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MINDENKINEK KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
MADOCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA!

DSIDA JENŐ:
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
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Önkormányzati hírek

Köszöntő
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Madocsa minden lakosát!
Köszönet azért a megtisztelő bizalomért, amelyet szavazataikkal megelőlegeztek
számomra. A falu polgármestereként felelősségteljes és kihívásokkal teli megbiztatást
kaptam. Amint azt mondani szoktam: hittel, becsülettel, tisztességgel és a törvényt
betartva fogom végrehajtani a rám bízott feladatokat. Munkám során szeretném
bevonni a falu lakosságát is, hiszen a felmerülő igényeket és problémákat együtt tudjuk
kezelni. A személyes kapcsolatok híve vagyok, bátran forduljanak hozzám bizalommal,
mert így gyorsabb és pontosabb a visszacsatolás. A madocsai emberek, ha kell, nagyon
összetartóak tudnak lenni a célok elérése érdekében, mely a hosszútávú fejlődéshez
elengedhetetlen. Továbbra is fenntartom a választás előtti véleményemet, miszerint
minden lehetséges eszközt be kell vetnünk a bányanyitás megakadályozásához. Közös
érdekünk a fiatalok helyben tartása és a faluhoz való kötődésük megerősítése, olyan
hátteret kell biztosítani, ami ezt lehetővé teszi. Közös célunk, hogy településünkön a
népességcsökkenés megálljon, majd növekedésnek induljon. A helyi szervezetekkel együttműködve a falu
vonzóbbá tételére kell törekednünk. Mindezek mellett az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását
biztosítani kell. Remélem, hogy az előttünk álló a feladatokat a képviselő testületi tagokkal és a faluval együtt végre
tudjuk hajtani, egyetértésben és békességben.
Egy József Attila idézettel zárom soraim: „dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy
érdemes”.
Az adventi időszakban meghitt várakozást kívánok, melyet mindenki családi körben tudjon eltölteni, hiszen
mindenki számára a család az első. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek!
Együtt a faluval a faluért!
Baksa Ferenc
Polgármester

Megalakult Madocsa község képviselő-testülete
Ünnepélyes keretek között 2019.
október 28. napján megalakult
Madocsa község új képviselőtestülete. Az eseménynek a
Művelődési Ház Házasságkötő
terme adott helyet, mely megtelt
érdeklődőkkel. A napirendi
pontok elfogadása után Szalai
Andrásné, a helyi választási
bizottság elnöke foglalta össze a
választás eredményét.
A madocsaiak G elencsérné
Tolnai Klára nyugdíjba vonulását
követően Baksa Ferenc független jelöltet választották meg polgármesternek, aki az alakuló ülésen letette esküjét.
Ezt követően a 6 fős képviselő-testület eskütétele következett. A testületbe 6 független képviselő (Döme Gábor,
Komáromi József, Magyar István, Szintai László, Tarczal János, Törjék Gábor Ferenc) jutott be. Érdekesség, hogy
igen férfias testületről van szó, ugyanis nincs női tagja.
Baksa Ferenc polgármester Szintai Lászlót kérte fel alpolgármesternek, akit a testület titkos szavazással
megválasztott. Feladatait társadalmi megbízatásban látja el és az őt megillető tiszteletdíjról és költségtérítésről az
alakuló ülést követően írásban lemondott.
A képviselő-testület megszavazta Baksa Ferenc főállású polgármester illetményét, amely jogszabály által
meghatározott, a település lakosságszámához igazodik.
A testület Pénzügyi Bizottságot hozott létre, amelynek elnöke Törjék Gábor Ferenc lett. Nem képviselő-testületi
tagként Wolfné Kovács Évát választották bizottsági tagnak.
Az alakuló ülésen döntött a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról is, amelyről
várhatóan 2020. januárjában hoz rendeletet a testület.

Iskolai hírek
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Adománynap az Iskolában
A Madocsai Református Általános Iskola tantestülete, a névtelen adományozótól kapott összeget, úgy szerette
volna a gyerekekre fordítani, hogy közös élményhez jussanak.
Mesél az ég! – Karnyújtásnyira az Univerzum! c. műsorösszeállítását kínálta az Utazó Planetárium, melyet
megrendelésünkre, elhoztak a Sportcsarnokba október 16-án. A felfújható planetáriumi kupolában mutatták be
látványos képekkel és műsorral a csillagok, csillagképek és bolygók világát.
Az felkínált előadások közül, tanulóink életkorát figyelembe véve választottuk a következő műsorokat:
1 – 3. évfolyam: Utazás a bolygók csodálatos világába
4 – 8. évfolyam: A Földtől az Univerzum határáig
A gyerekek felfrissíthették tudásukat és sok új ismeretet is elsajátíthattak a nem mindennapi módon bemutatott
felvételek megtekintésével.
Köszönjük a lehetőséget.
Az iskola programjairól, eredményeiről havonta beszámolunk a honlapunkon. Olvassanak rólunk, szívesen
vesszük érdeklődésüket.
Zemkóné Horváth Zsuzsa

Elindult a Természetbarát szakkör
Havonta egy alkalommal szervezünk programokat. Október 3-án a Paksi Városi Múzeumba látogattunk, ahol Dr.
Gasparik Mihály előadását hallgattuk meg a „Titokzatos jégkorszakról” és megtekintettük a múzeum tárlatát.
Utána barlangfestményeket készítettünk. November 19-én a Magyar Papírmúzeumba mentünk Dunaújvárosba.
Szakszerű tárlatvezetés mellett a papírmerítést is kipróbálhattuk. Mindkét helyszínen nagyon jól éreztük
magunkat. Tavaszi terveinkben szabadtéri programok is szerepelnek.
Szabóné Komáromi Ágota

Jótékonysági bál 2019. November 9.
„Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik… Az ajándékozó
bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.”
(Példabeszédek 11, 24-25)

A Madocsai Református Általános Iskola szülői munkaközössége
és tantestülete szeretettel hívta, várta a bálba mindazokat, akik
támogatni kívánták valamilyen formában gyermekeink második
otthonát.
Szombaton este a következő mondatokkal nyitottuk meg az estét:
„Vannak ügyek, amit érdemes támogatni. Márpedig ez a bál, egy
jótékonysági bál, ilyennek minősül.
Több oka is van annak, hogy ma itt vagyunk.

v

Hagyományteremtő céllal indul útjára ez a rendezvény. Bízunk benne, hogy sokáig
életben tudjuk majd tartani, és formálni, alakítgatni a magunk és mások örömére.

v

Az összefogás a másik cél. Amikor egy kis közösség összefog a jó ügy érdekében, és
a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. A munkahelyüket,
gyermekeik intézményét kívánják biztonságosabbá, élhetőbbé tenni. Szerencsére,
mi madocsaiak, úgy gondoljuk, érdemes fiaink, lányaink második otthonát
szépíteni, fejleszteni.
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Iskolai hírek, Könyvtári hírek
v

És nem utolsó sorban, a sok munka, rohanás közben, szórakozási lehetőséget
kívántak biztosítani a szervezők. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők, a pedagógusok, a
volt diákok, barátok, ismerősök egy ilyen kötetlen rendezvény formájában is
találkozzanak. Beszélgessenek, ismerkedjenek, hiszen közös munkájuk
elengedhetetlen feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának.”
A köszöntőt egy ízletes és bőséges vacsora követte, mely
Fazekasné Piroska és Kissné Vera munkáját dicséri. Szülők
szorgoskodtak mellettük, hogy minden időben elkészüljön. A
büféasztalon felsorakoztatott gyümölcsökkel, süteményekkel
mindenki a maga kedvére édesíthette meg az estét.
A kellemes beszélgetést követően a DJ – Pergel Róbert –
igyekezett táncra bírni a bálozókat. Lassan valódi báli hangulat
kerekedett a teremben.
A támogatók által felajánlott tombolatárgyak kisorsolása 22.00
órakor kezdődött. Sokaknak kedvezett a szerencse.
Az egész estét végig kísérte a büfé a kisteremben. Az italokról,
frissítőkről Puch Józsi gondoskodott, és Elek Tibi szolgálta ki a
vendégeket.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek az este szervezésében,
sikeres lebonyolításában.
A támogatók felajánlásaiból és a bál bevételei alapján

580.700 Ft
adományt sikerült összegyűjteni, amit az iskola udvarának
korszerűsítésére, labdafogó háló telepítésére szeretnénk majd
fordítani. Ez az összeg hozzájárul céljaink megvalósításához.
Az iskola tantestülete és gyermekközössége nevében mondunk köszönetet mindazoknak, akik adományukkal
támogattak bennünket.
Áldást és békességet kívánunk minden szervezőnek, résztvevőnek és támogatónak!
Az iskola szülői munkaközössége és tantestülete

Könyvtári hírek
Az Országos Könyvtári napok (szeptember 30-október 6.) és a Magyar Népmese Napja (szeptember 30)
alkalmából, rajzpályázatot hirdetett a könyvtár Magyar népmese ”címmel. Nagyon sok szép színes alkotás érkezet
az iskolából és óvodából is.
Óvodások
1. helyezett

Feil Eszter süni csoport - A kismalac és a farkasok
Biczó Adél katica csoport - Az aranyszőrű bárány
- Szőlő szóló, mosolygó alma, csengő barack
Farkas Noémi katica csoport - Szőlő szóló, mosolygó alma, csengő barack
Baksai Levente katica csoport - A csillagszemű juhász

Könyvtári hírek, Nyugdíjasklub hírek
Iskolások
2. osztályból
1. helyezett Baksai Eliza - Az égig érő paszuly
2. helyezett Tuba Nóra - Az égig érő paszuly
3. helyezett Dobos Gergő - Az égig érő paszuly
Sudár Bianka - Az égig érő paszuly
3. osztályból
1. helyezett Doma Panna - A kisgömbőc
2. helyezett Poroszkai Éva - A két kecskegida
3. helyezett Wolf Alexandra - Az aranyszőrű bárány
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4. osztályból
1. helyezett Turi Laura - Az aranyszőrű bárány
- A béka, a kolbász és az egér
2. helyezett Pap Gergő - Mackó úr meg ordas farkas
3. helyezett Bak Dávid - Mackó úr meg ordas farkas
5. osztályból
1. helyezett Szekeres Kata - A kőleves
2. helyezett Vető Liliána - A kismalac és a farkasok
3. helyezett Nagy Márk - Vas Laci

6. osztályból
1. helyezett Cseke Borbála - Pirosmalac
2. helyezett Benedek Zoltán - A hétfejű sárkány
Kiss Martin - Az égig érő paszuly
3. helyezett Szabó József - Hetet egy csapásra
Bozsoki Benjamin - A kőleves
November 13-án a 6. osztály látogatott el a könyvtárba, a Zöldtárs Alapítvány Környezetvédelmi praktikák a ház
körül című előadására. Érdekes előadást tartott Baka György és kollégája. Megtudhattuk mi történi a békával ha
hideg vagy forró vízbe tesszük. Környezetünket hogyan védhetjük, mit tehetünk otthon és a kertben, hogyan
komposztáljunk…
Az előadás végén a gyerekeknek mosószeres flakonból labdahajigáló játékot készítettek.
Az alapítványról bővebben a www.zoldtars.hu oldalon találnak praktikákat, érdekességeket.
November 29-én az első adventi kézműves foglalkozáson a résztvevők adventi kopogtatót, asztali díszeket és
koszorút készíthettek. Igazi karácsonyihangulatban telt a foglalkozás.
December 6-án és 13-án karácsonyi díszeket készítünk.
December 20-án mézeskalács díszítéssel zárjuk a négy alkalmas adventi foglalkozást.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok mindenkinek!
Turiné Nikl Melinda

Nyugdíjasklub hírek
A Madocsai Nyugdíjasklub életében az elmúlt írás óta a következők történtek.
Október 26-án, a Dunakömlődi nyugdíjasklub meghívásán voltunk
Nyugdíjasklubok találkozóján. Részt vettek a Bölcskei és a Paks városi
nyugdíjasklub tagjai is, egy kellemes estét töltöttünk el, műsorral, vacsorával,
zenével, tánccal. Október 28-án befejeztük az idei évre a Hősi sírok gondozását,
sírcsokrokat készítettünk, mécsest gyújtottunk. Novemberben a Budapesti
Operett színházba jártunk a Csárdáskirálynő című előadást néztük meg.
November 16-án Nyugdíjasklubok találkozóját rendeztük meg, a Dunaföldvári
és a Bölcskei nyugdíjasklubot láttuk vendégül. Köszöntővel, versekkel,
dalokkal kezdődött a műsor, majd vacsorával folytatódott, és zenével, tánccal.
December 2-ára, a Dunaföldvári nyugdíjasklub Szavaló versenyt rendezett,
melyen 8 fővel vettünk részt. Négy klubtagunk különböző verssel.
1. helyezett: Kovács Istvánné: Gágriel Márkosz: Üzenet című részlettel.
Különdíjat: Fazekas Györgyné: Várnai Zseni: Az Öreg nő sóhajt című verssel Szeretnénk meg köszönni a
Polgármester Úrnak, hogy az Önkormányzat autóját számunkra biztosította. December 5-én elkészítjük
buszmegállókhoz a Karácsonyi díszeket. December 16-án zárjuk az évet.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet Kívánok mindenkinek!
Tarczal Jánosné klub vezetője
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Egyházi hírek

Ifjúsági klub hírek, Jubileumi gála
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Darts Madocsán
Jó hangulatú darts bemutató és oktatás volt az
Ifjúsági házban.
A Paksi Darts Sportegyesület elnöke Kajári Attila
és versenyzője Nagy Attila volt a vendégünk.
Beszéltek a darts alapjairól és bemutatták a
helyes dobótechnikát és sok jótanácsot adtak a
kezdőknek és azoknak is, akik már próbálták ezt a
napjainkban egyre népszerűbb, nem csak
kocsmasportot.
Ezen az eseményen a gyerekeken kívül, a felnőttek is megmutathatták, hogy mit tudnak!
A lelkesedést gofrival jutalmaztuk.
Az már biztos, hogy valamilyen formában lesz folytatása minden korosztály számára. Érdeklődni Somogyi
Mariannál lehet az Ifjúsági házban.

Jubileumi Gála
25 éves a Madocsai Sportcsarnok
2019. december 21.
Programok:
13 óra: Madocsai Általános iskolások
14 óra Röplabda mérkőzés: Madocsa Röplabda Szakosztály – Enjoy Paks
15 óra Labdarúgás: Madocsa 1994- FTC Masters
16 óra Női labdarúgás: MÖTYE- FTC kézilabdások
16.30 Női kézilabda: Madocsa- FTC Legendák
17 óra Labdarúgás: Madocsa SE- PAKSI FC
18 óra: Tombola sorsolás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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SPORT: Jubileumi gála, Labdarúgás

25 éves a Madocsai Sportcsarnok
Nagyszabású gálát szervezünk december 21-én sportcsarnokunk átadásának 25. évfordulója alkalmából. Pályára
lépnek általános iskolás lányok-fiúk, fiatalok, idősebbek, vagyis minden korosztály képviselteti magát a
rendezvényen. Az alábbi sportágak közül lehet majd válogatni a kilátogatóknak: röplabda, férfi-női labdarúgás, női
kézilabda. Pályára lépnek aktív és már visszavonult élvonalbeli kézilabdások, labdarúgók, válogatott, olimpiai
válogatott, világválogatott, Európa bajnok, olimpiai érmes játékosok. A mérkőzések szüneteiben hétméteres rúgó
és dobó versenyt rendezünk. A helyszínen büfé fogadja kedves vendégeinket. Az esemény zárásaként
tombolasorsolást tartunk, értékes nyereménytárgyakkal. A programok megtekintése ingyenes. A rendezvény az
1000 éves Madocsa programsorozat egyik állomása.
Szintai László

2019 ősz foci hírek
A 2019-2020-s szezon előtt a felnőtt
csapatból három ember befejezte a
focit, három új játékos érkezett, Fritz
Ádám, Balogh Kevin, Varga Hunor,
az ifiből egy fiú kiöregedett, négyen
abbahagyták a focit, így Paksról
kellett igazolnunk.
Ismét a megyei II. osztályú
bajnokságba kerültünk, melyben 17
csapat szerepel.

Ezután Simontornyára utaztunk, az
ifi győzött, a felnőtt veszített.
Október utolsó vasárnapján a
Gerjenieket fogadtuk, az ifi
kikapott, a felnőtt döntetlent ért el.
Egy szabadnap után a
Pincehelyieket fogadtuk, kettős
győzelmet értünk el.
Ezután szomszédvári rangadó
követ-kezett Dunakömlődön, az ifi
vesztett, a felnőtt döntetlent ért el.
Az ifinek véget ért az őszi szezon, a
felnőttek a Tolna II együttesétől
kikaptak, ezután még két idegenbeli
meccs lesz a Szekszárd II és a
Nagymányok ellen.
Mindkét csapatunk hazai pályán
remekelt és az élmezőnyben zárt.

Müller Róbert, Araczki István,
Kern Tamás, Hahn János, Magyar
István, Rein Attila, Éger László,
Varga László, ifj Süvöltős József,
Böde István, Piszár Máté, Gábor
Mihály, Wenhardt Ákos, Vörös
Gábor, Süvöltős József, Szintai
Balázs, Baka László, Araczki
Antal, Zengrűber Áron, Madár
Krisztián, Magyar Tamás, Balogh
Kevin, Fritz Ádám, Varga Hunor,
Baka László, Bérces Balázs, Blatt
Péter, Böde Dániel, Dobos Gergő,
Eke Máté, Farkas Bence,
Hosnyánszki Zsombor, Kiss
Kristóf.

A bajnoki rajton, hazai pályán kettős
győzelmet arattunk Kisdorog ellen.
Aztán újra hazai pályán kettős
győzelem született Őcsény ellen is.
Hétközben az ifi Nagymányokon
2019. 11. 26.
játszott és kikapott. Aztán Mucsfára
Lénárt
Gyula
utaztunk és az Aparhantoktól kettős Augusztusban elkezdődött az újabb
Bozsik szezon, a gyerekekkel Madár
vereséget szenvedtünk.
Krisztián és Hosnyánszki Tibor
Szeptember elején itthon fogadtuk foglalkozik, hetente kétszer vagy a
Csikóstőttős csapatait, és kettős pályán, vagy a sportcsarnokban, a
Kiadja:
győzelmet arattunk. Következett kistérségi tornák pedig hétvégén
hazai pályán a Bölcske elleni kerülnek megrendezésre Dunaföld- Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
rangadó, újra kettős győzelem váron.
Szerkeszti:
született.
Csapatainkban az alábbi játékosok
Kiss Ferenc
szerepeltek:
20/223-4874
Ezután Faddra utaztunk, ahol
fecoshy@freemail.hu
mindkét csapatunk kikapott. Ezután Baksa Károly, Balogh Erik, Südi
Máté,
Szívós
Patrik,
Sörös
Ármin,
Az újság bejegyzési száma:
Mórágyot fogadtuk, jött a szokásos
Szintai
Kristóf,
Bíró
Krisztián,
2.9.1./1268-1/2005
kettős győzelem. Október elején
Újvárosi
Roland,
Pergel
Kristóf,
Felelős kiadó:
Kölesden fociztunk, az ifi döntetlent
Szili
Péter,
Bertók
Kornél,
Jákli
Baksa Ferenc
ért el, a felnőtt győzött. Ezt követően
polgármester
itthon fogadtuk a bajnok Bonyhád- József, Csapó András, Szigeti Imre,
Nyomda:
Börzsönyt és újra kettős győzelem Székely Lajos, Szívós Kevin,
Fekete
Donát,
született.
Kerényi Nyomda, Szekszárd

