
MEGHÍVÓ
Madocsa Község Önkormányzata szeretettel hívja és várja a 

falu lakosságát

2010. június 29-én (kedden)

a  XVIII. Duna menti Folklórfesztivál keretében 
megrendezésre kerülő

„Földesi János Néptánctalálkozó”-ra.

Program: 

15.00  TISZTELETADÁS  FÖLDESI  JÁNOS  SÍRJÁNÁL
Helyszín: Temető

15.30 FELVONULÁS  A  „NYITOTT PORTÁK”  ÚTJÁN
Helyszín: a külső iskolától  a Faluházig (Paksi utca – Fő utca)

17.50   VENDÉGKÖSZÖNTŐ
Helyszín: Faluház, szabadtéri színpad
Köszöntőt mond:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

18.00  FÖLDESI  JÁNOS  NEMZETKÖZI  HAGYOMÁNYŐRZŐ 
NÉPTÁNC  TALÁLKOZÓ  –  SZABADTÉRI 
NÉPTÁNCMŰSOR
Helyszín: Faluház, szabadtéri színpad
Fellépnek: Spanyolország, Lengyelország, India, Kézdiszentlélek 
(Románia), Szerbia, Törökország, Alsónyék, Bogyiszló, Bölcske, 
Madocsa néptáncegyüttesei

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Madocsai Hírmondó
  V. évfolyam, 2. szám, 2010. április- májusA Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

Önkormányzati hírek:
Testületi ülés,
Szemét szállítás

2. oldal

2010. évi Általános 
Mezőgazdasági összeírás

3. oldal

3-4. oldal

Közfelhívás Erwinia elleni 
védekezésre

Rendőrségi felhívás
4. oldal

Orvosi ügyelet 2. rész
5-7. oldal

Pünkösdi gyermek néptánc 
találkozó

7.oldal

IV. Madocsai Betyárnap
8. oldal

Iskolai hírek:
Kompetencia alapú oktatás, 
Eredmények, Diáknap, 
Ballagás, Továbbtanulás

9-12. oldal

Sport: Kézilabda
13-14. oldal

Sport: Labdarúgás
14-16. oldal



Testületi ülés

A Madocsai Hírmondó előző 
számának megjelenése óta két 
alkalommal, 2010. április 21-én és 
2010. május 26-án ülésezett a 
képviselő-testület. A továbbiakban 
az üléseken hozott döntésekről 
adunk tájékoztatást.

2010. április 21.
Az ülés megkezdése előtt a 
polgármester asszony bejelentette, 
hogy Csapó Lajosné képviselő 
képviselői mandátumának megszű-
nése után helyét a következő legtöbb 
szavazatot szerzett jelölt, Rostás 
György veszi át a Képviselő-testü-
letben. Az ülés folytatásaként a lejárt 
határidejű határozatokról szóló 
jelentés elfogadása után a Paksi 
Rendőrkapitányság és a Dunaföld-
vári Rendőrőrs 2009. évben 
munkájáról készült beszámoló 
tárgyalása következett. 
Ezt követően módosította a 
Képviselő-testület az önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről szóló 
1/2009.(II.16.) számú önkor-
mányzati rendeletét, -  amelyet a 
bevételi és kiadási főösszeg 
változása tett szükségessé - , majd 
elfogadta az önkormányzat 2009. 
évi zárszámadásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet és az ehhez 
szorosan kapcsolódó könyvvizs-
gálói jelentést.

5. napirendként a Paksi Vízmű Kft 
által a madocsai szennvízhálózat és 
ívóvízellátás területén 2010. évre 
tervezett felújításokra vonatkozó 
javaslatokat tárgyalták meg a 
Képviselők. A javaslat alapján a 
szennyvízhálózat területén a kis-
hegyi „kis átemelőben 2 db szivattyú 
cseréje, valamint 1 db tartalék-
szivattyú beszerzését hagyták jóvá. 
Az ivóvízellátás területén elsősor-
ban a házbekötések, mérőórák 
cseréjét, a Zöldmező utcai kút 
elektromos szekrényének cseréjét, 
kommunikációs rendszer kiépítését, 
aknafedelek terepszintre emelését 
valamint az alsó tagozatos iskolánál

meglévő tűzcsapok cseréjét, és egy 
db új tűzcsap kiépítését hagyta jóvá 
a Testület.

Az ülésen az „Egyebek” napirenden 
belül megszavazta a Képviselőtes-
tület  a paksi pedagógiai szakszol-
gálat  működéséhez a 2010. évre az 
önkormányzatra jutó 1.378.887.-Ft 
hozzájárulás összegét. Jóváhagyták 
a Paksi Többcélú Kistérségi Társu-
lás társulási megállapodásának 
módosítását, elfogadták a Bölcske 
és Környéke jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás Intézményfenntartó 
Társulás 2009. évi zárszámadását, 
valamint a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa  Mikrotérségi Oktatási 
Társulás 2009. évi beszámolóját.
A Bölcskei utca és a templom előtti 
park fejlesztésére az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program 
keretében korábban 27 271 952.-Ft 
támogatást nyert az önkormányzat. 
A támogatás nettó finanszírozású, 
ezért a 25 %-os ÁFA összeget az 
önkormányzatnak saját forrásból 
kell biztosítania. Ennek az összeg-
nek a 65 %-ra lehet pályázatot be-
nyújtani a paksi székhelyű Duna-
Mecsek Területfejlesztési Alapít-
ványhoz. Az önkormányzat költség-
vetési hiányának csökkentése 
érdekében döntött a képviselő-
testület a  Duna-Mecsek Alapít-
ványhoz történő pályázat benyúj-
tásáról.
Az ülés végén tájékoztatta a polgár-
mester asszony a képviselőket, hogy 
a korábban elvégzett javítások 
ellenére a  ravatalozó  teteje beázik, 
omladozik a belső vakolat. Az 
általános iskola tetőszerkezetének 
bontása után jó állapotú faanya-
gok és tetőcserepek maradtak,  
amelyeket fel lehetne használni a 
ravatalozó tetőszerkezetének cseré-
jéhez. 
A képviselő-testület a polgármester 
asszony javaslatát elfogadva döntött 
a ravatalozó tetejének felújításáról, a 
kivitelezéshez szükséges összeg 
biztosításáról.

2010. május 26.
Napirendként szerepelt a Duna-
földvár-Bölcske-Madocsa Közok-
tatási Intézményfenntartó Társulás 
Esélyegyenlőségi Tervének módo-
sítása, és a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Önkormányzati Minőség-
irányítási Program jóváhagyása.

Ezen az ülésen számoltak el a tele-
pülésen működő egyesületek és a 
Nyugdíjasklub az önkormányzattól 
2009. évben kapott támogatások 
felhasználásáról, tájékoztatást adtak 
az elmúlt évben végzett munkájuk-
ról. A beszámolók alapján a Képvi-
selő-testület Madocsai Hagyomány-
őrző Néptánc Egyesület, a Madocsa 
SE Labdarúgó Szakosztálya és a Női 
Kézilabda Szakosztály, a Madocsai 
Polgárőr Egyesület, a Madocsai 
Mazsorett és Twirling Sport Egye-
sület és a Madocsai Nyugdíjasklub 
2009. évi tevékenységéről készült 
beszámolóját elfogadta.

Tóth Gábor és Tóthné Burai 
Krisztina madocsai lakosok a 
Madocsa, Kis utca 35. szám alatti 
ingatlanuk helyi védettségének 
megszüntetését kérték. Kérelmük 
indoka alapján  a Képviselő-testület 
törölte a helyi védettség alól a 
Madocsa, Kis utca 35. szám alatti 
ingatlant.

Hulladékszállítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a Kaposvári Városgazdálkodási 
Zrt. a  2010. június 21-től augusz-
tus 31-ig tartó időszakban a külö-
nösen meleg (kánikulai) napokon 
a biztonságos, balesetmentes 
munkavégzés miatt  hajnali 4 óra-
kor megkezdi a hulladéktároló 
edények kiürítését.
Fentiek miatt kérjük, hogy a nyári 
meleg időszakban már a szemét-
szállítást megelőző napon helyez-
zék ki az ingatlanok elé a kukákat.

Polgármesteri Hivatal
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2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás

T Á J É K O Z T A T Ó 
a 2010. évi Általános 

Mezőgazdasági Összeírásról

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) a 2010. évi XXIV. törvény 
alapján 2010. június 1. és június 21. 
között az ország valamennyi 
településén általános mezőgazdasági 
összeírást (ÁMÖ) hajt végre.

A 2010. júniusában folyó felvétel a 
magyar agrárstatisztika történetének 
hetedik teljes körű összeírása. Az 
adatfelvétel szükségességét az 
támasztja alá, hogy a legutóbbi, 
(2000. évi) teljes körű összeírás óta 
folytatódott a magyar mezőgazdaság 
átalakulása, de emellett újabb 
kihívás elé állította az agráriumot az 
is, hogy 2004-ben Magyarország az 
Európai Unió tagja lett. Az összeírás 
feladata, hogy átfogó képet adjon a 
döntéshozók és a gazdálkodók 
részére az átalakulás folyamatáról, a 
mezőgazdaság jelenlegi szerkeze-
téről és az ágazat szereplőinek 
helyzetéről. 

Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a 
növénytermesztés, az állatállomány 
részletes feltérképezése mellett a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
összeírására, mezőgazdasági szol-
gáltatások nyújtására és igénybe-

vételére, valamint a mezőgazdasági 
termelési módszerek –talajművelési, 
öntözési, trágyázási stb. eljárások– 
számbavételére is. 

Újdonság, hogy a gazdaságokat nem 
a gazdálkodó székhelyével (lak-
helyével), hanem a legfontosabbnak 
ítélt mezőgazdasági tevékenység 
(pl.: valamely növénytermesztési 
ágazat, állattartó telep, stb.) földrajzi 
helyével azonosítjuk. A földrajzi 
hely meghatározásához a helyrajzi 
számot, vagy a területalapú támo-
gatások esetében meghatározott 
MEPAR-azonosítót használjuk fel. 

A termelőket, egyéni gazdaságokat 
szakszerűen felkészített összeírók 
keresik fel és személyes megkér-
dezés során töltik ki a kérdőíveket, 
míg a gazdálkodó szervezetek a 
kitöltött kérdőíveket postán küldik 
vissza a KSH-nak. Mivel az össze-
írást törvény írja elő, a kérdésekre a 
válaszadás kötelező, megtagadása 
szabálysértési eljárást von maga 
után. Az adatgyűjtést elrendelő uniós 
és hazai jogszabályok értelmében 
Magyarországon adatot kell szolgál-
tatni az olyan mezőgazdasági tevé-
kenységet folytató háztartásoknak és 
társas vállalkozásoknak, akik az 
összeírás eszmei időpontjában 
(2010. június 1-jén):

· mezőgazdasági hasznosítás 
alatt álló termőterületet 
használnak, vagy

·     mezőgazdasági haszonállatot 
tartanak, vagy

·    intenzív kertészeti termelést, 
illetve gombatermesztést 
folytatnak, vagy

·   mezőgazdasági szolgáltatást 
végeznek.

A KSH érintett munkatársain kívül 
országosan mintegy 13 ezer összeíró, 
továbbá 3 ezer felülvizsgáló és 
területfelelős vesz részt az összeírás 
végrehajtásában. A résztvevők 
személyre szóló igazolványt kapnak, 
mely a személyazonosságot igazoló 
okmánnyal együtt érvényes. Szükség 
esetén az igazolvány sorszáma 
alapján, a KSH területileg illetékes 
szervezeti egységeinél ellenőrizhető 
annak jogszerű használata. Az 
összeírás időszakában a KSH 
munkatársai az ingyenesen hívható 
06-80-200-224-es telefon-számon 
érhetők el, s készségesen vála-
szolnak az összeírással kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre.

Központi Statisztikai Hivatal
Pécsi Igazgatóság

Közfelhívás Erwinia elleni védekezésre

K Ö Z F E L H Í V Á S

Felhívom az alma, körte, birsfák 
tulajdonosainak figyelmét, hogy az 
almatermésűek tűzelhalása (Erwinia 
amylovora) baktériumos betegség 
elleni védekezés az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1) 
bekezdés a) pontja értelmében 

k ö t e l e z ő .

A kórokozó terjedésének megfelelő 
időjárási viszonyok alakultak ki, 

ezért a Tolna Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság az alma, 
körte, birs kultúrákban virágzásban 
elvégzett kötelező védekezést 
rendel el.

A védekezés módja: virágzásban 
történő permetezés.

Felhasználható készítmények: 
KASUMIN 2 L 4 l/ha dózisban 
alkalmazva. 
Szórványgyümölcsösben ez a dózis 
40 ml/10 liter vízben kijuttatva. 

A készítmény 25 C◦ felett nem 
alkalmazható, ilyen esetben esti 
kijuttatás javasolt. 

BLOSSOM PROTECT 6-12 kg/ha 
dózisban alkalmazva. 

ALIETTE 80 WP 4 kg/ha dózisban 
alkalmazva.
Szórványgyümölcsösben ez a dózis 4 
dkg/10 liter vízben való kijuttatását 
jelenti.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

Felhívjuk a termelők figyelmét, 
hogy ez utóbbi készítmény a 
kórokozó ellen csak akkor hatékony, 
hogyha már a virágzás kezdetén is 
történt legalább egy védekezés, mert 
a hatáshoz a hatóanyag feldúsulása 
szükséges a növényben. Ismételt 
további védekezések ugyanezen 
okból a későbbi hajtásfertőződések 
megelőzésére is alkalmasak.

A KASUMIN 2 L és a BLOSSOM 
PROTECT készítmények felhasz-
nálása 

Felhívom a figyelmet a védekezés 
KÖTELEZŐ jellegére, amelyet a 
növényvédelmi hatóság ellenőrizni 
fog és elmulasztása esetén növény-
védelmi bírsággal szankcionálhat.

kizárólag növényvédelmi 
szakmérnök irányítása mellett 
történhet.

A védekezésekkel kapcsolatos 
további információk a TMMgSzH 
NTI telefonszámán (74/528-030) 
v a g y  a   
internetes honlapon hozzáférhetőek.

Dr. Vörös Géza
 igazgató

Tolna Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal

Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság

w w w. m g s z h . g o v. h u

Rendőrségi Felhívás

AZ IDŐSKORÚ LAKOSSÁG 
FIGYELMÉT KÉRJÜK!
NE LEGYEN HISZÉKENY!
ÖN NE LEGYEN ÁLDOZAT!

ENNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉ-
BEN FOGADJA MEG TANÁ-
CSAINKAT ÉS SEGÍTSE EZZEL 
IS MUNKÁNKAT, TAKARÍTSON 
MEG ÖNMAGÁNAK PÉNZT ÉS 
IDŐT!

A Paksi  Rendőrkapi tányság 
illetékességi területén sem a 
Kapitányság, sem a Polgárőrségek, 
sem a Polgármesteri Hivatalok 
munka tá r sa i  nem végeznek  
nyugdíjszelvény ellenőrzést, nem 
vizsgálják a bankjegyek való-
diságát. Nem kérik meg az időskorú 
személyeket, hogy megtakarított 
készpénzüke t  ad ják  e lő .  A 
Polgármesteri Hivatal munkatársai 
környezettanulmány készítése 
céljából a magánlakásba belépnek, 
de ott sem kutatást, sem lefoglalást, 
készpénz ellenőrzést nem végeznek. 
A Polgárőrség tagjai sem végez-
hetnek nyomozást, ezzel az indokkal 
nem zavarhatják Önt lakásában.

A Magyar Posta minden esetben 
többszörösen ellenőrzött bankje-
gyeket továbbít az ügyfelek részére.

Akadályozza meg az ismeretlen, 
idegen személyek bejutását a 
lakásába, ne csak este használja a 
kitekintő ablakot, kémlelőnyílást.
Ne engedjen be lakásába idegen 
személyeket, csak miután meg-
győződött pl., az igazolványuk 
valódiságáról. Hívja fel az Ön saját 
telefonkészülékéről a Rendőrkapi-
tányságot, Polgármesteri Hivatalt, 
más szolgáltatót és ellenőrizze az 
Önhöz belépni kívánó személyek 
személyazonosságát.  Mindez 
néhány percet vehet igénybe, de 
ezzel gyakran egy élet munkájával 
nehezen összegyűjtött vagyonát és 
életét védheti meg.

A kapu, ház, lakás ajtaja egész nap 
legyen zárva, még akkor is, ha Ön 
csak a kertben van. A kulcsot tartsa 
saját testi őrizetében.
A kaput, házának, lakásának bejárati 
ajtaját biztonsági zárral, lánccal, 
illetve kitekintő nyílással (pl.: széles 
látókörű optikai kitekintő) szerel-
tesse fel és használja is azokat!
Nézze meg alaposan az idegen 
személyeket, mielőtt lakásába 
beengedné, hogy később pontos 
személyleírást tudjon adni, ha 
szükséges! Jegyezze fel az isme-
retlen személygépkocsik rendszá-
mát!

Csak számla ellenében fizessen! 
Amikor az Ön által megrendelt 
szolgáltatást kifizeti, kérje meg 
látogatóját, hogy várjon az utcán 
vagy a folyosón, és a társát se 
engedje be a lakásba, WC vagy 
mosdó használat ürügyén, amíg Ön 
nem tudja figyelemmel kísérni. 
Önnek nem kell és nem is szabad a 
lakás belső részébe behívnia láto-
gatóját!
Ne tartson otthonában nagyobb 
mennyiségű készpénzt, biztonsá-
gosabb azt bankban elhelyezni!
Két vagy több segítséget kérő 
személy esetében soha ne nyisson 
ajtót! Határozottan utasítsa vissza a 
lakásba bejutást, a segítségnyújtást 
megteheti egy telefonhívással is.
Haladéktalanul értesítse a Paksi 
Rendőrkapitányság Ügyeletét az 
alábbi telefonszámokon, ameny-
nyiben lakókörnyezetében gyanús 
személyeket, gépjárműveket lát. 
Ezzel segíti munkánkat és szom-
szédjai értékének megóvásában is 
közreműködik.

Forduljon bizalommal a Paksi 
Rendőrkapitányság munkatársa-
ihoz!

Paksi Rendőrkapitányság
7030, Paks, Dózsa Gy. u. 52-54.

Telefon: 75/510-640



EMERGENCY SERVICE Kft. 
1138.Budapest, Árva u.22.

1555 Bp., Pf.:16
 Telefon/ Fax: 06-1-201-1237

E-mail: info@emergencyservice.hu
Web: www.emergencyservice.hu
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Folytatjuk az orvosi ügyeletről szóló 
tájékoztató anyag közzétételét.

Mielőtt orvoshoz fordulnánk.

A hőleadást elősegíteni: könnyű, 
szellős öltözet, könnyű vékony 
takaró.
Hűtőfürdő: Kádba 37°C-os vizet 
engedni, a beteget beleültetni, majd 
folyó hideg vízzel a fürdőt 28-30 °C-
ra hűteni. 5-8 percen át benne ülni, 
majd szárazra törülni. Akár óránként 
is ismételhető.
Gyógyszerek: (Magas láz esetén a 
különböző csoportok kombinál-
hatóak)
Vény nélkül kapható lázcsilla-
pítók felnőtteknek: 
-Szalicilátok: Alka-Seltzer N 
pezsgőtabletta,  Aspirin 500  
tabletta, Kalmopyrin tabletta, 
Aspirin Migrain pezsgőtabletta, 
Aspegic 1000 por, Aspegic 500 por.
-Paracetamol: Grippostad Hot 
Drink por oldathoz, Panadol 500 
mg tabletta, Panadol 1000 mg 
tabletta, Paracetamol Hermes 500 
mg pezsgőtabletta, Rubophen 500 
mg tabletta, Mexalen 500 mg 
tabletta, Ben-U-Ron tabletta, 
Mexalen 1000 mg végbélkúp 
felnőtteknek, Béres Febrilin 250 
mg tabletta, Béres Febrilin 750 mg 
tabletta, Paramax Rapid 500 mg 
tabletta, Paracetamol BP 500 mg 
tabletta, Efferalgan Paracetamol 
500 mg tabletta.
 
-Nem szteroid gyulladáscsök-
kentők: Voltaren Dolo 12,5 és 25 
mg tabletta, Voltaren Dolo 12,5 mg 
kapszula, Ibuprofen Polfa 200 mg

LÁZCSILLAPÍTÁS.

drazsé, Algoflex Izom+Ízületi 300 
mg retard kapszula, Advil 200 mg 
drazsé,  Advil Ultra és  Advil Ultra 
Forte lágyzselatin kapszula, Melfen 
200, 400 mg drazsé, Algoflex 200, 
400 mg filmtabletta, Algoflex Forte 
filmtabletta, Ibuprofen BP 200 mg 
tabletta, Nurofen 200 mg drazsé, 
Nurofen Forte drazsé, Nurofen 
Rapid Forte tabletta, Nurofen 
Non-Aqua szájban oldódó tabletta, 
Nurofen Rapid tabletta, Nurofen 
Liquid 200 mg lágy kapszula, 
Ibumax 200,  400,  600  mg 
filmtabletta, Dolgit 800  mg 
filmtabletta, Dologit Akut kapszula, 
Ibustar 400 mg filmtabletta, 
Ibuprofen Sandoz 800 mg retard 
tabletta, Spedifen 400 filmtabletta, 
Spedifen 400 és 600 granulátum, 
Aleve  filmtabletta, Strepfen  
szopogató tabletta.

Vény nélkül kapható lázcsilla-
pítók gyermekeknek: 
-Paracetamol: Mexalen 125 mg 
végbélkúp csecsemőknek, Mexalen 
250 mg végbélkúp kisgyerme-
k e k n e k ,  M e x a l e n  5 0 0  m g  
végbélkúp iskolás gyermekeknek, 
Ben-U-Ron szirup, Panadol Baby 
szuszpenzió.
-Nem szteroid gyulladáscsök-
kentők: Nurofen Non-Aqua 100 
mg szájban oldódó tabletta gyer-
mekeknek, Nurofen szuszpenzió 
gyermekeknek, Nurofen eper ízű 
szuszpenz ió  gyermekeknek ,  
Nurofen 60 és 125 mg végbélkúp 
gyermekeknek.

NÁTHA ÉS MEGHŰLÉS.

Láz esetén figyelembe kell venni, 
hogy az alábbi gyógyszerek

l á z c s i l l a p í t ó t ,  g y u l l a d á s -
csökkentőt és fájdalomcsillapítót 
is tartalmaznak!

TOROKFÁJÁS.

-Szalicilát kombinációk: Aspirin 
Komplex 500mg/30 mg granulá-
tum, Aspirin Plus C pezsgőtabletta, 
Aspro C pezsgőtabletta, Aspro C 
Forte pezsgőgranulátum, Tabletta 
Chinacisalis cum Vitamino C 
FoNoVII.
-Pa race t amol  kombinác iók :  
Panadol Extra tabletta, Saridon 
tabletta, Miralgin tabletta, Coldrex 
t a b l e t t a ,  C o l d re x  c i t ro m ,  
feketeribizli, méz és citrom ízű por, 
Coldrex Maxgrip citromízű por, 
Neo Citran por felnőtteknek, 
Vicetamol pezsgőpor, Coldy 
filmtabletta, Béres Trinell Pro 
f i l m t a b l e t t a ,  C o m b i d o l e x  
f i lmtablet ta ,  Grippostad C  
kapszula.
-Nem steroid gyulladáscsökkentő 
kombinációk: Nurofen Cold and 
Flu filmtabletta.
-Gyermekeknek paracetamol 
kombinációk: Coldrex Junior por, 
Coldrex Junior szirup, Neo Citran 
por gyermekeknek, Coldrex Junior 
filmtabletta.

Mebucain spray, Mebucain 1 mg/1 
mg pasztilla, Mebucain Orange 
szopogató tabletta, Mebucain Mint 
szopogató tabletta, Strepsils Plus 
tabletta, Drill szopogató tabletta, 
Drill Rózsaméz bukkális tabletta, 
Drill cukormentes szopogató 
tabletta, Drill citrom-menta 
ízesítésű szopogató tabletta, 
Septofort tabletta, Halset tabletta, 
Glycosept szájnyálkahártyán

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

alkalmazott oldat, Phlogosol oldat, 
Strepsils Honey and Lemon 
tabletta, Strepsils Menthol and 
Eucalyptus tabletta, Strepsils Mint 
szopogató tabletta, Strepsils 
Vitamin C 100 mg tabletta, 
Strepsils Lemon Sugar free 
szopogató tabletta, Strepsils 
Strawberry Sugar free szopogató 
tabletta, Neo-Angin bukkális 
tabletta, Neo-Angin cukormentes 
bukkális tabletta, Bioparox aerosol, 
Tantum Verde oldat és spray.

Bronchicum S szirup és elixír, 
Eukaliptusz Scherer kapszula, 
Robitussin Expectorans szirup, 
Bronchipret szirup, cseppek és 
filmtabletta, ACC 100 mg, 200 mg 
garnulátum és pezsgőtabletta, ACC 
600 Long pezsgőtabletta, Fluimucil 
100 mg, 200 mg garnulátum, 
Fluimucil 600 mg pezsgőtabletta, 
Fluimucil szirup, Sputopur 200 mg 
kapszula, Mucolin Béres pezsgő-
tabletta, Solmucol 100 és 200 mg 
szopogató tabletta, Paxirasol oldat 
és tabletta, Fenorin 250 mg/5ml 
szirup, Neo Citran Expectorant 
5% köptető szirup, Drill Expec-
t o r a n t  s z i r u p ,  D r i l l  5 %  
cukormentes oldat felnőtteknek, 
Drill 750 mg sugar free rágótabletta, 
Mucopront kapszula és szirup, 
R h i n a t i o l  2 %  s z i r u p  é s  
cukormentes szirup gyermekeknek, 
R h i n a t i o l  5 %  s z i r u p  é s  
cukormentes szirup felnőtteknek, 
Solucis szirup, Solucis Forte szirup, 
Ambroxol regenold 15  mg 
szopogató tabletta, Ambroxol 
Regenold 7,5 mg/ml folyadék, 
Ambrobene 7,5 mg/ml folyadék, 
Ambrobene 15mg/5ml szirup, 
Ambrobene 30 mg tabletta, 
Ambrobene 75 mg retard kapszula, 
Halixol 30 mg tabletta, Halixol 
szirup, Mikambro 5% spray, 
Mucosin 30 mg tabletta, Flavamed 
30 mg tabletta, Ambroxol-Q 15

KÖHÖGÉS.

Hurutos köhögésre köptetők és 
nyákoldók:

mg/5ml szirup, Ambroxol-Q 20 mg 
tabletta, Mucoangin 20  mg 
szopogató tabletta, Neo-Bronchol 
szopogató tabletta. 

-Száraz köhögésre köhögés-
c s i l l a p í t ó k :  R o b i t u s s i n  
antitussicum szirup, Rhinatiol 
k ö h ö g é s c s i l l a p í t ó  s z i r u p  
felnőtteknek és gyermekeknek, 
Rhinatiol Tusso tabletta, Drill 
15mg/5ml szirup felnőtteknek, 
Drill 5mg/5ml cukormentes oldat 
gyermekeknek, Robitussin Junior 
szirup, Wick Medinat szirup, 
NeoCitran Antitussive 0,15% 
köhögéscsillapító szirup, Libexin 
t ab le t t a ,  El ix ir ium Thymi  
C o m p o s i t u m  F o N o  V I I  
Naturland, Elixirium Thymi 
C o m p o s i t u m  F o N o  V I I  
Hungarogal.
-Köhögéscsillapítók és köptetők 
kombinációja: Erigon szirup.

M I L Y E N  E S E T E K B E N  
FORDULJANAK MENTŐHÖZ, 
ILLETVE ORVOSI ÜGYE-
LETHEZ?

Kérjük az egyéni allergiát 
mindenképp, vegyék figyelembe, 
és minden esetben olvassák el a 
fenti gyógyszerek útmutatóját a 
felhasználás előtt!

A csecsemők, és kisgyermekek 
állapota rövid idő alatt változhat, 
súlyosbodhat, ezért ha gyermekénél 
az alábbi aggasztó tüneteket 
tapaszta l ja ,  kér jen  mielőbb 
segítséget!
 
2. A mentőket riassza, és kezdje meg 
az elsősegélynyújtást!

- Ha a gyermek nem vesz levegőt, 
eszméletlen, pulzusa nem tapint-
ható.

- Egyes légzészavarok esetén: 
nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, 
e l k é k ü l é s ,  u g a t ó  k ö h ö g é s i  
rohammal kísért nehéz, húzó 
belégzés, hirtelen bekövetkező 
rekedtség kínzó légszomjjal,

hirtelen kialakuló heves mellkasi 
fájdalom. 

- Sérülések, balesetek esetén:
láthatóan súlyos sérülés, észlelhető 
csonttörés, magasból leesés, nagy 
vérzés, vérvesztés, eszméletvesz-
téses fejsérülés, égés, forrázás, 
fagyás,  kihűlés ,  vízbefúlás ,  
mérgezés, idegentest félrenyelése, 
áramütés, vagy ezek gyanúja, állat 
súlyos harapása, kígyó marása. 

- Idegrendszeri tünetek esetén:
eszméletlenség, eszméletzavar, 
eszméletzavarral járó izomránga-
tózások, feltűnő aluszékonyság, 
szokatlan heves nyugtalanság, 
merev tarkó, csillapíthatatlan 
fejfájás, erős kínzó szédülés, 
hirtelen látászavar, kettős látás, 
öngyilkossági kísérlet. 

3. Ügyelethez forduljon elsősorban! 
- Egyes lázas állapotok esetén:
láz 3 hónaposnál, fiatalabb csecse-
mőnél, szabályos lázcsillapítás 
ellenére sem enyhülő magas láz, láz 
súlyos, elesett állapottal. 

- Egyes légúti tünetek esetén:
légút i  be tegségben hi r te len  
rosszabbodás, fájdalomcsillapítás 
ellenére is fennálló kínzó fülfájás. 

- Hasi tünetek esetén:
csillapíthatatlan görcsös hasfájás, 
kínzó haspuffadás, szelek elakadása, 
súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés 
(kiszáradásra utal, ha több órája 
száraz a pelenka), csecsemőnél 
véres széklet, erős alhasi fájdalom, 
erős nőgyógyászati vérzés, a here 
fájdalmas duzzanata esetén.

- Vizeletürítési zavarok esetén:
vizeletürítés több mint 12 órás 
hiánya, gyakori fájdalmas vizelés 
lázzal, véres vizelet nagy hasi 
fájdalommal. 

- Veszélyes allergiás állapot esetén: 
hirtelen bekövetkező, rekedtséggel 
járó nehezített belégzés, rovarcsípés 

(folytatás a 7. oldalon)
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(folyatás a 6. oldalról)

kifejezett fej/nyak és szemhéj 
duzzanattal, nagy testfelületre 
kiterjedő csalánkiütés. 

- Egyes bőrtünetek esetén: terjedő 
bőrvérzések, sárgaság, kiterjedt 
bőrkiütések lázzal. 
- Szociális sürgősség esetén: ha a 

gyermeket felügyelet nélkül hagy-
ják, elhanyagolás, bántalmazás jelei 
vannak.

4. Indokolatlannak tekinthető az 
ügyelethez fordulás, ha a gyermek-
nek: 
- enyhe náthája, kevés köhögése, 
csak hőemelkedése van, vagy láza 
csillapítható, 

- kevés, nem terjedő kiütése van, 
általános állapota jó, kullancsot kell 
kivenni, 
- hasmenése, nem ismétlődő 
hányása, székrekedése van jó állapot 
mellett,
 - receptírás: a szokásos tápszere, 
állandó gyógyszere elfogyott, 
- igazolás közösségbe, táborozás-
hoz, sportoláshoz.

Pünkösdi Gyermek Néptánc Találkozó

2010. május 22-én, szombaton 
tartottuk Pünkösdi Gyermeknéptánc 
rendezvényünket. Mindig nagy 
örömmel tölt el bennünket, hogy 
milyen sok madocsai gyermek leli 
örömét a néptáncban, hogy milyen 
sokan áldozzák idejüket a népze-
nének, néphagyomány ápolásának.
Pünkösd szombatja az utánpótló 
csoportjainkról szól. Ezen a napon 
csak nekik szenteljük figyelmünket, 
az ő munkájukban gyönyörköd-
hetünk, s azon fáradozunk szülők, 
nagyszülők, segítők, hogy megerő-
sítsük őket abban, hogy jó közösség-
hez tartoznak, és évről évre eredmé-
nyes munkát végeznek.
Erre a rendezvényre is hívtunk 
vendégeket. Az idén a Dunaszent-
györgyi Vadrózsa népi együttes 
három korosztályos csoportját láttuk 
vendégül. Azért esett rájuk a 
választás, mert hasonló létszámmal 
és korosztályos felépítéssel dolgoz-
nak, mint mi.
Programunk felvonulással vette 
kezdetét, majd Nagy János lelkész 
úr látta vendégül a templomban a 
felvonulókat , és méltó útravalóval 
látta el a gyerekeket.
Ezúton köszönjük neki és segítőinek 
a szíves fogadtatást. A Torony utcai 
felvonulás mindig káprázatos nem 
csak vendégeinknek, hanem nekünk 
is. A népmeséből ismert „Terült, 
terülj asztalkám!” jut eszembe 
azokról a finomságokról roskadó 
asztalokról, ami a felvonulókat 
várja.
Köszönet érte szülőknek, nagyszü-
lőknek, népdalkörnek, madocsaiak-
nak!

Kevés pihenő és előkészület után 17 
órakor kezdtük műsorunkat, ahol 16 
műsorszámmal kedveskedtünk né-
zőinknek. Említenék közülük néhá-
nyat:
Vendégeink repertoárjában szere-
pelt:

Pünkösdölő, Mezőföldi csár-
dás, Sárközi táncok, Decsi verbunk, 
Szárazbál, Szatmári verbunk, 
Érpataki táncok, Kalocsai fércöltés.
Madocsai gyerekek a következő 
táncokat adták elő: Borzavári Róza 
citerajátéka és éneke, Kanásztánc, 
Mezőföldi leánytánc, Ocskó 
Endréné: Csóri kanász című 
koreográfiája, Drákszéli férc, Dél-
Alföldi táncok.

Kegyes volt az időjárás és hagyta, 
hogy a műsor a szabadtéri színpadon 
végig lezajlódhasson, de úgy 
gondolom, hogy megérdemelték 
ezek a gyerekek, hiszen nagyon 
fegyelmezetten, gördülékenyen 
cserélték, váltották egymást a szín-
padon.
Az izgalmak után kis frissítővel és 
szendvicsekkel vártuk a táncosokat 
és vendégeket, nézőket egyaránt. 
Ezután a Bogyiszlói népi zenekar 
húzta a talpalávalót, ahol gyerekek, 
felnőttek kedvükre mulatozhattak. 
Kicsik bánatosan voltunk, hogy 
vendégeink nem maradtak velünk a 
táncház és a bál ideje alatt. Az aznapi 
szerepléseik kimerítették őket. 
Bízunk benne, hogy a madocsaiak is 
nagyobb érdeklődéssel látogatják 
jövőre az esti bált, hiszen a mi 
településünkön élők nagyon szeret-
nek nótázni, mulatozni. 

Végezetül köszönöm a segítségét a 
színpadfelállításnál és lebontásnál 
dolgozó önkormányzati dolgozók-
nak és apukáknak. A nézőtér beren-
dezésénél végzett munkájukat a 
szülőknek és Varga Krisztinának. A 
kitűzők elkészítését köszönjük dr. 
Skrenyó Margitnak és a népdalkör-
nek. Köszönjük mindenki segítsé-
gét!

Madocsai Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület utánpótló csoportja 
nevében:

Dr. Volmanné Reich Márta
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IV. Madocsai Betyárnap

2010. május 8-án rendeztük meg a 
IV. Madocsai Betyárnapot. A 
rendezvény programjáról nem 
szeretnék időrendi beszámolót írni, 
hiszen aki eljött, tudja, hogy az 
egyes versenyszámok hogyan 
követték egymást.  
 Ha számot vetünk, nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy a korábbi 
évekhez képest egy sokkal színe-
sebb, változatosabb programot 
sikerült összeállítani. A lovas 
versenyszámok tekintetében is 
bővül tek a  lehetőségek,  az  
akadályhajtás mellett a délelőtt 
folyamán terep távlovaglásba, 
illetve sprint versenybe nevezhettek 
az érdeklődők. Új elem volt a 
csikósverseny, amelyre helyi, illetve 
vidéki csikósok is neveztek.  Akit 
azonban  ez  nem vonzott annyira, 
kedvére nótázhatott , hallgathatta a 
citerazenét és a tárogató hangját, 
nézelődhetett a fafaragók pavilon-
jánál,  a szebbnél szebb népviseleti 
ruhák között. Aki éhes volt 
megkóstolhatta a  finom madocsai 
lángost,  vagy délben babgulyást 
ehetett,  amit a  borkóstolós sátorban 
leöblíthetett  jó madocsai borral. 

Az időjárás ugyan nem volt annyira 
kegyes hozzánk,  de még a 
napközben néha eleredő  eső sem 
szegte kedvét sokaknak, és délután 
együtt szórakoztak  a népies 
fogathajtáson, vagy a „Vak vezet 
világtalant” elnevezésű utolsó 
futamon. A rendezvény látványában 
is fejlődött, új  és értékes díszlet-
elemek  készültek, amelyek mind-
mind emelték a színvonalat. 
Úgy érezzük, hogy a változa-
tosságon kívül  a  legnagyobb értéke 
és jelentősége azonban ennek a 
rendezvénynek a példaértékű össze-
fogás volt.
A rendezvény létrejöttében és lebo-
nyolításában   nagyon sokan dol-
goztak, akiknek nagy  része már az 
un. szervezői törzsgárdába tartozik. 
A falunak szinte minden civilszerve-
zete valamilyen módon segítsé-
günkre volt, és   több magánszemély 

is önként csatlakozott  a szerve-
zésbe. A nézők és a versenyzők 
tekintetében is elmondhatjuk, hogy 
a programok a település szinte 
minden korosztályát megmozgatták, 
vagy legalábbis kíváncsivá tették. 
Mindenki, aki eljött egy kellemes 
napot tölthetett el a természetben, a 
madocsai legelőn.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik bármilyen módon -  munkával 
vagy anyagi segítséggel  - hozzá-
járultak a rendezvény létrejöttéhez.. 
Külön, név szerint szeretnénk 
megköszönni  a támogatást az alábbi 
vállalkozóknak és szervezeteknek:

Madocsa Község Önkormányzata

Paksi Atomerőmű Zrt.

Madocsai Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület

Farkasné Bujdos Edit
Törjék Zsigmondné
Katz Lajos
Molnár István
Tomolik János
Vincze Sándor
Rácz István
Bujdos Antalné
Baksa Eszter
Horváth János
Madocsai borosgazdák
Madocsai Nyugdíjasklub
Madocsai Asszonykör
Puch József
Kánnai István
Madagro Kft.
Araczki Lászlóné
Szalai András
Csapó József
23. sz. ABC
Ifj. Törjék István
Kiss Ferenc
Sarki kocsma
Szekeres József
Gombos László
Sulák Gábor
Gallai János



Kompetencia alapú oktatás bevezetése iskolánkban

Állandóan változó, felgyorsult vilá-
gunkban nélkülözhetetlen az alkal-
mazkodó képesség, az élethosszig 
tartó tanulásra való felkészülés.
Ehhez folyamatosan tanulunk, in-
formálódunk, a megszerzett tudá-
sunkat alkotó módon kell felhasz-
nálnunk.
A 2007-ben létrejött közoktatási 
intézményfenntartó társulás ered-
ményeképpen iskola felújításra 
nyertünk támogatást.
Az infrastrukturális  támogatás után 
az oktatás módszertani megúju-
lására adtuk be és nyertük meg a 
TÁMOP néven ismert sikeres pályá-
zatot.
Rendszeresen halljuk, hogy az 
oktatást meg kell újítani, az 
elsajátított tudás hasznosításával 
probléma van, nem alkalmazható 
tudást nyújt az iskola.
Néhány éve már új fogalommal 
ismerkednek a kollégák, az idei 
tanévtől kezdve pedig már a tanulók 
is és a szülők is a kompetencia alapú 
oktatás módszereivel találkozhattak. 
Az új módszer elsősorban az 1. a 2. 
illetve az 4. és 5. osztályosokat érin-
tette, szövegalkotás, matematikai 
gondolkodás, szociális kompetencia 
és művészetek területein.

Mi a kompetencia ?
Egyszerűen fogalmazva:
képességek, készségek, amelyek 
hozzásegítenek, hogy az isme-
reteinket, tudásunkat alkalmazni 
tudjuk a mindennapokban, a 
folytonosan változó világban.

A kompetencia alapú oktatás során 
nem mást tanulnak a tanulók, hanem 
máshogy, más módszerrel.
Csoport munka, páros munka, 
kooperatív technikák kerülnek 
előtérbe, melynek során a tanulók 
bátrabbak, önállóbbak, együttműkö-
dőbbek lettek.
A program eredményeként nemcsak 
új iskola épül Madocsán, hanem a 
tárgyi felszereltség is javul.
A nevelőknek nagyon sok munkát, 
napi hosszas készülődést, tovább-
képzéseket, dokumentálásokat, 
belső továbbképzéseket, pedagógiai 
program módosítását, rengeteg 
időráfordítást jelentett a program.
A 2010/11-es tanévben is tovább 
folytatódik ez a munka, újabb 
osztályok és nevelők bevonásával.
Célunk a tanulók képességeinek és 
kompetenciáinak fejlesztése, vala-
mint szakmai, módszertani megújí-
tás.
Reményeink szerint ez a törekvés az 
oktatás minőségének javulását ered-
ményezi.
A megvalósítás nem megy egyik 
napról a másikra. Ennek érdekében 
különböző tanulásszervezési  eljárá-
sokat végzünk: tantárgytömbösítés, 
műveltség terület tantárgy nélküli 
bontása,  projekt vezetés, témahét 
szervezése, moduláris oktatás meg-
szervezése.

Mit jelent a tantárgytömbösített 
oktatás?

ˇ A tanulók kéthetes ciklu-
sokban tanulnak.

ˇ Egymást követő két napon 
3+3 órájuk van németből és 
magyarból

ˇ Új módszerekkel dolgoznak. 
Így több lehetőségük van az 
elsajátítás mellett a gyakor-
lásra, alkalmazásra.

Milyen projektben vettek részt a 
diákok?

ˇ A szél
ˇ A mindennapi életből kira-

gadott „problémát” dolgoz-
tak fel részletesen a tanulók, 
minél több tevékenységen 
keresztül.

ˇ Ezekből digitális anyagokat, 
fotókat, diagramokat, tab-
lókat,  munkadarabokat 
készítettek, bemutatták, amit 
megtanultak ezen keresztül

Mi a témahét?
ˇ A diákok azon a héten „Éled 

a természet” cím alatt, ma-
guk is végeztek megfigye-
léseket, gyűjtésük eredmé-
nyét bemutatták tanáruknak 
és társaiknak.

Mi a modulrendszerű oktatás?
ˇ A tananyagot téma szerint 

csoportosítva tanulták a diá-
kok, nem passzív befogadó-
ként, hanem tevékeny részt-
vevőként.

ˇ Magyarból a mítoszok vilá-
ga - a Biblia a téma, az 5. osz-
tályban. 

ˇ Németből 9 témát dolgoztak 
fel

S végül miféle új technikai eszkö-
zökről van szó?

ˇ Elsősorban a számítógépről.
ˇ Intézményünk részt kíván 

venni a tanulói laptop pá-
lyázaton, ahol a diákok sze-
mélyenként jutnak egy-egy 
számítógéphez. Ez nem a tu-
lajdonuk, nem vihetik haza, 
de a tanórán használják, a 
tananyag jó részét így dol-
gozzák fel.

Közös gondolkodásra, együttmű-
ködésre, időre, türelemre és minél 
több  madocsai diákra van szükség.

Agócs Mihályné
igazgató
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     Felső tagozat
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verseny megnevezése szintje tanuló neve osztálya elért felkészítő tanár

helyezés

Szavalóverseny iskolai Borzavári Róza 8. o. 1. Molnár Edit

Kovács Benjamin 5. o. 2. Lovász Magdolna

Szabó Vivien 8. o. 2. Molnár Edit

Millei Melinda 6. o. 3. Molnár Edit

Szavalóverseny D-B-M Borzavári Róza 8. o. 1. Molnár Edit

Magyar László verseny D-B-M Borzavári Róza,  8. o. 1. Agócs Mihályné, Molnár Edit

Szabó Vivien, 8. o. 1. és Pálfi Anita

Tarczal József

Biczó Zsuzsanna,

Englert Rebeka,

Pozsgai Fruzsina

"Ragadj tollat!" országos Borzavári Róza, 8. o. döntő Molnár Edit

versíró pályázat Szabó Vivien 

"Együtt a parlagfű ellen" városkörnyéki Bán Réka, 8. o. 1. Sebestyénné Venczel Andrea

Szabó Vivien,

Englert Rebeka

"Együtt a parlagfű ellen" megyei Bán Réka,  8. o. 1. Sebestyénné Venczel Andrea

Szabó Vivien,

Englert Rebeka

Zrínyi Ilona megyei Englert Rebeka 8. o. 20. Sebestyénné Venczel Andrea

matematika verseny Braun Zoltán 5. o. 27. Sebestyénné Venczel Andrea

Kovács Gergő 6. o. 31. Sebestyénné Venczel Andrea

Szintai Kristóf 6. o. 38. Sebestyénné Venczel Andrea

Kenguru megyei Szintai Kristóf 6. o. 10. Sebestyénné Venczel Andrea

matematika verseny Borzavári Róza 8. o. 15. Sebestyénné Venczel Andrea

Braun Zoltán 5. o. 25. Sebestyénné Venczel Andrea

Pongrácz Pál 6. o. 25. Sebestyénné Venczel Andrea

Varga Mihály 5. o. 26. Sebestyénné Venczel Andrea

Kovács Gergő 6. o. 32. Sebestyénné Venczel Andrea

Szabó Vivien 8. o. 33. Sebestyénné Venczel Andrea

Kárpátmedencei országos Szintai Kristóf, 6. o. 5. Sebestyénné Venczel Andrea

Matematika verseny döntő  Kovács Gergő,

Millei Melinda,

Pongrácz Pál,

Puch Adrienn,

Erb Ferenc

Hetedhét határ legjobb országos Szintai Kristóf 6. o. Sebestyénné Venczel Andrea

 kis matematikusa



A 2009/2010. tanévben elért eredményeink!

     Alsó tagozat

Diáknap az iskolában Hogy a programomról halljatok egy 
keveset,
Felkérem a sajtó-menedzseremet,
Hogy mutassa be a Répás-csomagot
Erre sajnos csak az rímel, hogy 
lóbabot.

Jó napot kívánunk mindenkinek,
Az otthon maradóknak és az itt 
jelenlévőknek.
Pontokba szedtük a Répás-csoma-
got
Ha tetszett, majd szavazzatok!

Egy
Két nap tanulás után mindenki nya-
ralni megy.
Egyetlen parancs van, csomagot 
szedj!
Mert a Templom téren vár a repülő
Hogy Hawaii-n legyünk, ahhoz 1 
perc se kő.

Kettő
Azt a hírt fújta ide a tavaszi szellő,
Hogy tanítás közben nincs tele 
minden bendő.
Ezt a problémát is megoldhatjuk 
ekképpen:
Non-stop pizzarendelés a padotok 
alatti kis számítógépen.

Három
Egy intézkedésünk meg is történt 
már
Az alsó suli romokban áll.
Második lépésként összedöntjük ezt 
is,
De hagyjuk, hogy segítsetek ti is.

Négy
Ugye lányok, nem lehetséges, hogy 
a WC-re egyedül mégy,
De senki nem is akadályozza meg, 
hogy ilyet tégy.
Inkább, hogy a kísérő se unatkozzon
A tükör mellett 1000 féle smink-
készlet várja a polcon.

Ötödik
A fiú WC-hez is probléma kötődik.
Nem rossz ugyan se az ajtó, se a 
kilincs,
Hisz nem lehet hibás az, ami nincs.
De ezt is megoldjuk, ha jól jár az 
agyatok
és a választáson Rékára szavaztok.

Hatodik
Még a fiúknak nem is említettem az 
ingyen jogsit!

(folytatás a 12. oldalon)

2010. április 1-jén diáknapot tar-
tottak az iskola felső tagozatán. Az 
esemény előkészületei azonban már 
az előző napokban elkezdődtek a 
diákigazgató-jelöltek kampányával. 
A jelöltek-Bán Réka (8.o.)és Vincze 
Nikolett (7.o.)- pogácsával, jósdá-
val, rádiós kívánságműsorral és 
hangzatos ígéretekkel igyekeztek 
megnyerni választóik szavazatát. A 
megválasztott diákigazgató, Bán 
Réka ünnepélyes keretek között 
vehette át az iskola kulcsát Agócs 
Mihályné igazgatónőtől és kezdhet-
te el munkáját igazgatóhelyettese, 
Vincze Nikolett segítségével. A 
napot mozilátogatással zárta az 
ifjúság. A kampánybeszédekből 
álljon itt egy kis ízelítő:
Bán Réka (kampányrigmusa):

Répás-rigmus

Újra eljött a diáknap
Öröm ez minden diáknak.
182 nap kemény munka
1 nap jut csak a diáknapra.
Sok beszédnek, sok az alja,
Csapjunk bele a lecsóba!
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verseny megnevezése szintje tanuló neve osztálya elért felkészítő tanár

helyezés

Szavalóverseny iskolai Szabó Vanessza       3. o. 1. Laposáné Sashalmi Ilona

Bak Éva                    3. o. 2. Laposáné Sashalmi Ilona

Vörös Jennifer           4. o. 3. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Matematika verseny D-B-M Szili Péter                4. o. 1. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Vörös Jennifer           4. o. 3. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Bertók Bianka Kincső 4. o. 3. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Hefkó Henrietta 3. o. 3. Laposáné Sashalmi Ilona

Benedek Katalin 4. o. 6. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Bendegúz D-B-M Hefkó Henrietta 3. o. 3. Laposáné Sashalmi Ilona

anyanyelvi vetélkedő Kovács Marianna 4. o. 3. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Zrínyi Ilona megyei Szili Péter                4. o. 7. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

matematika verseny Vörös Jennifer           4. o. 13. Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Herman Ottó verseny országos döntő Szili Péter                4. o. Zemkóné Horváth Zsuzsanna



(folytatás a 11. oldalról)

A 8.-os fiúk a szünetben osztják,
Hogyha mindnyájótok ránk adja a 
voksát.
A tanító nénik autója a Templom té-
ren fellelhető
Az iskola tanulóinak igénybe vehe-
tő.

Hetedik
És egyben utolsó gondolat.
Tiszteljük meg a tanárokat.
Tripla fizetéssel és jó sok szabad-
sággal,
Ne legyen sok gondjuk a diákokkal.

Most, mint Petőfi állok itt e lépcsőn 
lelkesen,
E szókat vésem most kebletekbe.
Ha érezni akarjátok a szebb jövő 
szagát:
Tudjátok kinek kell adni a cédulát!

Vincze Nikolett kampánybeszéde 
pedig így hangzott:

Beszédemet versben mondom el
Remélve, hogy nem szaladtok el.

A hetedik osztály jelöltje vagyok
Azt kérem tőletek, hogy meg-
hallgassatok.

Ha rám szavaztok csak egyet mond-
hatok,
Teljesülhet minden kívánságotok.
Ígéreteim közül most
Néhányat felsorolok.

Kezdjük a sort a hatodikkal:
Ugye le A walesi bárdokkal?
Kérdezem valamennyi osztálytól, 
Nem tudtok már mindent, minden 
tantárgyból?
    
Ezért ha bizalmat szavaznátok,
Nem kell látogatni a tanórákat.
Tanáraink se keseregjenek
Kapnak 1-1 üdülési csekket.

Nézzük mi a helyzet az épülettel, 
S kezdjük rögtön a toiletttel.
A WC-papír mennyisége elegendő
Kivéve ha a kagylóban landol ő.

A kilincsek az ajtókon körbe-körbe 
járnak
Ijedtséget okozva ezzel néhány 
tanárnak.

Nem baj, ha szorul, ugorj, ott az ab-
lak,
Kivéve a hetediknek, ahol rácsok 
vannak.

A kerítés is lassan láthatatlanná vált
Hiányát ki is használja minden diák.
Biciklik repülnek hűlt helyén szerte 
szét
A kaput a gyerekek már meg sem 
ismernék.

Nem baj épül már az új iskola,
Bár oda se kellene járni soha.
Ígérem nektek nem lesz ok panaszra
Minden dolgozat el lesz halasztva.

Az órák sokkal rövidebbek lesznek,
A tanárok a gyerekeknek ajándékot 
visznek.
Akik köszönik a figyelmességet és
Örülnek, ha nevelőik pihenni térnek.

Végül beszédemet e sorokkal 
zárom,
Remélve, hogy mind vettétek adá-
som.
Szavazzatok rám, nem fogjátok 
bánni
S holnaptól megtehettek, büntet-
lenül bármit.

„ …BALLAG  MÁR  A  VÉN  DIÁK… ” TOVÁBBTANULÁS

A következő tanulók intettek 
búcsút iskolánknak:

1.  Bán Réka
2.  Biczó Zsuzsanna
3.  Bogár Fanni
4.  Borzavári Róza
5.  Bozsoki Adelaida
6.  Englert Rebeka
7.  Gábor Mihály
8.  Hebők Barnabás
9.  Jakab Mariann
10. Kovács Aida
11. Miss Viktor
12. Molnár Gyula
13. Pozsgai Fruzsina
14. Ruff Zoltán

15. Szabó Vivien
16. Szívós Karolina
17. Tarczal József
18. Tompa Gábor
19. Várnagy Zsolt
20. Vida Alexandra
21. Vincze Ágnes
22. Zemkó Máté

Az idei tanévben 22 diákunk 
hagyja el az iskola öreg falait. 
Az áprilisi szorongással teli 
napok után mindnyájan fellé-
legezhettünk – szülők, diákok, 
osztályfőnök -, mert minden ta-
nulónkat felvették a megjelölt 
középiskolák valamelyikébe.
8 diákunk gimnáziumban, 8-an 
szakközépiskolában és 6-an 
szakiskolában folytathatják 
tanulmányaikat.
További munkájukhoz sok 
sikert, kitartást kívánok:

Pálfi Anita
osztályfőnök
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Kézilabda hírek

A tavaszi szezonban 4 hazai 
meccsünk volt és hatszor megyünk 
idegenbe ( Tamási még vissza van). 
A Zombai győzelem után itthon 
fogadtuk Nagydorog csapatát. A 
mérkőzés 11. percében már 8:0-ra 
vezettünk, a 8 gólnyi különbség a 
félidőben is megmaradt, a végére 
pedig 35:13-as győzelmet arattunk, 
ezzel a mezőnyben a gólarányunkat 
is növeltük. Jó volt, hogy mindegyik 
nevezett játékosunk pályára tudott 
lépni és nagyrészük gólt is tudott 
dobni.
Gól lövőink: /Klippel Gyöngyi - 
Vajcs Anna 1-1 gól, Baranya Lilla - 
Vidók Kinga 2-2 gól, Baranya Betti - 
Fazekas Móni - Vincze Ági 3-3 gól, 
Kis Klaudia 9 gól, és a legtöbbet 
Sereg Niki 11 gólt dobta/
Madocsa-Tengelic mérkőzés.
Nagyon készültünk a számunkra 
nem igazán szimpatikus csapat 
fogadására, hiszen az idősebb 
életkorú, tapasztalt játékosok 
nagyon alattomos szabálytalan-
ságokat és ezzel együtt fájdalmas 
sérüléseket tudtak már eddig is 
produkálni. Csapatunk fizikális 
felkészültsége és taktikai fejlődése 
meghozta az eredményt. Nagyon 
kemény és küzdelmes mérkőzésen 
győzni tudtunk Tengelic ellen 
27:25-re.
Gól lövőink: /Vajcs Anna 2 gól, 
Fazekas Móni - Baranya Betti 3-3 
gól, Baranya Lilla 4 gól, Kis Klaudia 
7 gól és Sereg Niki 8 gól./
Gratulálok a csapatnak!

A mérkőzés után megettük a mara-
dék sült kolbászt és hurkát a törzs-
szurkolókkal.

Ezután 5 idegenbeli mérkőzés 
következett, ami mindig hátrány egy 
csapat számára, hiszen a hazai pálya 
nagyon sok plusz energiát tud adni 
egy csapatnak, főleg ha ilyen 
szurkolótábora van, mint nekünk. 
Szerencsére törzsszurkolóink vidék-
re is elkísérnek bennünket és otthoni 
hangulatot próbálnak teremteni a 
lányok számára. Köszönjük!

Decsre utaztunk 04. 09.-én, izgul-
tunk, hiszen az előző bajnokságban 
2 góllal kikaptunk, és a lendületes 
fiatal csapat mindig tartogat megle-
petéseket számunkra. A mérkőzést 
már a 16. percben megnyertük, 
hiszen 8 góllal vezettünk. A félidőt 
8:18-ra nyertük. A második játék-
részben növeltük előnyünket és a 
meccset 24:38-ra nyertük.
Gól lövőink: /Fazekas Móni 1 gól, 
Baranya Lilla - Baranya Betti -
Klippel Gyöngyi, Fenyvesi Anita   
2-2 gól, Vajcs Anna 3 gól, Sereg Niki 
9 gól és Kis Klaudia a mezőny lege-
redményesebb játékosa lett 17 
góljával./

Simontornya volt a következő állo-
másunk, ahova már reményekkel 
utaztunk és reméltük, hogy meglesz 
az 5. győzelmünk is. A 16. percig fej-
fej mellett haladt a csapat a góllö-
vésben, de itt elkezdtük növelni elő-
nyünket és a félidő 6:17-es eredmé-
nye bíztató volt számunkra. A máso-
dik játékrészben növeltük a gólkü-
lönbséget, és 15:29-re nyertük a 
meccset.
Gól lövőink: /Fazekas Móni 1 gól, 
Klippel Gyöngyi 2 gól, Baranya 
Betti 4 gól, Baranya Lilla 5 gól, 
Sereg Niki 6 gól és Kis Klaudia 11 
gól./

04.23.-án Hőgyészre utaztunk re-
méltük, hogy nem lesz gond, hiszen 
Hőgyész még nem szerzett pontot a 
bajnokságban. A félidőbe 10 gólos 
előnyünk volt és a végére 28:41-re 
nyertünk, de a kinti pálya azért oko-
zott egy kis zavart a védekezésben, 
hiszen 28 gólt már régen kaptunk. 
Gól lövőink: /Vincze Ági 1 gól, 
Bacs Ági - Baranya Betti - Klippel 
Gyöngyi 2-2 gól, Vajcs Anna -
Fazekas Móni 3gól, Baranya Lilla 7 
gól,Kis Klaudia-Sereg Niki 9-9 gól./

Hatból hat ez már jó jelnek 
mutatkozott!

Gyönkön volt a következő mérkőzé-
sünk, ahol a két játékvezető köny-
nyelműsége majdnem komoly sérü-
léseket okozott, hiszen hagyták a 
Gyönki csapat játékosait durvaságig 
küzdeni és nem fújtak le nekik 
semmit. A 60 perc alatt nem kaptunk 
egyetlen büntető dobást sem. A 
félidőben csak 1 góllal vezettünk, de 
a második félidőben az erőnlétünk 
megint győzedelmeskedett és a 
meccset 27:36-ra nyertük. 
Gól lövőink: /Baranya Betti 2 gól, 
Vajcs Anna-Fazekas Móni 4-4 gól, 
Sereg Niki 7 gól, Kis Klaudia 8 gól 
és Baranya Lilla a 11 góljával a 
mezőny legeredményesebb játékosa 
volt./

Kocsola, betonpálya. Izgultunk az 
idő miatt, azért mert még soha sem 
sikerült megverni Kocsola csapatát 
és tudtuk, hogy a dobogó 3. helye-
zése múlhat ezen a mérkőzésen. A 
pályáról akkor söpörték, söpörtük le 
a vizet mikor odaértünk, hiszen 
előtte nagy zuhi volt. Az első félidő 
nem hasonlított kézilabda meccsre, 
hiszen nem tudták megfogni a 
lányok a víztől tocsogós labdát. Két 
kézzel dobtak kapura, a félidei 
eredmény 7-7 volt. A második félidő 
izgalmakkal telt, hiszen a 27. percig 
fej-fej mellett haladt a két csapat. 
Azután elmentünk 3 góllal és a 
meccset a végén 20:22-re nyertük.

Nyolcból nyolc meccs megvolt, és 
a harmadik helyezés be volt 

biztosítva!

Gól lövőink: /Kis Noémi 1 gól, 
Fazekas Móni-Sereg Niki 4-4 gól, 
Kis Klaudia 6 gól és Baranya Lilla 7 
gól./
A mérkőzés után pacal vacsorával 
vendégelte meg csapatunkat Pap 
Laci (Papen), Sereg Józsi és cs. , és 
Sereg Zoltán és cs. Köszönjük!

(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)

Pünkösd hétfőn fogadtuk szomszéd 
községünk csapatát, Bölcskét.
Annak ellenére, hogy nem volt he-
lyezésbeli tétje a meccsnek, az izga-
lom a tetőfokon volt. Plakátokkal 
hívtuk szurkolóinkat a meccsre, meg 
is telt a csarnok, hiszen kb. 200 néző 
volt jelen ezen a rangadón. A megú-
jult játékosokkal kiálló Bölcske 
csapata meglepetést okozott szá-
munkra, hiszen felvették ellenünk a 
harcot és küzdöttek. Az első félidő 
döntetlennel végződött, hiszen 
12:12 volt az eredmény. 

A második félidőre nyugtattuk a 
lányokat és próbáltuk a higgadt és 
felszabadult játékra ösztönözni őket. 
Nem sok sikerrel, hiszen a győzelem 
kb. a 21. percben dőlt el. Onnantól 
növeltük előnyünket és kapusunk jó 
teljesítménye nagyban hozzájárul a 
csapat győzelméhez. A meccset 
27:20-ra nyertük.

Gól lövőink: /Fazekas Móni - Vajcs 
Anna - Baranya Betti 1-1 gól, 
Baranya Lilla - Kis Klaudia - Sereg 
Niki 8-8 gól./

A mérkőzés után Novák Lajos és cs. , 
Kis Gyula és cs. , Szalai Andrásné és 
cs. gulyáslevessel, sütivel vendégel-
te meg csapatunkat és törzsszurko-
lóinkat. Vajcsné Eszter és Vinczéné 
Judit finom sütikkel járultak hozzá a 
vacsorához. Köszönjük!

Június 11-ére meghívást kapott 
csapatunk a Ferencvárosi kézilabda 
Klubtól, kézilabda gálán való 
részvételre, ahova csapatunk és 
törzsszurkolóink a Paksi Atom-
erőmű Zrt. által részünkre biztosított 
busszal utazik.

Áprilisi bajnoki labdarúgó mérkőzések

16.forduló, 2010.04.04
ifi Németkér-Madocsa 0:4 (0:0)
Vez: Balipap Tibor, Varga Gábor
Gólszerző: Zengrűber Áron 2, 
Szintai Ferenc, Wolf János

Seregi István-Szívós Dávid, Blatt 
Péter, Szabó József, Fazekas Zoltán- 
Szabados Adrián, (Laposa Bence) 
Vörös Gábor, Zengrűber Áron, Wolf 
János- Szintai Ferenc, Gábor Mihály

A túlkorosok közül ezúttal Elek és 
Magyar pihent, Madár és P.Kovács 
pedig sérülés miatt hiányzott. Az 
első félidő kiegyenlített volt, mert 
nem sikerült kihasználni a helyzete-
inket. A második félidőben két gyors 
góllal elvettük a hazaiak hitét a 
meccs végén pedig a gólarányunkat 
is tudtuk javítani.

felnőtt Németkér-Madocsa 2:0 
(0:0)
Vez: Major Zsolt, Balipap Tibor, 
Varga Gábor

Gergely László- Baka László, 
(Nyulasi Norbert) Agócs Gábor, 
Jenei Ferenc, ifj Erdélyi Péter- 
Wenhardt Ákos, Boris Kornél, 
Házer Péter, Araczki Attila -, Boris 
Balázs Pápista József

Az első félidő nagy küzdelmet 
hozott, de a kapuk nem forogtak ve-
szélyben. A félidő hajrájában aztán

előttünk adódott egy ziccer, de saj-
nos kimaradt. A második félidőben a 
hazaiak nagyiramot diktálva 
támadtak, és egy szerencsés góllal 
vezetést szereztek. Megpróbáltunk 
mindent az egyenlítés érdekében, 
meg volt a gólhelyzet is, de újra baj 
volt a koncentrációval.
A végén kitámadtunk és kontratá-
madásból bekaptuk a második gólt. 

17.forduló, 2010.04.11
ifi Madocsa-Bonyhádbörzsöny 
2:2 (1:0)
Vez: Kovács L Péter, Verbászi 
Patrik
Gólszerző: Zengrűber Áron, 
Szabados Adrián

Seregi István-Elek Tibor, Szívós 
Dávid, Szabó József, Fazekas 
Zoltán-Laposa Bence, (Szabó 
Edvin) Magyar Tamás, Vörös 
Gábor, Wolf János-Gábor Mihály 
(Szabados Adrián) Zengrűber Áron 

A túlkorosok közül ezúttal Blatt és 
Szintai pihent, Madár és P.Kovács 
pedig sérülés miatt még mindig 
hiányzott. Az első félidőben vezetést 
szereztünk, amit a második félidő 
elején növeltünk is. A második féli-
dőben az átszervezett csapatunk 
megérezte a kulcsemberek hiányát, 
a vendégek erősítettek és sikerült 
egyenlíteniük. A lefújás után ki-
állított Fazekas is hiányozni fog egy 

ideig eltiltás miatt.

felnőtt Madocsa-Bonyhádbör-
zsöny 0:0  (0:0)
Vez: Bese Zoltán, Kovács L Péter, 
Verbászi Patrik

Gergely László- ifj Erdélyi Péter, 
Jenei Ferenc, Agócs Gábor, Baka 
László- Boris Balázs (Szintai 
Ferenc) Boris Kornél, Házer Péter, 
Araczki Attila (Nyulasi Norbert)-
Lacza József, (Hornyák László) 
Pápista József

Kiegyensúlyozott erőviszonyok 
mellett, küzdelmes mérkőzésen, ke-
vés helyzetet sikerült kialakítani, így 
elmaradt első tavaszi győzelmünk. 
Agócs Gábort kiállították és egy 
ideig nem számíthatunk a játé-kára.

MAGYAR KUPA
Madocsa-Dunaföldvár 1:3 (1:1, 
1:1, 1:0)
Vez: Nyakas Balázs, Álló Tibor, 
Bese Zoltán

Seregi István- Baka László, Házer 
Péter, Blatt Péter, Araczki Attila- 
Boris Balázs (Elek Tibor) Wenhardt 
Ákos, Magyar Tamás, (Araczki 
István) Vörös Gábor (Szintai 
Ferenc)-Nyulasi Norbert, (Gábor 
Mihály) Zengrűber Áron (Szabados 
Adrián)

(folytatás a 15. oldalon)
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(folytatás a 14. oldalról)

A megyei I osztály egyik élcsapatá-
val sorsoltak össze bennünket. Az 
első félidőben egy szöglet után 
vezetést szereztünk, bár többnyire a 
vendégek diktálták a tempót. Jól 
védekeztünk, tartottuk az ered-
ményt. A vendégek csak a második 
félidő derekán tudtak egyenlíteni, de 
a 90. percben mi hagytuk ki a meccs 
legnagyobb ziccerét. A 2x15 perces 
hosszabbítást a vendégek bírták 
jobban erővel és kivívták a hosszab-
bítást. Csapatunkból mindenki 
átlagon felüli teljesítményt nyújtott, 
mindenki dicséretet érdemel.

18.forduló, 2010.04.18
ifi Mórágy-Madocsa 1:4 (0:0)
Vez: Juhász Csaba, Járfás 
Gergely
Gólszerző: Szintai Ferenc 3, 
Szabó Edvin 1

Seregi István-Szívós Dávid, Blatt 
Péter, Magyar Tamás, Szabó József-
Laposa Bence, Szabados Adrián, 
Vörös Gábor, Gábor Mihály-Szintai 
Ferenc, Szabó Edvin

Az előző heti gondok gyarapodtak, 
mert a sérültek továbbra is hiányoz-
tak és eltiltás miatt két újabb hiány-
zónk lett, Fazekas és Zengrűber. Az 
első félidőben a helyi csapat nehéz

feladat elé állította a mieinket, de a 
legfiatalabbak is dicséretesen haj-
tottak, Gábor M, Szabó E, Szabados 
A, Laposa B megoldotta a rábízott 
feladatot. A második félidőben 
jöttek a szokásos Szintai gólok, a 
hazaik elfáradtak, a kedvük is el-
ment, így sima lett a győzelem.

Mórágy-Madocsa 3:1 (1:1)
Vez: Szincsák László, Juhász 
Csaba, Járfás Gergely
Gólszerző: Boris Balázs

Gergely László- Baka László, ifj 
Erdélyi Péter, Jenei Ferenc, Tarczal 
Róber t ,  (Zengrűbe r  Áron) -  
Wenhardt Ákos, Boris Kornél, 
(Hornyák László) Házer Péter, 
Pápista József-Nyulasi Norbert, 
Boris Balázs 

Ötödik meccs, ötödik rangadó. 
Nagyon készültünk már az első 
győzelmünkre, de az előjelek nem a 
javunkra szóltak. A hazaiak többet 
támadtak, de a második félidő 
közepéig jól tartottuk magunkat. 
Tarczal és Boris sérülése és Erdélyi 
kiállítása viszont megpecsételte a 
sorsunkat, az utolsó 10 percben 
kaptunk két gólt.

19.forduló, 2010.04.25
ifi Madocsa-Dunaszentgyörgy 0:0 
(0:0)
Vez: Antal István, Franckó Ferenc

Seregi István-Elek Tibor, Szívós 
Dávid, Magyar Tamás, Szabó 
József-Laposa Bence, (Madár 
Krisztián) Wolf János, Zengrűber 
Áron, Szabados Adrián-Gábor 
Mihály, (Szabó Edvin) Szintai 
Ferenc 

Hiába játszott végig fölényben a 
csapatunk, a szervezetten védekező 
vendégek kibekkelték a döntetlent.

Madocsa-Dunaszentgyörgy 2:0 
(1:0)
Vez: Haszeg Lajos, Antal István, 
Franckó Ferenc
Góllövő: Pápista József, Araczki 
Attila

Gergely László (Seregi István)- 
Baka László, Jenei Ferenc, (Vörös 
Gábor) Boris Kornél, Tarczal 
Róbert- Boris Balázs, Wenhardt 
Ákos, (Hornyák László) Házer 
Péter, Araczki Attila-Pápista József, 
Nyulasi Norbert (Araczki István)

A sok rangadó után végre egy 
könnyebb meccs következett, 
melyen sikerült önbizalom növelő 
győzelmet elérnünk.

Májusi bajnoki labdarúgó mérkőzések

20.forduló, 2010.05.01
ifi Fadd-Madocsa 0:1 (0:1)
Vez: Kelemen Zoltán, Bese Zoltán
Gólszerző: Zengrűber Áron

Seregi István-Szívós Dávid, Blatt 
Péter, Elek Tibor, Szabó József- 
Szabados Adrián, Vörös Gábor, 
Wolf János, Laposa Bence- Gábor 
Mihály, Zengrűber Áron 

Nehéz meccset játszottunk a faddi-
akkal, mert a ballagás miatt több 
hiányzónk is volt. A lelkes újoncok 
dicséretesen megállták a helyüket, 
Zengrűber Áron pedig berúgta a szo-
kásos gólját, így sikerült hoznunk a 

győzelmet.

Fadd-Madocsa 5:0 (2:0)
Vez: Major Zsolt, Kelemen 
Zoltán, Bese Zoltán

Seregi István- Baka László, ifj 
Erdélyi Péter, Boris Kornél, 
(Magyar Tamás) Tarczal Róbert- 
Boris Balázs, Házer Péter, Lacza 
József, Araczki Attila-Pápista 
József, Nyulasi Norbert

A hazaiak voltak a meccs esélyesei, 
mert télen minőségi átigazolások 
révén alaposan megerősödtek. Az 
első félidőben kihagytunk két nagy 

ziccert, lehetett volna döntetlen a 
félidő. A második játékrészben a 
faddiak tovább növelték előnyüket.

21.forduló, 2010.05.09
ifi Madocsa-Zomba 0:0 (0:0)
Vez: Ledneczky Mihály, Szombat 
Szabolcs

Seregi István- Szabó József, Blatt 
Péter, Magyar Tamás, Gábor 
Mihály - Szabados Adrián, (Szabó 
Edvin) Vörös Gábor, Zengrűber 
Áron Laposa Bence (Tarczal 
Zoltán) - Madár Krisztián, Szintai 
Ferenc 

(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)

Jóiramú küzdelmes mérkőzésen 
mindkét oldalon kimaradtak a 
helyzetek, mindkét csapat rászolgált 
az egy pontra. A dunafölvári csapat 
is ikszelt, így maradt a Madocsa, 
Dunaföldvár, Zomba sorrend.

Madocsa-Zomba 6:1 (1:1)
Vez: Horváth Tamás, Ledneczky 
Mihály, Szombat Szabolcs
Góllövő: Nyulasi Norbert 3, Házer 
Péter 2, Boris Kornél 1

Gergely László (Seregi István)- 
Baka László, Jenei Ferenc, Erdélyi 
Péter, (Elek Tibor) Tarczal Róbert- 
Boris Balázs, (Wolf János) Boris 
Kornél, Házer Péter, Lacza József-
Pápista József, (Wenhardt Ákos) 
Nyulasi Norbert 

Álmos kezdés után hátrányba 
kerültünk, majd javuló játékkal 
megfordítottuk a meccset, a végén 
pedig már parádéztak játékosaink.

22.forduló, 2010.05.23
ifi Bátaapáti-Madocsa 2:2 (0:1)
Vez: Kovács L Péter, Verbászi 
Patrik
Góllövő: Madár Krisztián

Elek Tibor-Szívós Dávid, Blatt 
Péter, P.Kovács Dániel, Szabó 
József (Gábor Mihály) - Szabados 
Adrián, (Laposa Bence) Vörös

Gábor, Magyar Tamás, Wolf János 
(Tarczal Zoltán)-Madár Krisztián, 
Zengrűber Áron (Szabó Edvin)

Küzdelmes mérkőzésen kicsúszott a 
kezünkből a győzelem.

Bátaapáti-Madocsa 6:2 (4:2)
Vez: Bese Zoltán, Kovács L Péter, 
Verbászi Patrik
Góllövő: Házer Péter, Agócs 
Gábor

Gergely László- Baka László, 
Erdélyi Péter, Boris Kornél, Tarczal 
Róbert (Seregi István)- Boris 
Balázs, Házer Péter, Lacza József, 
Pápista József,(Wenhardt Ákos)- 
Nyulasi Norbert, Agócs Gábor 

Az első félidőben a hazaiak minden 
lövésből gólt értek el, korán eldőlt a 
három pont sorsa.

23.forduló, 2010.05.30
ifi Madocsa-Györköny 8:0 (5:0)
Vez: Horváth Tamás, Rácz Gábor
Góllövő: Wolf 3, Madár 2, 
Zengrűber 2, Szintai

Seregi István- Elek Tibor, Szívós 
Dávid, P.Kovács Dániel, Szabó 
József (Tarczal Zoltán)- Szabados 
Adrián (Gábor Mihály) Vörös 
Gábor, Wolf János (Laposa Bence) 
Madár Krisztián- Zengrűber Áron, 
Szintai Ferenc 

Ifistáink agresszíven kezdték a 
meccset, a vendégek hamar bele-
törődtek a vereségbe.
Három fordulóval a vége előtt 
őrizzük az első helyet.

Madocsa-Györköny 4:1 (2:0)
Vez: Rácz Zoltán, Horváth Tamás, 
Rácz Gábor
Góllövő: Házer 2, Araczki A, 
Pápista

Gergely László (Seregi István)- 
Baka László, Erdélyi Péter, Boris 
Kornél, (Blatt Péter) Tarczal Róbert- 
Araczki István, , Házer Péter, 
Wenhardt Ákos (Pápista József), 
Araczki Attila (Agócs Gábor)- 
Nyulasi Norbert, (Magyar Tamás) 
Boris Balázs 

Magabiztos jó játékkal biztos 
győzelmet arattunk.

VÉRADÁS

2010.július 13-án 
(kedden) véradás lesz.
Ideje:12.30 -15.30 óra
között
Helyszín: Egészségház

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

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

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

16 SPORT: Labdarúgás


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

