezt semmiképp sem szerettük volna! Azt gondolom, hogy az átszervezés pozitív eredményeket hozott a
gyermekeink, a családok és a település életében egyaránt. Fontos megjegyezni, hogy a jövőben is nagy szükség
lesz arra, hogy az Önkormányzat anyagi támogatással is hozzájáruljon az iskola működéséhez, úgy, ahogyan a
mostani képviselő-testület is tette, mert ez közös cél, és a jó együttműködés garancia arra, hogy a gyermekeink
zavartalan, magas színvonalon történő oktatása továbbra is biztosítva legyen helyben.
A 21 év alatt nagyon sok civil szerveződés jött létre a településen, melyek működését fontosnak, és
szükségesnek tartottuk és lehetőségeinkhez képest minden évben segítettük, támogattuk Őket.
A település életében fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek, az ő közreműködésükkel lehet csak
elképzelni településünkön a jól működő összefogást, egymás megbecsülését, az egymás iránti szeretet, és

Búcsúzás

3

tisztelet fenntartását. Ennek a szemléletnek a jövőben sem szabad változnia; mindent meg kell tenni, hogy a
település lakossága együtt tudjon gondolkodni, és közös akarattal dönteni tudjon saját sorsa felől. Itt most a
bányára gondolok, és nagyon remélem, hogy az Önkormányzat és a lakosság a jövőben is, összefogva, együtt
tud fellépni azért, hogy ne valósulhasson meg ez az elképzelés.
Fontos volt számunkra az idős lakosságról való gondoskodás is, hiszen, ha tetszik, ha nem, be kell látni, hogy
településünk lakossága öregszik. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a rászoruló idős emberek napközbeni
ellátását, szociális étkeztetését, valamint a beteg emberek ápolását az állami támogatáson felül az
Alapszolgáltatási Központ költségvetését minden évben kiegészítettük saját bevételeinkből. Folyamatosan,
minden évben biztosítottuk a 80 éven felettiek számára az ingyenes szemétszállítást, oly' módon, hogy annak
költségeit az érintettektől az Önkormányzat vállalta át.
Fontos feladatnak tartom továbbra is az idős lakosságról való gondoskodást, az intézményi ellátás további
bővítését, remélve, hogy egyszer megvalósulhat a másik régen dédelgetett álom, egy bentlakásos idősek
otthonának létrehozása.
Szerettünk volna hosszútávon gondoskodni a legfiatalabb lakosságunkról is, ennek érdekében adtuk be a
Bölcsőde építésére vonatkozó pályázatunkat. Ehhez kiviteli tervekkel, építési engedéllyel rendelkezik az
Önkormányzat, a pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van, a döntés október hónapban várható.
A megvalósításhoz szükséges pályázati forrás 102 millió forint, amit 100%-ban megkaphat az Önkormányzat.
Ez a pályázat nem igényel önerőt, így pozitív döntés esetén a következő évben elkezdhető a kivitelezés.
Az Óvoda energetikai korszerűsítésére van az Önkormányzatnak egy 30 millió Ft-os elnyert Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési pályázati forrása, a kivitelezés már az új testület feladata lesz.
A másik elfogadott és pozitívan értékelt pályázatunk, az Első utca felújítására, illetve a csapadékvíz
elvezetésére szolgál, ennek a felújításnak az összege, amit 100%-ban támogat a Belügyminisztérium, 13.5
millió forint. A megvalósítás ebben az esetben is az új testületre vár.
További 2 beadott pályázatunk vár még elbírálásra. Először is pályáztunk a Magyar Falu Program keretében
kommunális gépek beszerzésére, ez a pályázat 13.9 millió Ft értékű.
Egy másik pályázatot szintén a Magyar Falu program keretében adtunk be; a Ravatalozó felújítására kértünk
22.47 millió Ft támogatást. Ezen pályázatok mindegyike 100%-os, tehát nem igényel önerőt az Önkormányzat
részéről.
Ezekről a pályázatokról csak azért tettem említést, mert szerettem volna megmutatni, hogy választás ide vagy
oda, a Képviselő-testülettel minden alkalmat és lehetőséget megragadunk továbbra is a település fejlesztése
érdekében, ahogyan tettük azt az elmúlt 21 évben is, minden lehetséges alkalommal, amikor csak módunkban
állt pályázni.
Nagy sikernek könyvelhetjük el - én személyesen legalább is annak élem meg - hogy Madocsa település 2019.
május 1-től teljes jogú TEIT /Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás/ -taggá vált.
Hosszú rögös úton jutottunk el idáig, de megállapíthatom, hogy nem volt hiába az a kitartó küzdelem, amit a 21
évem alatt folytattam ez ügyben. Nagyon örülök annak, hogy ez sikerült, mert tudom, hogy ezzel a tagsággal
nagyjából 60 évre megalapoztuk a település sorsának alakulását, fejlődésének lehetőségét.
Tudom, hogy még nagyon sok feladatról és megvalósításáról is lehetne még írni, de tudomásul kell vennem,
hogy az újság hasábjai korlátot szabnak. Rá kellett jönnöm, hogy ezalatt a hosszú szolgálat alatt annyi minden
fontos, említésre méltó dolog történt, amihez egy könyv lapjai sem biztos, hogy elegendőek lennének. Így hát
csak azokat említettem, kiragadva a sokaságból, amelyekről úgy éreztem, mindenképp szükséges szót ejteni.
Ezért már most elnézést kérek Mindannyiuktól, mert tudom, hogy nem mindenről adhattam itt teljes körű
tájékoztatást.
Ahhoz, hogy azt a sok feladatot végre tudjuk hajtani, amit a 21 év alatt elvégeztünk, a lakosságon kívül szükség
volt arra az öt Képviselő-testületre, akik felelősséget éreztek a településük iránt, és mindig segítették
szaktudásukkal a munkámat. Én elmondhatom, hogy mindig minden testületnek egy célja volt; hogy a falu
épüljön, szépüljön, hogy a szolgáltatások, az ellátás színvonala minél jobb legyen. Igyekeztünk egy olyan
környezetet teremteni, ahol a lakosság jól érzi magát, ahol jó élni, dolgozni, és gyermeket nevelni.
Úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Településünk lakóinak nem kell szégyenkezniük lakóhelyük miatt, mert
tiszta, rendezett környezetben, minden igényt kielégítő intézményhálózattal rendelkező településen élhetnek, és
csak rajtuk áll, hogy ezekkel a lehetőségekkel hogyan tudnak élni.
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Szeretném megköszönni a mostani és a régi testületekben dolgozó képviselőimnek azt, hogy bíztak bennem és
mindig meg tudtuk beszélni a feladatokat, hogy munkámat hozzászólásaikkal, döntéseikkel segítették.
Köszönettel tartozom a Polgármesteri Hivatal összes dolgozójának, mert minden szaktudásukkal azon voltak,
hogy a feladatok, melyeket a testülettel elhatároztunk, szakszerűen valósulhassanak meg. Köszönöm, hogy mint
egy jó, összetartó család, úgy élhettünk a hivatal épületének falai között hosszú-hosszú éveken át. Hiszen
sokszor több időt töltöttünk egymással a munkahelyen, mint a saját családunkkal otthon.
Büszke vagyok arra, hogy a munkámat mindig nagyon jól felkészült, kiváló szakemberek segítették és segítik a
mai napig. Nagyon fontos, hogy nem csak a közvetlen környezetemben, hanem az intézményeinkben is
szakképzett, hozzáértő emberek dolgoznak. Tudomásul kell venni, hogy egy települést vezetni csak egy
tapasztalt és kompetens szakembergárdával lehet, olyan emberekkel, akik szeretnek, tudnak és akarnak is
dolgozni, mert ez egy igazi csapatmunka!
Én nagyon hálás vagyok a sorsnak és Istennek azért, hogy nekem ez megadatott, és hogy ilyen kiváló
emberekkel működhettem együtt a 21 év alatt. Köszönöm mindenkinek azt, hogy munkájával, önzetlen
segítségével támogatta munkám sikerét!
Végül de nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden madocsai lakosnak, hogy bízott bennem sok-sok
éven keresztül. Köszönöm a megértésüket, türelmüket, amit tanúsítottak az évek során, hiszen csak az Önök
támogatásával volt lehetőség arra, hogy idáig eljussunk. Igyekeztem megszolgálni a lakosság bizalmát,
remélem, ezt munkámmal sikerült is bizonyítanom Önöknek. Azt gondolom, hogy teljesítettem a választási
szórólapjaimon feltüntetett jelmondatot, ami így szólt „A település fejlődéséért, a lakosság szolgálatában” Most
sem gondolom ezt másként, és még egyszer köszönöm, hogy dolgozhattam szülőfalum fejlődéséért, és
képviselhettem a lakosok érdekeit 21-éven át.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Polgármester jelöltek bemutatkozása
BÖDE ISTVÁNNÉ
Böde Istvánné vagyok a FIDESZ - KDNP polgármester és képviselő jelöltje.
Születésem óta (1963) Madocsán élek , ahogy gyermekeim és unokáim is. Felsőfokú
egészségügyi végzettséggel rendelkezem, jelenleg közel 26 éve a felnőtt háziorvosi
körzetben vagyok ápoló. Háromszor választottak meg képviselőnek.
Szeretném hogy az előttünk álló öt évben vissza szerezzük önállóságunkat,ezért
fontosnak tartom, hogy községünk vonzó legyen az itt lakóknak és a leendő
lakosoknak is. Meg kell őrizni nevelési intézményeinket, és szoros kapcsolatokat kell
ápolni a civil szervezeteinkkel is.
Kérek mindenkit, hogy október 13-án járuljon az urnákhoz és adja le szavazatát, mert
közösen tudjuk a település életét még jobbá formálni.
BAKSA FERENC
Kedves madocsaiak!
Baksa Ferenc vagyok, 36 éves, nős, egy gyermekes családapa. Madocsán nőttem fel és
jelenleg is itt élünk családommal. 15 évig szolgáltam a hazát hivatásos katonaként.
Jelenleg az atomerőmű tűzoltóságán dolgozom tűzoltóként. Munkám során
folyamatosan képeztem magam. Az érettségit követően gépész technikumot
végeztem, majd a főiskola következett. Azért szeretnék független polgármesterként
indulni, mert fontosnak érzem falunk jövőjét, továbbá alkalmasnak tartom magam e
feladat végrehajtására. Elsődleges feladatnak gondolom, hogy Madocsán ne
létesítsenek sóderbányát, mely minden itt élő ember érdeke. Fontosnak tartom
továbbá, hogy hosszútávon meg tudjuk állítani a falu népességcsökkenését, majd a
népességnövekedést követően újból önálló önkormányzatunk legyen. Ezzel
párhuzamosan támogatunk kell a fiatalok helyben maradását. Amit szeretnék még:
tisztességes közélet, megbízhatóság, tervszerű és egymásra épülő fejlesztések,
kiegyensúlyozott gazdálkodás. Örülnék, ha a jövő generációja biztonságban, jó hírű és
stabil alapokat nyújtó alapintézményekben tanulhatna.
Együtt a faluval a faluért!
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BOGÁRNÉ MOLNÁR MARIANNA
1971-ben születtem, azóta Madocsán élek. 28 éve férjnél vagyok, két felnőtt
gyermekem van.
Bonyhádon a Perczel Mór Szakközépiskolában szereztem meg pénzügyi
végzettségemet, majd munka mellett a mérlegképes könyvelői képesítést is
megszereztem.
Jelenlegi munkahelyemen a Szent András Otthonban már 20 éve dolgozom. 2018
őszétől a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként vettem részt az Önkormányzat
munkájában. Ezt szeretném képviselőként folytatni. Fontosnak tartom értékeink és
hagyományaink megőrzését, megtartását. Szeretném, ha minél többen itt tudnák
elképzelni a letelepedést, családalapítást. Jó lenne elérni, hogy településünk
lélekszáma újból 2000 fő vagy ennél több legyen. Ehhez szükséges feltételek
megteremtése a mi feladatunk.
MAGYAR ISTVÁN
Születésem óta mindig is büszke voltam arra, hogy egy csodálatos falu, kivételes
közösségéhez tartozhatok. Ez az érzés sok-sok év alatt csak erősödött és mára
megérett bennem egy gondolat, hogyan tudnám visszaadni azt a rengeteg jó és szép
dolgot, amit Madocsától kaptam. Elhatároztam, hogy a legjobb tudásom szerint
szeretném a falut képviselni, remélem a lakosság alkalmasnak talál erre a feladatra.
Műszaki beállítottságú emberként fontos számomra a precizitás, kreativitás és a
logikus gondolkodás. A sportnak köszönhetően sok mindent tanultam: alázatot,
kitartást, szorgalmat és igazi csapatjátékost faragott belőlem. Megtanított becsülettel
nyerni, emelt fővel veszíteni és harcolni a legvégsőkig. Ez a mentalitás fog kísérni
megválasztásom esetén. Igazi patrióta Madocsaiként megtiszteltetésnek venném, ha
a falu érdekeit szolgálhatnám.
De egy kézben nem lehet összpontosítani minden erőt, ezért társaimmal együtt, egy
csapatként, közösen szeretnénk dolgozni a falu javára. Programunkat a későbbiekben kiadvány formájában
ismertetjük.
EGYÜTT, EGYÉRT: MADOCSÁÉRT!
SZINTAI LÁSZLÓ
Szintai László vagyok. Az októberi helyi önkormányzati választásokon független
képviselőként szeretném jelöltetni magam.
1968-ban születtem, Szekszárdon jártam középiskolába, majd rövid fővárosi
munkavégzés és sorkatonaság után 1989-től az Atomerőműben dolgozom.
Karbantartási területen kezdtem, azután immár 22 éve az Atomix Kft.-nél vagyok
tűzoltó, jelenleg szolgálat parancsnoki beosztásban. Eközben levelező képzésen
leérettségiztem, majd energetikai mérnöki diplomát és középfokú angol
nyelvvizsgát szereztem.
Nős vagyok, három gyermekünk közül Kristóf a PTE-n tanul mérnök
informatikusnak, Zsombor és Zsófi most kezdték Bonyhádon a középiskolai
tanulmányaikat. Feleségem Melinda a Deichmann Kft-nél területi vezető.
Kedvenc sportom a labdarúgás, sokáig játszottam a helyi csapatban, jelenleg az
öregfiúk csapatának a vezetője vagyok. Szervezem az öregfiúk megyei nagypályás
bajnokságot. A sportcsarnokban több éve szervezzük a téli teremtornát.
Az Ezeréves falu program sorozat szervező bizottságának tagjaként is megtapasztalhattam, hogy a helyi
egyesületek együttműködése milyen fontos községünk életében.
Amit tenni szeretnék megválasztásom esetén:
- képességeimhez és lehetőségeimhez mérten segítséget nyújtani a feladatok, ill. problémák megoldásához,
- közreműködni a helyi közösségek, egyesületek, szervezetek egymásra találásában,
- a helyi értékek, hagyományok megőrzése, illetve a helyi életképesség fokozása
- megfelelő lakossági tájékoztatás a különböző fórumokon.
Köszönöm a megtisztelő bizalmat!
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KOMÁROMI JÓZSEF
A családom generációkra visszamenőleg itt él, itt vannak a barátaim, Madocsa az
otthonom. Nagyon fontos számomra a szülőfalum jövője. Képviselőként mérnöki
tudásommal járulnék hozzá Madocsa fejlődéséhez. Szeretném figyelemmel és
szakértelemmel kísérni az energetikai és egyéb műszaki beruházásokat. Célom a
település értékeit megőrizni és azért dolgozni, hogy a jövőben olyan fejlesztések
valósulhassanak meg, amelyek a lakosság javát szolgálják.
Hiszem, hogy Madocsának egy olyan elkötelezett csapatra van szüksége, akik a falu
érdekeit szem előtt tartva képesek összefogni és megbecsülni azokat az embereket,
akik itt élnek és tudásukkal, tehetségükkel, tenni akarásukkal Madocsáért
tevékenykednek!
EGYÜTT, EGYÉRT, MADOCSÁÉRT! Csapatunk programját megtekinthetik
szórólapunkon!
MADÁR KRISZTIÁN JÁNOS
Tisztelt Választópolgár!
Madár Krisztián vagyok, független képviselőjelölt. Itt nőttem fel és a családommal a
jövőben is itt szeretnénk élni. Madocsa közösségi életében eddig is aktívan részt
vettem és a jövőben is szeretném kivenni a részem, amit képviselőként még jobban
meg tudnék tenni. Fontos dolognak tartom a képviselő testülettel együttműködve
megtalálni a megoldást a háziorvosi ellátás hiányára. Pályázati úton szeretnék
megoldást keresni a rossz állapotban lévő sportcsarnok és a járhatatlan utcák
burkolatjának felújítására. Újdonsült apaként fontosnak tartom gyermekeink jövőjét,
amit egy bölcsőde létesítésével, valamint az óvoda és általános iskola folyamatos
fenntartásával érhetünk el. Természetesen a bányanyitás elleni harcban részt kívánok
venni, a falu érdekeit szem előtt tartva.
Ezúton köszönöm meg előre is azoknak, akik bizalmat szavaznak nekem!
Madár Krisztián János
BUJDOS ANTAL GÁBOR
Tisztelt Madocsaiak!
Bujdos Antal 34 éves Madocsa Mester utcai lakos vagyok. Szekszárdon születtem,
és gyermekkorom óta itt élek. Édesanyám Boldog Julianna, édesapám Bujdos Antal
volt. Jómagam 13 éve karbantartási részlegen dolgozom. Hosszas gondolkodás után
úgy döntöttem, hogy a változás jegyében indulok a Madocsai önkormányzati
választáson, mint független képviselő jelölt. Úgy érzem, hogy van plusz erőm,
energiám, amit a fiatalos lendületemmel szeretnék hasznos célokra fordítani.
Hiszem, hogy a képviselő testületi munka minősége azon is múlik, hogy sikerül-e a
képviselőknek egymással és az önkormányzat hivatalával korrekt és hatékony
együttműködést kialakítani. Nagyobb horderejű döntések előtt ragaszkodni fogok a
lakosok meghallgatásához, véleményük figyelembe vételéhez, szoros kapcsolatban
szeretnék lenni az itt élő emberekkel. Megválasztásom esetén főként a különböző
hazai és EU-s pályázatok és az önkormányzat saját forrásainak segítségével
szeretném elérni a céljaimat. Többek között a falu utcáinak, mezőgazdasági útjainak, közterületeinek szakszerű
rendbetétele, állapotuk megóvása vízelvezetéssel. Továbbá megoldást szeretnék találni az egészségügyi ellátás
terén kialakult problémákra illetve a sportcsarnok felújítását, és a régi téesz iroda hasznosítását is szorgalmaznám
melyhez kérném az Önök támogatását!
Amennyiben alkalmasnak tartanak a képviselői pozíció betöltésére, úgy október 13-án szavazzanak rám! Előre
is köszönöm!
Tisztelettel: Bujdos Antal
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FAZEKAS GYÖRGY JÓZSEF
Fazekas György József vagyok nős, 2 felnőtt gyermekem és 4 unokám van. 21 éve
lakom Madocsán. A Rendőrtiszti Főiskolán Igazgatásrendészeti szakon
diplomáztam. Budapesten a Natárörségnél Ferihegyen teljesítettem szolgálatot. A
Belügyminisztérium Útlevélosztályáról vonultam nyugdíjba, főtanácsosként.
Nyugdíjba vonulásom után 10 évig testőröket és biztonsági őröket oktattam.
Amióta itt lakom Madocsa nagy fejlődésen ment át, aminek minden előnyét
élvezzük.
Elképzeléseim között szerepel, hogy Madocsa minél előbb önállóvá váljon. Új
munkahelyek felkutatása, vállalkozók, vállalkozások idevonzása és megbecsülése.
Civilszervezetek bevonása, vállalkozói klub létrehozása.Szorgalmazni fogom a
közbiztonság növelése érdekében a kamerarendszer mielőbbi kiépítését. A lakosság
növelését az önállóvá váláshoz. A legfontosabbak között szerepel a jó termőföldek
mindenáron való megóvása. A közmunka kiváltására állandó munkahelyek
biztosítása. Környezetünk tisztaságát, további szépítését. Oktatás javítását, hogy a tanulók helyben tanuljanak. A
kiemelkedő képességűek tehetséggondozását.
Kérem, hogy támogassanak a céljaim megvalósítása érdekében. Tiszteljenek meg bizalmukkal.

TARCZAL JÓZSEF
Sajnos nem élünk eleget ezen a világon, ezért könnyelmű dolog lenne, ha hagynánk
elveszni azt a lehetőséget, hogy minél több mindent megtanulhassunk.
Gépgyártástechnológiai technikusként végeztem 91%-os szakmai vizsgával, de
számomra a világ megismeréséhez ez kevés. Újabb és újabb megoldásra váró
feladatok foglalkoztatnak, a szakmámtól eltérő területeken is. Így nyertem
tapasztalatokat a fémmegmunkálás, villanyszerelés, kőművesmesterség,
ácsmesterség, növénytermesztés, környezetvédelem, történelmi értékőrzés
területein is, de ezek teljes megismerése egyenként is egy-egy élet munkájába
kerülnének. A tudás morzsákat, miket magaménak tudhatok, képviselőtársaimmal
karöltve hasznosítanám a falu javára. Ha adott egy probléma és az ember képes rá,
hogy megoldja, TEGYE MEG! Ha nem képes rá, hívja fel a figyelmet, és közös
erővel minden egy csapásra megoldhatóvá válik. Ne riadjunk vissza az önálló
jótettektől, csak azért mert a tömeg nem veregeti meg egyből a vállunkat; tegyük meg
a saját lelki üdvünkért! Bővebb programunkat kiadványunkban olvashatják.
EGYÜTT, EGYÉRT: MADOCSÁÉRT!

MOLNÁR ILDIKÓ

1971-ben születtem. Édesanyámmal és bátyámmal élek. Dombóváron, az Apáczai
Csere János Szakközépiskola Postaforgalmi Szakán végeztem. 1990-2000-ig a
környező településeken rendszeresen helyettesítettem a postai alkalmazottakat.
2001-2010-ig gépjárművek eredetvizsgálatánál adminisztrációs munkát láttam el. A
madocsai Postahivatalban dolgozom 2011 óta. 28 éve az emberek szolgálatában
állok. Megválasztásom esetén továbbra is a madocsai emberek érdekeit szeretném
képviselni.
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TARCZAL JÁNOSNÉ
Tisztelt Madocsai Választópolgárok!
Szeretnék rövden bemutatkozni:Tarczal Jánosnénak hívnak, független képviselő
jelöltként indulok. 1960-ban Ácson születtem. 1975 óta Madocsai lakos.1976-ban
kötöttünk házasságot férjemmel, 3 gyermek édesanyja vagyok. Mindegyik
Madocsán él, hét unokámmal és dédunokámmal. 12 éve a Nyugdíjasklub
vezetőjeként látom el a feladatokat. A falu életében ,minden rendezvényen részt
veszek. Jó kapcsolatot ápolok a falunkban a civil szervezetekkel, az óvodásoktól, az
iskolásig. Az idős korosztálynak is segítséget nyújtok, nyugdíjfolyósítóhoz
benyújtandó és egyéb nyomtatványok kitöltéséhez. Ezért gondoltam, hogy indulok
képviselő jelöltnek, hogy tudjam az időseket és betegeket képviselni. Mert vannak
olyan elképzeléseim, melyek az ő érdekeiket szolgálnák.
Tisztelettel kérném Önöket ,hogy október 13.án menjenek el szavazni!
Most itt a lehesőség,hogy döntsenek saját belátásuk szerint!

BÁN BÁLINT GÉZA
Bán Géza vagyok születésem óta Madocsán élek, 4 kiskorú gyermekem van.
A budapesti Corvinus Egyetemen szereztem Kertészmérnöki és Vállalkozói Marketing diplomát. Jelenleg falugazdászként dolgozom. Emellett 40 ha on
gazdálkodom családi gazdálkodóként.
Fontos számomra, hogy a faluban továbbra is meghatározó szerepe legyen a
mezőgazdaságnak, és rövidtávú haszonszerzés miatt ne lehessen tönkretenni
településünk környezetét.
Lényegesnek tartom és magam is hozzájárulok a falu történetének ápolásához és
kutatásához. Tagja vagyok a Madocsai Amatőr Színtársulatnak. Eddig három
ciklusban vettem részt a képviselőtestület munkájában, szakterületem a
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, a munkám alatt elsősorban a gyermekes
családok és a gazdálkodók érdekeit képviseltem, amennyiben a választók bizalmat
szavaznak nekem a hangsúlyt továbbiakban is erre fektetem. Támogatom a helyi
civil szervezeteket, kezdeményezéseket, fontosnak tartom a velük való együttműködést, a felmerülő problémák megoldásában. Számomra az a legfontosabb,
hogy minél több fiatal maradjon Madocsán, és helyben alapítson családot.

TARCZAL JÁNOS
Madocsán élek a családommal, nős vagyok, egy fiú gyermek édesapja.
Szeretem Madocsát, már gyerekkoromban magával ragadott kis falunk egyszerű
szépsége, nyugalma, történelmünk, és természeti értékeink egyedisége, rejtelmes
határunk vonzereje, a legelőnk illata, a Dunánk csendje.
Értékeink mindannyiunk számára fontosak és a lelkiismeretünkre hallgatva
valamennyien szeretnénk, ha majd utódaink is ilyen szépnek látnák Madocsát és
környezetét, mint amilyennek most mi látjuk.
Keresztyén emberként az Isten iránti tisztelet egyik kifejezési formájának tartom a
teremtett világnak, mint Isten ajándékának a megbecsülését, mely mindig az
Ajándékozó nagyszerűségére hívja fel a figyelmemet.
1990-ben érettségiztem, jelenleg az ISD Dunaferr Zrt-nél dolgozom vezetőgépészként.
Képviselővé való megválasztásom esetén célom egy jó csapattal együttműködve az élhető környezetünk védelme,
fenntartása, kulturális és természeti értékeink megőrzése, gyarapítása, valamint a környezettudatos, egészséges
életmód népszerűsítése.
EGYÜTT, EGYÉRT: MADOCSÁÉRT!
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DÖME GÁBOR
A Bors család sarjaként láttam meg a napvilágot, szeretett falunkat szülőföldemnek
tekintem. A kertészeti és jogi egyetem padjait koptatva anyagi és elméleti tudást,
őseimtől mindemellett azt a szellemi és erkölcsi értéket kaptam örökül, melyek
jellemezték eddigi cselekedeteim és meghatározzák jövőbeli tetteim. Kulcskérdés a
falu életében és jövőjére kitekintve a kavicsbánya ügyének megfelelő gondozása. A
kezdetektől fogva a vállunkon viseltük ezt a terhet, folyamatosan dolgoztunk a
szőnyegen fekvő kérdések fölött, az általunk kezdeményezett helyi népszavazás
pedig csodás képet rajzolt az összefogásról. Az elmúlt években kiváló és értékes
emberekkel hozott össze a sors, így a csapatszellem jegyében jelentős szerepet
vállalhattunk a helyi közéletben, a környezetvédelem és a helyi értékek védelmének
területén is. Az igazságosság szellemében és a jogszerűség elve mentén folytatnánk
megkezdett munkánkat, fejlesztve azon képességeket, melyek a közjó
előmozdításához és a példás képviselethez szükségesek. Részletes programunkat
kiadványunkban olvashatják.
EGYÜTT,EGYÉRT: MADOCSÁÉRT!
FARKAS ZSUZSANNA
Farkas Zsuzsanna vagyok 1981-ben születtem. A tolnai Sztárai Mihály
Gimnáziumban érettségiztem, majd gyógymasszőri és irodavezetői bizonyítványt
szereztem.
37 éve Madocsán élek és szeretek itt lakni.
Sok évig dolgoztam az egészségügyben, jelenleg masszázsüzletem van Madocsán.
Fontosnak tartom az itt élőkkel a közvetlen kapcsolatot, kommunikációt. Szeretném
ha településünk vonzó lenne a fiataloknak, a gyermekes családoknak és
megőriznénk annak, ami:egy csendes, szép hagyományokkal rendelkező kisfalu.
Bár mindenki életében más a fontossági sorrend, azt mindannyian látjuk, hogy
vannak orvosolandó problémák. Úgy gondolom, hogy egy jó képviselőtestület a falu
lakosaival karöltve - szem előtt tartva a lehetőségeinket- ezt meg tudja oldani.
Mindenkit tiszetellettel kérek jöjjön el szavazni, hogy jól dönthessünk a jövőnkről!
Szavazzon rám!
Köszönettel: Farkas Zsuzsanna
KISS FERENC
Tisztelt Választópolgárok!
Kiss Ferenc vagyok, 45 éves nős, 4 gyermek édesapja. Gázszerelő mester és
épületgépész technikusi végzettségem van. Ugyan nem vagyok tősgyökeres
madocsai, feleségem révén telepedtem le immáron 15 évvel ezelőtt ebbe a békés,
nyugodt, csodaszép faluba, ami azóta nekem a világ közepét jelenti. Aktívan részt
veszek a település kultúrális és gyülekezeti életében. Alapító tagja vagyok a
Madocsai Amatőr Színtársulatnak, játszom a madocsai öregfiúk csapatában, közel
10 éve szerkesztem a Madocsai Hírmondó újságot, a Madocsai Református
Gyülekezet életében is tevékenyen részt veszek.
Megszerettem, és szívemen viselem Madocsa sorsát, jövőjét, és fejlődését.
Szeretném, ha fiataljaink itt találnák meg számításukat, és egy élhető jövőt tudnánk
számukra biztosítani. Ehhez szükség van arra, hogy jelenlegi intézményeinket fenntartsuk, felújítsuk a sportcsar-nokot, és bölcsődét létesítsünk. Meg kell oldani a háziorvos kérdését, és szükséges a
közbiztonság növelése is.
Fontosnak tartom a helyi értékek, hagyományok megőrzését, a civil szervezetek összefogását, az önkormányzat
függetlenségének elérését. Magaménak érzem a bánya elleni harcot is.
Gyermekeink, a jövő generációja és a településünk jövője a tét!
Kérem, szavazatukkal támogassanak! Köszönöm.
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VÖRÖSNÉ SZABÓ ERIKA
Vörösné Szabó Erika vagyok. Szabó János és Vass Ilona lánya, Vörös Józsi felesége, Vörös Áron és Vörös
Aliz anyukája.
Szerintem a jó képviselő (és polgármester) legfontosabb tulajdonsága, hogy tudja, mit jelent az a szó, hogy:
KÉPVISEL. A saját tudását és képességeit a többség szolgálatába állítja. Ehhez meg kell kérdezni másokat,
megtudni, mit akarnak. Tudom, nem lehet mindenkinek megfelelni, én sem fogok tudni.
Ötleteim:
ha meg tudjuk akadályozni, ne legyen kavicsbánya se Madocsán, se a környékén;
töltsük meg a falut élettel, ne üresen álljanak a szép, felújított, közösségi helyiségein (programok,
rendezvények);
támogassuk a helyi vállalkozókat, hogy ők is segíthessék aztán a falujukat;
tartsuk tisztán, rendezetten környezetünket (szemetelés, közbiztonság, utcakép);
segítsük a fiataljainkat, hogy itt akarjanak élni;
fejlődjünk a turizmus, vendéglátás területén;
növeljük a falu szellemi és fizikai vagyonát ahelyett, hogy mindent eladunk apróért;
beszéljünk másokkal a terveikről (lakosok, egyesületek);
pályázni amennyit csak lehet.
Ezekhez 1 ember kevés, de még 7 is! Ehhez mindannyian kellünk.

MAGYARICS LÁSZLÓ
Tisztelt Választópolgárok!
Ifj. Magyarics László vagyok, születésem óta madocsai lakos. Itt jártam általános
iskolába, majd ezt követően a Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban
érettségiztem. Technikumi végzettségem a szekszárdi Szent László Szakképző
iskolában szereztem, majd a pécsi Tudományegyetem Gépészmérnöki karán tettem
mérnöki záróvizsgát. Szüleim, Magyarics Lászlóné (Tarczal Zsófia) aki a falu egyik
postása volt az elmúlt 25 évben. Édesapám Magyarics László, aki családi
vállalkozásunk vezetését végzi.
Nem politikusnak készülök, hanem képviselőnek, aki az Önök problémáira, a falu
fejlődésére keresi a megoldásokat.
Fontosnak tartom, hogy a falu vezetésében megjelenjen a fiatalabb korosztály,
elősegítve a további virágzást. Tegyük vonzóvá községünket, fokozzuk az ide
költözők számát. A megfelelő lakosság számmal a függetlenséget elérni. Fejleszteni, tovább szépíteni, építeni a
falunkat. Előttünk álló feladatok közül néhány: az egészségügy, közbiztonság, közlekedés, falukép, helyi
programok XXI. századivá alakítása. A környék fejlődésével együtt haladni, így egy biztonságos, kiszámítható és
színes települést tudhassunk magunkénak.
Kérem, szavazatukkal október 13-án, támogassanak engem és csapatunkat!
TÖRJÉK GÁBOR FERENC
Kedves Madocsaiak! Bár soha nem vágytam a reflektorfénybe, nevemet és arcomat
az utóbbi időben mégis megismerhették a bánya ellen vívott harcban, néhány
közösségi, kulturális vagy környezetvédelmi program során, esetleg a Hírmondó
hasábjain. Képviselőként folytatnám a megkezdett munkát. A főiskola, valamint a
két évnyi külföldi tanulmány, ösztöndíj és önkéntesség során megszerzett
tapasztalatokat Madocsa javára kívánom fordítani. Az utcákat és a határt járva látom
a mindennapi problémákat, tősgyökeres madocsaiként ismerem a helyi viszonyokat
és mérnöki szemmel keresem a lehetőségeket otthonunk fejlődésére, értékeink
megőrzésére, a falu életének felpezsdítésére és egy összetartó közösség építésére. A
jó munkához azonban jó társak is kellenek. A szórólapunkon egy, az elmúlt évek
során kialakult összetartó, kreatív és elkötelezett csapatot ismerhetnek meg,
amelynek tagjai fáradtságot és időt nem kímélve tettek és tennének a továbbiakban a
közös cél érdekében.
EGYÜTT, EGYÉRT: MADOCSÁÉRT!

Képviselő jelöltek bemutatkozása

11

TÓTH GÁBOR
Kedves Madocsai Választók!
A nevem Tóth Gábor. 42 éves vagyok. Születésemtől fogva Madocsán élek, ez az
otthonom. Itt töltöttem gyermekéveimet, majd fiatal felnőttként a TSZ
munkavállalója is voltam. 2001 óta a Paksi Atomerőműben dolgozom. 2006 óta a
Madocsai Sporthorgász Egyesület elnöke vagyok. Két gyermekem van, 8 éves és 6
hónapos kisfiúk. Az ő és kortársaik jövője mindennél fontosabb számomra. Nagyon
szeretném, ha gyermekeim felnőtt korukban is Madocsát nevezhetnék otthonuknak,
itt alapítanának családot.
Azért jelöltettem magam képviselőnek, mert úgy gondolom, hogy ha változást
szeretnék elérni, azt nem várhatom mástól, azért tennem kell. Községünk a jelenlegi
zavaros világban is megmaradt a béke kis szigetének. Ezt a békét szándékozom
megőrizni, megóvni a külső behatásokkal szemben és ezzel párhuzamosan a fejlődés
útját járni. Tenni szeretnék azért, hogy mindnyájan, akik itt élünk otthonunknak
érezzük Madocsát.
Kiemelt céljaim között van a sertéstelep és a Zöldmező utcai szennyvízátemelő bűz-kérdésének a megoldása,
valamint a kavicsbánya telepítésének megakadályozása.
Megválasztásom esetén a képviselői honoráriumot szeretném felajánlani a Madocsai Óvodásokért Közalapítvány
részére.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal.
KOCSISNÉ NAGY ILONA
Már több mint harminc éve Madocsán lakom, így én már Madocsainak érzem
magam.
Közgazdasági szakközép iskolát végeztem.
Már nyugdíjas vagyok.
Mindig szívesen vállaltam közösségi tevékenységet.
Most is erre készülök, ha bizalmat kapok.
Szeretnék többet tenni ezért a településért a benne élők javára.
Legfontosabb, hogy közös erővel megakadályozzuk a község határába tervezett
kavicsbánya megnyitását.
Jó lenne elérni, hogy emelkedjen a lakosok létszáma,hogy újra önállóan
dönthessünk saját sorsunkról.
Ehhez az kell,hogy itt tartsuk a fiatalokat és befogadjuk az ide költözőket.
Ehhez jó infrastruktúrára van szükség.
Színvonalas iskola, jó óvoda, és még bölcsőde is kellene.
És a háziorvosi problémát is meg kellene oldani sürgősen.
Az úthálózat felújítása is aktuális lenne.
Jó lenne egy helyre összegyűjteni a még fellelhető, a régmúltat idéző tárgyakat , hogy meg tudjuk őrizni az utókor
számára, tájház formájában.
Feladat van bőven. Közös munkával sok mindent megvalósíthatunk belőle.
Ehhez kérem a lakosság támogatását.
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