
                          MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
a 2010. december 18-án (szombaton) 
15 órai kezdettel megrendezésre kerülő 

Madocsai Advent Vásárra.
Helyszín: Gyülekezeti ház udvara

A vásár bevétele teljes egészében 
jótékony célra fordítódik, helyi 
adományként szolgál tovább.

Jöjjenek, hozzák el családjukat, 
ismerőseiket! Legyünk együtt 
advent utolsó hétvégéjén!

Madocsai Hírmondó
  V. évfolyam, 4. szám, 2010. október - novemberA Madocsai Önkormányzat lapja
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VÁLASZTÁSI   EREDMÉNYEK
2010. önkormányzati választás  

Madocsa

Ezúton teszem közzé Madocsa 
településen a megválasztott polgár-
mester és egyéni listás képviselők 
adatait.

Hortobágyiné dr.Gera Judit
HVI vezetője

POLGÁRMESTER
Gelencsérné Tolnai Klára  független

EGYÉNI  LISTÁS  ÖNKORMÁNYZATI   KÉPVISELŐK

Puch József FIDESZ-KDNP
Blatt György FIDESZ-KDNP
Soós Ferencné független
Vörös Bálint független
id.Törjék István FIDESZ-KDNP
Bán Géza független

Nem jutottak mandátumhoz:   Rostás György független
Molnár Ildikó független
Szalai Andrásné független
Madár Imre független
Kovács István független
Szabó József független
Szabó Ferenc független
Makai Anett független

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE (2010. október 18.)
Az újonnan megválasztott kép-
viselő-testület 2010. október 18-án 
16 órai kezdettel a Művelődési ház 
házasságkötő termében tartotta 
alakuló ülését.  Első napirendként 
Koszorus Aranka, a Helyi Választási 
Bizottság Elnöke  tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a választás 
előkészületei és maga a szavazás 
rendben lezajlott, a Helyi Választási 
Bizottsághoz sem a szavazást 
megelőzően, sem pedig a szavazás 
napján kifogás nem érkezett. 
Megállapította, hogy a választás 
mind az önkormányzati képviselők, 
mind pedig a  polgármester  
vonatkozásában törvényes és ered-
ményes volt. Bejelentette, hogy   
Madocsa polgármesterévé
Gelencsérné Tolnai Klárát ,  
önkormányzati képviselőnek 

Puch  József Fidesz-KDNP
Blatt György    Fidesz-KDNP
Soós Ferencné független
Vörös Bálint független
id.Törjék István Fidesz-KDNP
Bán Bálint Géza     független

jelölteket választották meg.
Ezt követően a polgármester és a 
képviselők letették az esküt, majd 
átvették megbízóleveleiket. Gelen-

csérné Tolnai Klára polgármester 
megköszönte a lakosság bizalmát, 
ismertette azokat a célokat, elkép-
zeléseket, amelyekért a településen 
a következő négy évben dolgozni 
kíván, és amelyek megvalósítása 
érdekében számít a képviselő-
testület, a helyi civil szervezetek, 
gazdálkodó szervezetek, valamint a 
lakosság együttműködésére. 
Ezek közül a  legfontosabbak:
- mindenek előtt be kell fejezni a 
folyamatban lévő beruházásokat, 
iskolaépítést, Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítését,
- biztosítani kell a meglévő intéz-
mények zavartalan működését,
- folytatni kell az utak, járdák felú-
jítását, meg kell oldani a csapadék-
víz elvezetésének súlyos problémá-
ját,
- folytatni kell a település arcula-
tának megváltoztatását, a Paksi utca   
/ buszmegá l ló  é s  kö rnyéke /  
kialakításával,
- törekedni kell a volt tsz-székház, 
valamint az Iskola beruházás befe-
jezés után üresen maradó felső tago-
zatos iskola épületének hasznosítá-
sára,
- meg kell teremteni a fiatalok kul-
turált szórakozásának feltételét, egy 
ifjúsági klub létrehozásával,

- szükségesnek tartja a településen 
működő egyesületek támogatását,
- támogatni kell a református temp-
lom felújításának folytatását,
- törekedni kell a munkanélküliség 
csökkentésére, új munkahelyek 
teremtése, közcélú foglalkoztatás 
folytatása,
- a költségvetésből biztosítani kell az 
előző évek gyakorlata szerint a szo-
ciálisan rászoruló lakosság támoga-
tását,
- fontosnak tartja a vállalkozások-
kal, civil szervezetekkel kialakított 
jó kapcsolat megőrzését, erősítését.

A polgármester programismertetője 
után a képviselő-testület alpolgár-
mesternek titkos szavazással Puch 
Józsefet választotta meg, majd 
megállapította a polgármester illet-
ményét. A kötelezően létrehozandó 
Pénzügyi Bizottság elnökének id. 
Törjék Istvánt, képviselő tagjának 
Soós Ferencnét, külsős tagjának 
Törjék Ferencnét választotta. Az 
ülés végén a polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy a meg-
bízólevél átvételétől számított 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot 
kell  benyújtaniuk.  

Polgármesteri Hivatal
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ÉRTESÍTÉS

Értesítem a település lakosságát, hogy 2011. január l. napjától  a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje – igazodva más 
hivatalokéhoz - az alábbiak szerint változik meg:

Hétfő: de. 7.30 -  12.00 óra du. 12.30 - 16.00 óra

Kedd: de. 7.30 -  12.00 óra du. 12.30 - 16.00 óra

Szerda: de. 7.30 -  12.00 óra du. 12.30 - 16.00 óra

Csütörtök: de. 7.30 -  12.00 óra délután nincs ügyfélfogadás

Péntek: de. 7.30 -  13.00 óra

            

Hortobágyiné dr. Gera Judit
jegyző

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

A Duna-Mecsek Területfejlesztési 
Alapítvány az alapító okiratában 
megfogalmazott célokkal, valamint, 
a EGT és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus által támogatott pá-
lyázatban meghatározott célkitűzé-
sekkel összhangban pályázatot hir-
detett önkormányzatok, azok társu-
lásai, civil és gazdálkodó szerveze-
tek számára komplex akadálymen-
tesítési tevékenység támogatására. 

A pályázat kiírását az alapozta meg, 
hogy az önkormányzatok és azok 
intézményei,  valamint társulásai 
számára a 2007. évi XXIII. számú 
törvény kötelezővé teszi, hogy 2010. 
december 31-ig a fogyatékos 
emberek közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférését 
biztosítani kell.
A pályázatot megismerve született 
meg az az elhatározás, hogy a 
Polgármesteri Hivatalt, amely a falu 
életének egyik jelentős közösségi 
színtere fel kell újítani, a fogyatékos 
emberek számára is elérhetővé kell 
tenni.  
A pályázat benyújtására – a 
képviselő-testület döntése alapján – 
2010. áprilisában került sor, az 
alapítvány támogató döntését pedig 
2010. június 25-én vehettük kézhez. 
A 13 milliós beruházáshoz az alapít-
vány kuratóriuma 9 436 993 Ft 
támogatást,  az  önkormányzat 

pedig  több,mint 3 millió Ft saját 
forrást biztosított. 

A munkálatok előkészületeire már 
júliusban sor került, de a tényleges 
kivitelezési munkák augusztus 7-én 
kezdődtek el, és 2010. október 20-án 
fejeződtek be. Mindenki aki ebben 
az időben a hivatalba látogatott, 
vagy ügyes-bajos ügyeit intézte 
láthatta milyen nagyszabású munka 
folyt.
Külsőleg megvalósult az akadály-
mentes bejáró, parkoló, és rámpa. 
Az épületen belül új ügyfélpultok, 

ajtók kerültek beépítésre, a 
téjékozódáshoz a hallássérültek  
részére hangos térkép,  a vakok és 
gyengénlátátók részére Braille 
irással ellátott információs táblák 
lettek kihelyezve.
Megszépültek a mosdók, megvaló-
sult egy  akadálymentesített illem-
hely is segélyhívó rendszerrel. És 
végezetül sok év elmaradását 
pótolva megújulhattak a beltéri 
falfelületek is. 

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

Összességében: aki most bejön a 
Hivatalba, egy korszerű, minden 
tekintetben az Európai Unió 
előírásainak megfelelő épületbe lép, 
ahol – azt hiszem valamennyi 
kollégám nevében is mondhatom – 
öröm dolgozni. 

HGJ

Költségmegtakarítás komposztálással

A családok számára egyre 
komolyabb gondot okoz az 
észszerű hulladékgazdálkodás. A 
háztartásokban képződő szemét 
növekvő mennyisége egyfelől 
elhelyezési, másfelől –ezzel szoros 
kapcsolatban- anyagi problémát is 
okoz. Különösen, mióta Tolna 
megye kommunális hulladékának 
kezelését regionális rendszerekbe 
szervezték.  Az átszervezés  
költségnövekedést is hozott. 

Ezen gondok enyhítésére hatékony 
m e g o l d á s t  n y ú j t h a t  a  h á z i  
komposztálás, amelynek keretében a 
mindennapok során keletkező 
szerves hulladékot saját magunk 
dolgozhatjuk fel, majd a keletkezett 
szerves anyaggal kertünk földjét 
gazdagíthatjuk.

Így hulladéktermelésünket megkö-
zelítőleg 30%-ával csökkenthetjük, 
ami megjelenik a fizetendő díjakban 
is. Ráadásul a házi komposztáláshoz 
nélkülözhetetlen komposztládák 
most  a  Zöldtárs  Alapí tvány 
szervezésében, uniós forrásoknak 
köszönhetően ingyen beszerezhetők. 

A z  A l a p í t v á n y  –  e l ő z e t e s  
igényfelmérés alapján- 500 darab 

3
1 m -es keményfa komposztláda 
beszerzésére fog pályázatot 
benyújtani a paksi kistérség 
települései számára (Bikács, 
G y ö r k ö n y,  P a k s ,  B ö l c s k e ,  
Kajdacs, Pálfa, Dunaföldvár, 
M a d o c s a ,  P u s z t a h e n c s e ,  
Dunaszentgyörgy, Nagydorog, 

S á r s z e n t l ő r i n c ,  G e r j e n ,  
Németkér).

Ebből Madocsán körülbelül 30 
darab komposztládára lehet 
jelentkezni.

A komposztálás művelete könnyen 
elsajátítható, ráadásként a Zöldtárs a 

(folytatás a 4. oldalon)



(folytatás a 4. oldalról)

ráadásként a Zöldtárs a ládák mellé 
egy ismertető kiadványt is mellékel, 
minden fontos információval. Az 
eljárás nem igényel különleges 
ráfordítást, azonban komoly lépés 
egy környezettudatos szemlélet 
irányába.

Madocsán komposztládára jelent-
kezni a Polgármesteri Hivatalban 
Bokorné Vörös Évánál, illetve  
Csapó Jánosnénál a mellékelt 
adatlap kitöltésével, vagy a 
www.zoldtars.hu honlapról letöltött 
adatlap az info@zoldtars.hu címre 
való megküldésével lehet. 

Tekintettel a komposztládák korlá-
tozott számára, az igénylők a jelent-
kezés időbeni sorrendje alapján jut-
hatnak a komposztládához.
A programról és a komposztládához 
jutás feltételeiről részletesen a 
www.zoldtars.hu oldalon lehet tájé-
kozódni.
Jelentkezési határidő: 2011. jan. 15.

 
        A projekt az Európai Unió támogatásával, 

        az Európai Regionális Fejlesztési Alap
         társfinanszírozásával valósul meg. 

Általános adatok
(Kérjük, hogy az adatokat olvashatóan adja meg, hiszen ez alapján tudjuk Önt értesíteni)

Név: ...............................................................................................................................................................

Település: ..............................................Hányan élnek a háztartásban? ...................

Lakcím .......................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

Email cím:...............................................................................................................................................

Kérdőív

1. Ön szerint hány százalékkal tudja csökkenteni keletkező hulladékának mennyiségét?

[]     Nem tudom csökkenteni, nem rajtam múlik.

[]     1-10 %

[]     10-30 %

[]     30-50 %

[]     50-70 %

[]     70 % felett

2. Milyen hulladékcsökkentési módszereket ismer?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
3. Hetente kb. hány liter vegyes hulladékot termel háztartása?

............................................................................................................................................................................

4. Mit tesz most a kertben keletkező zöld hulladékkal?

............................................................................................................................................................................

Önkormányzati hírek 5



ADVENTI VÁSÁR

2010. december 18-án(szombaton) 
immár 3. alkalommal kerül megren-
dezésre a Madocsai adventi vásár. A 
szervezők lelkesedésének, fáradozá-
sának köszönhetően hagyománnyá 
válik, hogy minden évben karácsony 
előtt, a szokásos programokon túl 
már vásári forgatag is várja az 
érdeklődőket.

Diákként szívesen jártuk a városi ad-
venti sokadalmakat, ajándék, hogy 
ezt már helyben is megtehetjük.

Kicsik és nagyok, gyerekek és 
felnőttek is találnak itt kedvükre 
valót, az igényes, szép kézműves 
alkotásokon, a madocsai jó borokon 
át az apró kezekbe illő játékokig 
ismét széles választék várja majd az 
ide látogatót. Nagy kincs, hogy a 
vásáron olyan ajándékok közül 
válogathatunk, ami nem tartozik a 
tucattermékek közé, ami egyedi, 
szívvel-lélekkel készült, és - ami a 
legtöbbet teszi hozzá – helyi, 
madocsai alkotás.

Nézelődés közben ismét kóstol-
hatunk a lángosból, kortyolhatjuk a 
forró teát, forralt bort, megállhat egy 
kicsit az idő.

A helyszín ezúttal – a szokásostól 
eltérően – a gyülekezeti ház lesz, az 
udvaron szabadtéri árusítással, 
hangulatos fabódékban, a teremben 
melegedővel.
A vásározók között ismét ott találjuk 
a madocsai asszonykör tagjait, a 
nyugdíjasklubot, a kisgyermekes 
anyukákat, az óvoda és az ifjúsági 
klub asztalát. A vásárt nem az 
egyház szervezi, a csatlakozni kívá-
nók bármelyik csoportot felkeres-
hetik ötleteikkel, részvételi szándé-
kukkal.

A bevétel teljes egészében jótékony 
célokra fordítótik, helyi adomány-
ként szolgál tovább.

A vásár előreláthatólag 15 órától 
nyitja meg kapuit, szeretettel várunk 
minden helyi, elszármazott és vidéki 

látogatót. Jöjjenek, hozzák el 
családjukat, barátaikat, ismerőseiket 
– legyünk együtt advent utolsó 
hétvégéjén, nem elsősorban a 
vásárlásért, sokkal többért, a 
közösség erejéért.

Könyves hét a könyvtárban

A madocsai könyvtár is csatlakozott 
az „Őszi könyvtári napok” rendez-
vénysorozathoz. A több éve indított 
országos kiterjesztésű kezdemé-
nyezésnek idei jelmondata az 
„Olvas a család” volt. A Könyves hét 
okt. 4-10-ig tartott. Könyvtárunkban 
okt. 7-én könyvtárhasználati 
versenyen vettek részt a 4-7. 
osztályos tanulók. A feladatok a 
könyvtárban és a könyvekben való 
tájékozódáshoz kapcsolódtak. A 
jutalmazás a Könyves hétre készült 
tárgyakkal történt /golyóstoll, 
könyvjelző, játékok, jegyzetfüzet/. 
Okt. 10-én, Könyves vasárnap 
„Mesél a nagymama” címmel meg-
hirdetett mesedélutánt tartottunk. 
Minden résztvevő nagymama és 
anyuka mondott egy-két mesét, és 
ajánlottak egymásnak mesekönyve-
ket. Kellemesen, teázás és sütemé-
nyezés mellett, a gyerekek figyelmét 

lekötő mesékkel telt a délután.

   A könyvtár legközelebbi 
rendezvényei:
   Dec.   4-én 14 órakor: 
Könyvbarát Klub

   Dec. 11-én 14 órától:  
Kézműves foglalkozás – 
karácsonyi díszek készítése

A Könyvbarát Klub már 8. éve 
működik könyvtárunkban. Tagjai 
olyan 4-8. osztályos tanulók lehet-
nek, akik szeretik a könyveket és az 
olvasást, illetve szeretnék megis-
merni az olvasás örömét és a 
könyvek titkát. Mi a könyvek titka? 
Janikovszky Éva szavaival élve: 
„Az, hogy minden bennük van. 
Nemcsak a tündérek, manók, 
királykisasszonyok, gonosz boszor-
kányok,  hanem  én  is,  meg  te  is, 

örömeinkkel, gondjainkkal, vágya-
inkkal, bánatunkkal, benne van a jó 
meg a rossz, az igaz és a hamis, a 
természet, a világmindenség, ez 
mind, mind elfér a könyvekben. 
Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled 
minden titkát.”

   A Könyvbarát Klub célkitűzése a 
könyvek és az olvasás megszeret-
tetése és népszerűsítése mellett az, 
hogy nyitottak és érzékenyek le-
gyünk szűkebb és tágabb környe-
zetünk eseményeire, figyeljünk 
egymásra, befogadói és terjesztői 
legyünk a szépnek és a jónak.

Havonta egyszer, a hónap első 
szombatján 14 órától tartjuk 
összejöveteleinket. 

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

Ilyenkor mindenki beszámol olvas-
mányairól és más kulturális élmé-
nyeiről. Néha hívunk felnőtt vendé-
get is, aki beszél arról, hogyan sze-
rette meg az olvasást, mik voltak a 
kedvenc olvasmányai.

A klubfoglalkozások nyitottak, 
bárki bármikor bekapcsolódhat.
Szeretettel várunk új tagokat, 
érdeklődőket, gyerekeket és fel-
nőtteket is!

Baksa Istvánné
könyvtáros

Gazdálkodói aktualitások - nitrát adatszolgáltatás

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
szerint adatszolgáltatási és 
nyilvántartási kötelezettségük 
van a következő termelőknek:

A rendelet hatálya kiterjed
a) a nitrátérzékeny területen 

valamennyi mezőgazdasági 
tevékenységet folytatóra ,  
továbbá

b) az adatszolgáltatás és 
nyilvántartás tekintetében 
nitrátérzékeny területen kívül a 
külön jogszabály szerint i  
magánszemélyek háztartási 
igényeit meghaladó mértékben 
állattartást végző természetes és 
jogi személyre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságra is.

A fent említett gazdálkodóknak a 
rendelet szerint:
a gazdálkodási évre vonatkozóan 
(szeptember 1. és az azt követő év 
augusztus 31. között) az adatszol-
gáltatást megalapozó folyamatos 
nyilvántartást kell vezetnie a külön 
jogszabály szerinti Gazdálkodási 
Napló tápanyag-gazdálkodásra, 
trágyázásra, parcella művelési 
adatokra, valamint állattartásra 
vonatkozó lapjain, vagy ennek 
megfelelő adattartalommal.

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. 
számú melléklet szerinti adatlapon 
kell adatot szolgáltatni a gazdál-
kodási évet követő december 31-ig 
a mezőgazdasági tevékenység helye 
szerint illetékes talajvédelmi ható-
ságnak. 

Cím: 
MGSZH NTI Bognárné Ferencz 
Judit 7030 Paks Kápolna utca 2.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM 
rendelet 1-5 számú mellékleteiben 
is hasznos információk találha-
tók:
- Az adatlapok kitöltéséhez útmuta-
tót is találunk a rendeletben 
- Szervestrágyák tápanyagtartal-
mának hasznosulási értékei,
- Trágyák átlagos beltartalmi értékei 
keletkezéskor és kijuttatáskor, 
- Irányszámok szántóföldi növé-
nyek, zöldségfélék, illetve ültetvé-
nyek átlagos fajlagos tápanyagigé-
nyének meghatározásához
- Nitrátérzékeny területen a tápa-
nyag-gazdálkodási számításoknál a 
főbb növények esetében figyelembe 
vehető maximális értékek
- Irányszámok az állattartótelepek 
trágyatároló kapacitásának mére-
tezéséhez.

Az idén az adatszolgáltatás 
teljesíthető elektronikusan is. A 
határidő ebben az esetben is 
december 31. Az elektronikus 
adatszolgáltatáshoz saját ügyfél-
kapu regisztráció szükséges. A 
megfelelő elektronikus nyomtatvá-
nyok és a szükséges nyomtat-
ványkitöltő program letölthető a 
www.mgszh.gov honlapról. Az 
elektronikus benyújtás esetén is 
igénybe vehetik az agrárkamara 
segítségét.

Adatszolgáltatás:
1. - Állattartók esetében az összes 
megművelt területről adatot kell 
szolgáltatni.
2. - AKG támogatottak esetében is a 
gazdaság teljes területéről kell 
adatot szolgáltatni.
3. - Mindazok, akik nitrát érzékeny 
területen gazdálkodnak, nekik 
azonban csak azokról a területeikről 
kell adatot szolgáltatni, amelyek 
nitrát érzékeny területen vannak. 

Néhány a fent említett rendeletben 
foglalt Helyes Mezőgazdasági 
Gyakorlat előírásai közül:

(folytatás a 8. oldalon)



Évente mezőgazdasági területre 
szerves trágyával kijuttatott nitro-
gén hatóanyag mennyisége nem 
haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, 
beleértve a legeltetés során az 
állatok által elhullajtott trágyát, 
továbbá a szennyvizekkel, szenny-
víziszapokkal, valamint szenny-
víziszap komposzttal kijuttatott 
mennyiséget is.

Az AKG programban résztvevők 
esetében azonban nem a 170 kg/ha 
értéket kell figyelembe venni, 
hanem az adott évre készített tápa-
nyag gazdálkodási tervben megha-
tározott maximálisan kijuttatható 
tápanyag mennyiségek a mérvadó-
ak.
Tilos kijuttatni trágyát november 
15-től február 15-ig.

Műtrágya 12%-nál meredekebb lej-
tésű terület talajára csak haladék-
talan bedolgozás mellett juttatható 
ki, kivéve a fejtrágyázás műveletét.
Fagyott, vízzel telített, összefüggő 
hótakaróval borított talajra trágya 
nem juttatható ki.
A trágyázás során a tápanyagok köz-
vetlenül vagy közvetve, beszivárgás 
vagy erózió útján sem juthatnak a 
felszíni vizekbe. Ennek érdekében 
nem juttatható ki:

1. műtrágya felszíni vizek 
partvonalának 2 méteres sávjában;

2. szervestrágya:
- tavak partvonalától mért 20 

méteres sávban,
- egyéb felszíni vizektől mért 5 

méteres sávban; a védőtávolság 3 
m-re csökkenthető, ha a mező-
gazdasági művelés alatt álló tábla 
50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-
nál kisebb területű,

- forrástól, emberi fogyasztásra, 
illetve állatok itatására szolgáló 
kúttól mért 25 méteres körzetben.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat 
további előírásai megtalálhatók a 
fenti rendeletben.
Madocsán a 120/2009. (IX. 10.) 
FVM rendelet melléklete szerint 
az  alábbi  MePAR blokk azonosí-

tóval rendelkező területekre vo-
natkozik a rendelet: (a 2009-ben 
használt 05-ös végződésű MePAR 
blokkazonosítók szerepelnek a 
rendeletben, ez alapján mindenki 
ellenőrizheti, hogy kell-e adatszol-
gáltatást teljesítenie.)

V02P7-3 -05 ,  V03W7-A-05 ,  
V0WW7-5-05,  V11H7-V-05,  
V 1 C 3 7 - T- 0 5 ,  V 1 L 9 7 - 8 - 0 5 ,  
V1MH7-H-05, V1PW7-Y-05, 
V 1 R 3 7 - 7 - 0 5 ,  V 1 U H 7 - P - 0 5 ,  
V1WW7-6-05,  V1Y37-E-05,  
V2097-N-05 ,  V21H7-W-05 ,
V22P7-5 -05 ,  V23W7-D-05 ,  
V 2 7 H 7 - 4 - 0 5 ,  V 2 8 P 7 - C - 0 5 ,  
V29W7-L-05 ,  V2C37-U-05 ,  
V 2 E H 7 - A - 0 5 , V 2 N P 7 - R - 0 5 ,  
V 2 P W 7 - 1 - 0 5 ,  V 2 R 3 7 - 8 - 0 5 ,  
V2UH7-Q-05,  V43W7-F-05,  
V 4 5 3 7 - P - 0 5 ,  V 4 6 9 7 - X - 0 5 ,
V 4 7 H 7 - 6 - 0 5 ,  V 4 8 P 7 - E - 0 5 ,  
V49W7-N-05 ,  V4D97-5-05 ,  
V4FP7-M-05,  V4HW7-V-05,
V 4 K 3 7 - 4 - 0 5 ,  V 4 L 9 7 - C - 0 5 ,

Nitrát érzékeny területek: 

V4NP7-U-05,  V4PW7-3-05 ,  
V4R37-A-05 ,  V4UH7-T-05 ,  
V 4 V P 7 - 2 - 0 5 ,  V 8 M H 7 - Q -
05,V91H7-5-05, V98P7-L-05, 
V99W7-U-05, VAWW7-H-05, 
VAY37-Q-05,  V0PW7-X-05,  
V0UH7-N-05 ,  V1D97-2-05 ,  
V 2 V P 7 - Y- 0 5 ,  V 3 D 9 7 - 4 - 0 5 ,  
V3WW7-8-05, V4C37-W-05, 
V4MH7-L-05,  V4T97-K-05,  
V4WW7-9-05,  V8FP7-R-05,  
V 9 C 3 7 - 3 - 0 5 ,  V 9 D 9 7 - A - 0 5 ,  
VAD97-C-05,  VAEH7-L-05,  
VAHW7-3-05,  VAK37-A-05,  
VAMH7-T-05,  VANP7-2-05,  
VAUH7-1-05 ,  VC1H7-7-05 .

Az adatszolgáltatással kapcso-
latban, ha bárkinek problémája 
merülne fel keressenek a 06/30-
286-8745-ös mobilszámon vagy 
szerdán és csütörtökön Pakson a 
Tolnai út 2 I emeleten a Tolna 
Megyei Agrárkamara irodájában.

Bán Bálint Géza
agrárkamarai tanácsadó

Bölcske, Madocsa (2010.)
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Magyar Nemzeti Gyásznapunk: Október 6.
Szomorú évfordulója ez a magyar 
történelemnek, megbocsájthatatlan 
fájdalom és örök mementó. 1849. 
október 6-án a magyar történelem 
hősei életüket adták a hazájukért és 
váltak példaképekké az utókor 
számára olyan eszmék képvise-
lésével, mint a hűség, a bátorság, a 
hazaszeretet. Utolsó csepp vérükig 
küzdöttek egy nemzetért, meghaltak 
érte, és lettek halhatatlanná csele-
kedeteik által. Ők az aradi vértanúk. 
A szabadságért, egy ország szabadu-
lásáért küzdöttek ezek a hősök, akik 
között volt, horvát, osztrák, szlovák 
származású is. Büntetésük a lehető 
legkeményebb és messzemenőkig 
igazságtalan volt. Néhányukat 
bitófa, míg másukat kötél általi 
halálra ítéltek, Vécsey Károly gróf 
büntetését, pedig azzal tetézték 
hóhérai, hogy végig kellett néznie 
sorstársai meggyilkolását, mielőtt 
vele is végeztek volna.

Álljunk meg rohanó világunkban 
egy perc erejéig és tisztelegjünk hősi 
halottaink előtt, nevükre is emlé-
kezve:

Aulich Lajos,

Damjanich János,

Dessewffy Arisztid,

Kiss Ernő,

 Knezich Károly, 

Lahner György,

Lázár Vilmos,

gróf Leiningen-Westerburg Károly,

Nagysándor József,

Poeltenberg Ernő,

 Schweidel József, 

Török Ignác, 

gróf Vécsey Károly.

„Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott-hősi áron-
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi Rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja:
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre.
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet:
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.“

Ady Endre: Október 6

Molnár Edit

- Fegyverek és virágok -
ünnepi megemlékezés az 1956-os októberi forradalomról és szabadságharcról

2010. október 22-én ünneplőbe öltö-
zött általános iskolások, pedagó-
gusok, érdeklődő vendégek érkeztek 
a Művelődési Ház nagytermébe.
Színjátszó szakköröseink idézték fel 
versekkel, dalokkal, közös és egyéni 
előadás keretein belül az akkori 
eseményeket. Tanulóink többsége 5. 
osztályos, mégis e nagyon komoly 
feladatot lelkesedéssel, rendkívüli 
odaadással oldották meg.
Résztvevőink, szereplőink:
5. osztály:

Bán Tanita Berta
Benedek Katalin
Bertók Bianka Kincső
Farkas Gabriella
Kovács Marianna
Szívós Patrik
Tarczal Mónika Mária
Vörös Áron
Vörös Jennifer

6. osztály:
Kovács Benjamin
Frigyer Zoltán
Szabó Róbert / a hangosításért 
felelős tanuló /

Mi is történt akkor októberben és 
novemberben 1956 őszén?
Zas Lóránt: Novemberben című 
verse alapján újra emlékezhetünk 
azokra a napokra.

„Novemberben szürkék az utcák,
novemberben szürkék az emberek.
Novemberben Budán és Pesten 
nevetni nem lehet.

Novemberben a Farkasréten
halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
fedik a sírokat.  …..

Novemberben géppuskák szóltak,
Tankok tapostak, a föld remegett.
Novemberben gyilkoltak, öltek,
November temetett.

Novemberben itt esküt szegtek,
gyaláztak törvényt, tiportak jogot,
Novemberben vörössel, vérrel
a máglya lobogott.

Novemberben erőszak vágott, 
Gumibot tépett, börtön kacagott.

Novemberben a homlokunkra
égettek csillagot…….

Novemberben öklök szorulnak,
És felbizseregnek a tenyerek.
Novemberben élők a holtak,
November fenyeget.”

Az utókor számára kiemelten fontos 
a történelmi események mai tudá-
sunk szerinti megismerése a reali-
tásoknak megfelelően, hogy gyer-
mekeink egyre többet tudjanak tisz-
telni a talán sokszor talánynak, félre-
magyarázottnak hitt történésekből.
Nagy átéléssel énekeltük a dalt:

„Ha én zászló volnék, sohasem lo-
bognék,
Mindenféle szélnek haragosa len-
nék.
Akkor lennék boldog, ha kifeszíte-
nének,
S nem lennék játéka, mindenféle 
szélnek.”

Lovász Magdolna
szakkörvezető tanár
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Egy papírgyűjtés krónikája-Kis település, nagy munkában
Az általános iskola minden évben 
meghirdeti papírgyűjtési akcióját. 
Idén, október 14-én került sor e 
hagyományosnak számító rendez-
vény lebonyolítására. Bár a papír 
átvétele néhány óra alatt megtörtént, 
talán sokan bele sem gondolunk, 
hogy ez az esemény több, néhány 
órás fizikai munkavégzésnél.
 Mire is gondol e sorok írója? Kik a 
szereplői ennek a krónikának?

 Egy település teljes közössége: az 
iskolások, akik komolyan veszik a 
gyűjtés minden pillanatát és 
versengenek az egyéni és az 
osztályelsőségért, a szülők, akik 
mindent megtesznek, hogy a 
gyermekük által gyűjtött papír célba 
érjen, a nagyszülők, rokonok, 
barátok, szomszédok, a település 
lakói, akik ajtót nyitnak a hozzájuk 
bekopogtató diákoknak és hozzá-
járulnak minden évben egy közös-
ségi program sikeréhez. Ezen alka-
lommal együtt, egy célért munkál-
kodik, gyerek, szülő, pedagógus, 
Madocsa polgárai.

Miért is gyűjtjük évről évre a 
papírt?

Mert elsősorban igazi közösség-
formáló ereje van. Mindenki kiveszi 
a részét a munkából, legyen az 
tanuló vagy felnőtt. Szükség van az

ilyen pillanatokra is a hétköznapok 
mellett, hogy erősítsük az össze-
tartás és összetartozás érzését. 

 Mindamellett, ne felejtkezzünk meg 
arról sem, hogy a papírgyűjtéssel 
egy másik, nemes célt is szolgálunk, 
jelesül szűkebb és tágabb környe-
zetünk védelmét. Ez a feladat pedig 
minden generáció számára kiemelt 
helyen kell, hogy szerepeljen. A 
gyermekeknek a környezettuda-
tosság szellemében kell felnőniük, 
ehhez pedig szükséges, hogy legyen 
előttük példamutatás, akár egy 
papírgyűjtés kapcsán is. 

A közös munka eredményeképpen 
10.377 kg papírt sikerült gyűjteni, 
mely 129.240 Ft-os bevételt jelent. 
A Diákönkormányzat ezúton mond 
köszönetet a szülőknek, diákoknak, 
pedagógusoknak, a falu lakossá-
gának és a helyszínt biztosító önkor-
mányzatnak áldozatos munkájukért 
és segítőkészségükért. 
Végezetül álljon itt
az osztályok és
az egyéni he-
lyezettek
rangsora.

Alsó tagozat:
1. 3.osztály-1827 kg
2. 4.osztály-1396 kg
3. 2.osztály-741 kg
4. 1.osztály-431 kg

Felső tagozat:
1. 7.osztály-2846 kg
2. 6.osztály-1504 kg
3. 5.osztály-1327 kg
4. 8.osztály-300 kg

Egyéni helyezettek:
Alsó tagozat: 
1. Ruff Nikolett 3.o.-684 kg
2. Molnár Attila 3.o.-222 kg
2. Magyar Ákos 2.o-222 kg
3. Balogh Alex, Ferencz Márk,
Szabó Marcell 4.o-171 kg/fő

Felső tagozat:
1. Szili Ágnes 7.o.-681 kg
2. Bak Péter 6.o.-372 kg
3. Juhász Eszter 5.o.-338 kg

Farkasemberek, boszorkányok és szellemek Madocsán

Az idén is megrendezésre került 
Madocsán Halloween ünnepe, a 
tavalyi nagy sikerre való tekintettel. 
A falut a helybeli gyerekek jelmezbe 
bújva, töklámpással a kezükben 
járták végig családtagjaikat meg-
látogatva, akik vendégül látták őket 
inni- és ennivalóval, majd egy kis 
édességgel megajándékozva foly-
tatta az útját a csapat.

A séta késő este ért véget, de a gyere-

kek jókedvvel és nagy kitartással 
jutottak el mindenki családjához. Az 
út énekléssel, viccelődéssel és sok-
sok örömmel telt.
Halloween éjszakáját sokan ame-
rikai ünnepnek tekintik, ám ennek az 
ünnepnek a gyökerei régmúlt kelta 
korokra nyúlnak vissza, később 
pedig bevándorlók hatására Észak-
Amerikában is népszerűvé vált. Az 
utóbbi pár évben Nyugat-Európában 
is elterjedt.

A Brit-szigetek területén és a mai 
Franciaország északi részén élő 
kelták november elsején ünnepelték 
az újévet. A kelták úgy tartották, 
hogy az újesztendő előtti napon az 
élők és a holtak közötti határ 
elmosódik, a halottak pedig 
visszatérnek. Október 31-én a 
magaslatokon hatalmas tüzeket

(folytatás a 11. oldalon)
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(folytatás a 10. oldalról)

raktak, termény- és állatáldozatot 
mutattak be. Miután kialudt a tűz, az 
ünneplők hazatértek, a parázsból 
pedig egy-egy darabot otthonaikba 
vittek, ahol ismét tüzet gyújtottak, és 
egész éjszaka virrasztottak. 

Manapság a Halloween jó ürügy 
arra, hogy jelmezbe bújjunk, 
rémisztő filmeket nézzünk, és 
szellemekről, boszorkányokról, 
farkasemberekről és természetfeletti 
dolgokról beszéljünk.

Elsősorban az Egyesült Államokban 
és Kanadában bevett szokás, hogy a 
gyermekek jelmezekbe bújva házról 
házra járnak és édességet kérnek 
ajándékba. A felnőttek házibulikon 
múlatják az időt, szintén maskarába 
öltözve. Az ünnep nélkülözhetetlen 
kelléke a faragott tökfigura vagy 
annak műanyag változata. 

Véleményem szerint akár külföldi 
hagyomány, akár hazai ez az ünnep, 
nem ez számít, hanem az, hogy a 
madocsai gyerekek újból együtt 

voltak, közös élményt szereztek, és 
újból rájöttek arra, hogy jó együtt 
lenni és Madocsán élni.

/B.N./
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Verseny volt a javából 
Magyar László, a kiváló Afrika-ku-
tató tiszteletére rendeztek versenyt 
Dunaföldváron november 11-én. A 
verseny évről évre megrendezésre 
kerül, hiszen Magyar László, 
Dunaföldváron töltötte gyermek-
korát, ehhez a városhoz kötötték 
rokoni szálai. Születésének 192-ik 
évfordulója alkalmából várták a 7-8. 
osztályosokat játékos vetélkedőre a 
szervezők. 
A madocsai iskolát: Millei Melinda 
és Törjék Enikő 7. osztályos, vala-
mint Vincze Nikolett  8. osztályos 
tanuló képviselete.

A lányok rendkívül felkészülten 
vágtak neki a megmérettetésnek, és 
eredményesen oldották meg a 
Dunaföldvárhoz kötődő történelmi 
személyiségekkel, Ausztrália föld-
rajzával, illetve élővilágával kap-
csolatos feladatokat.

Felkészültségüknek és tudásuknak 
köszönhetően a versenyen az 
előkelő harmadik helyezést érték 
el. Jutalmuk egy-egy szép kivitelű 
ismeretterjesztő könyv lett, melyet 
november 13-án (pénteken)

vehettek át ünnepélyes keretek 
között Dunaföldváron. Ekkor került 
sor Magyar László szobrának koszo-
rúzására is a földvári várban, ahol a 
madocsai diáklányok is elhelyez-
hették az emlékezés koszorúját.

Végezetül álljon itt a a lányokat 
felkészítő tanárok neve:
Sebestyénné Venczel Andrea, 
Szabóné Komáromi Ágota és 
Molnár Edit.

Molnár Edit

Állatok napja az óvodában

Zenés tematikus előadással ünne-
pelték az állatok világnapját az óvó-
dások. Az előadás célja az ember és 
az állatok közötti kapcsolat és 
kölcsönhatás megéreztetése, az 
állatokhoz fűződő pozitív érzelmi
viszony kialakítása gyermekekben.
Az állatok is részei a természeti

láncnak, vigyázzanak, védjék az 
állatokat. Játékos feladatokat végez-
tek a gyerekek: felismerték, utánoz-
ták az állatok hangját, mozgását.

Az állatok külső jegyei alapján a 
nagyobbak találós kérdésekre is
 ügyesen válaszoltak.

M E G H Í V Ó
Sok szeretettel meghívunk mindenkit 

a  2010. december 14-én (kedden) 18 órai kezdettel,
 a Művelődési házban tartandó 
karácsonyi hangversenyünkre.

Madocsai zeneiskolások
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Segítségnyújtás az iszapkatasztrófa károsultjainak!

Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár felhívást juttatott el  valamennyi oktatási intézmény felé, 
melyben kérte a pedagógusokat, diákokokat, járuljanak hozzá az iszapkatasztrófa károsultjainak 
megsegítéséhez. 
Iskolánk 19.100,- Ft-ot gyűjtött össze, melyet a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül juttatunk el a bajba 
jutottaknak.

Biztosan számíthatsz rá

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
mindig biztos segítség a nyomorúságban" (Zsolt 46,2).

   Nem sokat ér az olyan segítség, amelyik éppen akkor hiányzik,  amikor szükség volna rá. Az otthon felejtett 
horgony nem segít a  tengerészen a vihar órájában. Hiába volt valamikor pénze az adósnak, ha most követelnek 
rajta egy összeget. Nagyon kevés a „biztos segítség"-nek nevezhető földi támogatónk. Az ilyenek rendszerint 
messze vannak, amikor szükségünk van rájuk, és még messzebb, ha már egyszer igénybe vettük segítségüket. 
De az Úr, a mi Istenünk mindig jelen van, amikor keressük, jelen van, amikor szükségünk van rá és 
akkor is, ha már többször is igénybe vettük segítségét.
   Sőt, Ő több, mint segítség! Biztos segítség! Biztosabb, 
mint a legjobb barátunk, mert Ő velünk van minden 
szükségünkben, biztosabb, mint mi magunk, mert mi 
néha elveszítjük a fejünket, Ő azonban mindig tudja a 
megoldást. Rá mindig számíthatunk, érezzük 
támogatását, együttérzését minden bajunkban. Rá most, 
ebben a sok bajjal küszködő korban is biztosan 
számíthatunk. Bízzunk hát Benne! Oltalmunk Ő, 
rejtőzzünk el Benne; erősségünk Ő, erősödjünk meg 
Benne. Segítségünk Ő, támaszkodjunk rá, biztos 
segítségünk Ő, próbáljuk ki ezt most mindjárt! Egy 
pillanatig sem kell aggodalmaskodnunk vagy félnünk. 

„A Seregeknek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk" (46,12). (C.H. Spurgeon)
Nagy János

(honlapunk: www.madocsaref.shp.hu)                             lelkipásztor



Kedves madocsai lakosok!
Mivel lehet, hogy nem mindenki 
kapta meg postaládájába hírleve-
lünket, így most ez úton is szeret-
nénk felhívni mindannyiuk figyel-
mét, hogy a 2011. évben a Magyar-
országi Református Egyház Zsinata 
által kötelezően előírt presbiteri 
tisztújításra kerül sor a mi gyüleke-
zetünkben is. Sajnos Egyházunkban 
van egy rossz, és törvényellenes, 
ámde beidegződött gyakorlat, hogy 
mindenki, aki (vagy aki után) 
befizette(k) az egyházfenntartói 
járulékot, az automatikusan válasz-
tási joggal bíró tagja is a gyüleke-
zetnek. 
Szeretnénk tehát most arról minden-
kinek tájékoztatást adni, hogy a 
Magyarországi Református Egyház 
jelenleg is hatályos törvénye a teljes 
jogú - azaz választójoggal is 
rendelkező - egyháztagságról a 
következőképpen rendelkezik: 

Alkotm. 2006. évi IV. tv 22. § 2. 
bek. "Teljes jogú egyháztag az, akit 
megkereszteltek, konfirmációi 
fogadalmat tett, a gyülekezeti 
istentiszteleten és az úrvacsorai 
közösségben rész t  vesz ,  és  
egyházközségében az egyház 
fenntartásához hozzájárul. Az ilyen 
egyháztagnak nagykorúsága 

elérésétől kezdődően választójoga 
van és választható." 

Ennek értelmében igyekszünk mi is 
összeállítani a választói névjegyzé-
ket. A jövő évi presbiterválasztások 
kapcsán különösen fontos lehet, 
hogy ki kerül be a névjegyzékbe, és 
ki nem. Nem mindenki automati-
kusan választó tagja is a gyü-
lekezetnek, aki után befizették a 
fenntartói járulékot! Legalább egy 
évben egyszer kell élnie úrvacso-
rával, vagy házi úrvacsorát kell 
kérnie annak, aki választói jogot 
szeretne a gyülekezetben -  
természetesen a többi feltétel telje-
sülése mellett! 

Kérjük a testvéreket, hogy vegyék 
ezt fontolóra, amíg erre lehetőségük 
van! Az idei részvétel alapján tudjuk 
ugyanis összeállítani a következő 
évi névjegyzéket! Aki tehát eddig 
nem tette, de szeretne választójogot 
a következő évben, az még legalább 
a karácsonyi istentiszteletek vala-
melyikére, látogasson el és éljen az 
úrvacsorával! Az újonnan összeállí-
tott névjegyzék január 15-30-ig lesz 
kitéve közszemlére, ami azt jelenti, 
hogy istentiszteleteken, vagy a 
Lelkészi Hivatalban megtekinthető, 

és az ez idő alatt benyújtott jogos 
panaszokat, vagy észrevételeket 
tudjuk esetleges korrigálás szem-
pontjából figyelembe venni.

Kérjük a választói névjegyzék 
helyessége végett vagy töltsék ki az 
alábbi űrlapot, és (levágva) juttassák 
el a Lelkészi Hivatalba, vagy tegyék 
meg ezt a www.madocsaref.shp.hu 
honlapunkon az „Egyháztagsági 
adatközlő” menüpont alatt! (Ha a 
családban többen is kitöltenék, 
kérjük a honlapon tegyék meg azt!) 
Mindenkitől (akik úgy hiszik is, 
hogy őket pontosan tartjuk nyilván) 
fontos, hogy visszaérkezzenek az 
adatközlő lapok, ha a nyilvántartá-
sunkban szeretnének benne lenni! 

Továbbá tisztelettel kérünk min-
denkit, hogy harangozási ügyekben 
Somogyi Viktort (0630 217 8223) 
vagy Somogyi Mariannt (0630 282 
8384) keressék! 

Megértésüket, és együttműködésü-
ket köszönjük!

Nagy János
lelkipásztor
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2010. szeptember 12-én megkezdő-
dött a 2010/11-es évi megyebajnok-
ság. Első mérkőzésünket Hőgyészen 
játszottuk. Sajnos az időjárás miatt 
(szakadt az eső) nem lett volna 
szabad kézimeccset játszani, mert a 
pálya egyáltalán nem volt alkalmas a 
mérkőzés lebonyolítására sőt kifeje-
zetten sérülés veszélynek volt kitéve 
minden egyes játékos. Nem mente-
getőzni akarok, de felháborító, hogy 
a Kézilabda Szötség mennyire ko-
molytalanúl veszi a megyebajnok-
ság lebonyolítását. Kézilabda mér-
kőzésnek nem nevezném amit ott 
láttunk és játszottunk, a pálya 80% - 
a 5 cm mély tócsákból állt, ezért nem 
lehetett lepattintani a labdát. A műa-
nyag talalyú pályán életveszélyes 
volt a lendületes indítás. Az ellen-
félnek viszontt nagyon kedvezett ez 
a lassú, totyogós játék, ezért a 
mérkőzést 1 góllal elvesztettük 
17:16-ra. Ezt a csapatot egyébként 
eddig mindig 10-15 góllal vertük.
 Góllövőink: Fenyvesi Anita, 
Fazekas Móni, Baranya Betti 1-1 
gól, Bacs Ági, Vajcs Anna 2-2 gól 
és Baranya Lilla, Kis Klaudia 5-5 
gól

Szeptember 25-én Decs csapatát fo-
gadtuk hazai pályán. Már a 13. perc-
ben 8-4-re vezettünk, a félidőt 15-9-
re, a mérkőzést 32-17-re nyertük. 
Lendületes, jó játékot játszottunk, 
amihez szurkolóink bíztatása is 
plussz energiát adott. Köszönjük!!!
Góllövőink: Vincze Ági 1 gól, 
Vajcs Anna, Fazekas Móni, 
Baranya Lilla 2-2 gól, Fenyvesi 
Anita 3 gól, Klippel Gyöngyi 4 gól, 
Baranya Betti 6 gól és Kis Klaudia 
12 gól.
Gratulálok a csapatnak!

A következő mérkőzést is itthon ját-
szottuk Nagydoroggal. Jó meccset 
játszottunk és mindegyik nevezett 
játékosunk pályára tudott lépni. A 
meccset 30-16-ra nyertük.
Góllövőink: Baranya Betti, Novák 
Evelin, Fazekas Móni 1-1 gól, 
Fenyvesi Anita 2 gól, Vajcs Anna 3 
gól, Sereg Niki 4 gól, Baranya 
Lilla 5 gól és Kis Klaudia 13 gól.

Október 17-én Kocsolát fogadtuk. 
Tartottunk ettől a csapattól, hiszen

jól képzett és rutinos játékosokból 
áll. A mérkőzést nehezítette, hogy 
játékos edzőnk Kis Klaudia nem 
tudta vállalni a mérkőzést lázas be-
tegsége miatt. A meccset nem igazán 
mi irányítottuk és az első félidőben 
végig az ellenfél vezetett, a félidőt 
10-14-re vesztettük. A második féli-
dőben fiatal játékosunk Vincze Ági 
vezényletével rákapcsolt a csapat és 
a 25. percben kiegyenlítettünk és 26. 
perctől átvettük a vezetést és az 
izgalmas mérkőzést 29-26-ra 
nyertük. Szurkolóink ismét kitettek 
magukért. Köszönjük!!
Góllövőink: Klippel Gyöngyi, Kis 
Noémi 1-1 gól, Baranya Lilla 2 gól, 
Baranya Betti, Sereg Niki 3-3 gól, 
Vajcs Anna 5 gól és Vincze Ági 10 
gólt dobott. Gratulálok!!

Október 24-én Tamásiba utaztunk. 
Az NB/II-es csapat ismét megillető-
dést válltott ki játékosainkból és sok 
hibával és figyelmetlenül játszot-
tunk. A mérkőzést 30-17-re elvesz-
tettük.
Góllövőink: Kis Noémi, Sereg 
Niki 1-1 gól, Vincze Ági 2 gól, 
Baranya Betti, Baranya Lilla 4-4 
gól és Kis Klaudia 5 gól.

Október 30-án Gyönköt fogadtuk. 
Gyönk csapata nem a sportszerűsé-
géről híres és nagyon agresszív, dur-
va játékot játszanak. Most is bizo-
nyították, de szabálytalan durva já-
tékuk nem okozott gondot csapa-
tunknak. Az első félidőt 14-9-re, a 
mérkőzést 29-17-re nyertük.
Góllövőink: Sereg Niki 1 gól, 
Vincze Ági, Fazekas Móni 3-3 gól, 
Baranya Lilla, Vajcs Anna 4-4 gól, 
Baranya Betti 6 gól, és Kis 
Klaudia 8 gól.
A meccs után kakaspörkölttel ven-
dégelte meg csapatunkat Novák 
Lajos és családja, Kis Gyula és csa-
ládja, Szalai András és családja, 
Zemkó János és családja és Zámbó 
Zoltán.        Köszönjük!!!

November 6-án Simontornyára 
utaztunk. A mérkőzés elején szoros 
volt az eredmény, amihez a játék-
vezetők is nagyban hozzájárultak. 
Időnként felháborító, hogy a bírok 
mennyire befolyásolják a mérkőzés 
állását.  Szerencsére  a  nagy  gólkü-

lönbség elérése után már nem szá-
mított, hogy mennyire ellenünk 
fúlyták a meccset. 23-31-re nyer-
tünk.
Góllövőink: Baranya Betti 1 gól, 
Vajcs Anna, Fazekas Móni 2-2 gól, 
Sereg Niki 3 gól, Vincze Ági, 
Klippel Gyöngyi 4-4 gól, Baranya 
Lilla 6 gól és Kis Klaudia 9 gól.

November 13-a szombat, elérkezett 
a Madocsa-Bölcske rangadó napja. 
Mindig izgalommal és várakozással 
nézünk –e mérkőzés elé, mert 
Bölcske csapata az utóbbi időben 
sokat erősödött és új játékosokkal 
bővült. Reméltük most sem okoznak 
nagyobb problémát csapatunk 
számára, mint az előző meccseken. 
Megtelt a tornacsarnok lelátója és 
szurkolóink fergeteges hangulatot 
biztosítottak a lányok számára. A 
mérkőzés elején Bölcske csapata 
még felvette a versenyt ellenünk, sőt 
vezettek is 5 góllal. A félidőt is ők 
nyerték 14-15-re. A második félidő 
játékát már mi irányítottuk és 
győzött az erőnlétben sokkal jobb 
csapatunk. Nem győzöm hangoz-
tatni, hogy milyen fontos az 
edzéseken komolyan vett munka, 
hiszen sok mérkőzésünk győzelmét 
a jobb erőnlétünknek köszönhetjük. 
A mérkőzés mindig 60 percből áll és 
az utolsó percek döntőek lehetnek a 
csapat számára, ami most is iga-
zolódott. A második félidő 4. percé-
től átvettük a vezetést és lerom-
boltuk az ellenfél játékát. A meccset 
34-24-re nyertük.
Góllövőink: Baranya Betti, Vajcs 
Anna 3-3 gól, Vincze Ági 5 gól, 
Baranya Lilla, Sereg Niki 6-6 gól 
és Kis Klaudia 11 gól.
A mérkőzést követően Bokor Tibor 
és családja, Novák Ferenc és 
családja, Feil István és családja és 
Vincze József és családja vacsorával 
vendégelte meg csapatunkat. 
Köszönjük!!!

A tabellán jelenleg 3. helyen állunk 
Tamási és Tengelic után. Várjuk 
továbbra is szurkolóinkat és szpon-
zorainkat a mérkőzéseinkre és kö-
szönjük az eddigi támogatásukat!

Kisné Szili Mária
szakosztályvezető
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Szeptemberi Bajnoki Labdarúgó Mérkőzések

visszavettük a vezetést, a második 
félidőben pedig akár gólarányt is 
javíthattunk volna, de így is maga-
biztos győzelmet arattunk.

felnőtt Madocsa-Sióagárd 4:0 
(0:0)
Vez: Illés Tamás, Kardos István, 
Szombat Szabolcs
Gólszerző: Böde István 2, Varga 
László 2

Gergely László- Baka László, Wolf 
Attila, ifj Erdélyi Péter, Araczki 
Attila (Boris Kornél) – Szakács 
Viktor, (Elek Tibor) Wenhardt Ákos, 
(Araczki István) Házer Péter, 
Pápista József, (Boris Balázs) -Böde 
István, Varga László (Nyulasi 
Norbert)

Esős időben, sáros talajon játszot-
tunk a tavalyi bajnokkal, ami nagy 
szó, mert a megyében a meccsek fele 
elmaradt. Végig mezőnyfölényben 
játszottunk, de az ellenfél kapusa 
remekül védett. A nagy kedvvel ját-
szó Böde a saját maga által kiharcolt 
szabadrúgást, majd tizenegyest 
értékesítette, Varga pedig fejelt két 
szép gólt, így nagyon értékes győ-
zelmet arattunk.

A 6.fordulóra, szeptember 25-re 
kisorsolt Dunaszentgyörgy elleni 
mérkőzéseket elhalasztottuk.

Lénárt Gyula

3.forduló, 2010.09.05
ifi Madocsa-Kajdacs 5:0 (3:0)
Vez: Rácz Zoltán, Száraz Ferenc
Gólszerző: Szabados Adrián 2, 
Madár Krisztián 1, Gábor 
Mihály 1, Szintai Ferenc 1

Szabó József – Szabó Ferenc, 
(Tarczal Zoltán) Szívós Dávid, 
(Laposa Bence) P.Kovács Dániel, 
Fazekas Zoltán – Szabados Adrián, 
Madár Krisztián, Vörös Gábor, 
Újhelyi Szabolcs, - Gábor Mihály, 
(Szabó Edvin) Szintai Ferenc

Jó játékkal, magabiztos győzelmet 
arattak fiataljaink.

felnőtt Madocsa-Kajdacs 11:0 
(6:0)
Vez: Száraz Ferenc, Rácz Zoltán
Gólszerző: Böde István 6, Pápista 
József 2, Araczki Attila, Szakács 
Viktor, Nyulasi Norbert

Seregi István- Baka László, (Boris 
Kornél) Wolf Attila, Blatt Péter, ifj 
Erdélyi Péter (Elek Tibor) – 
Szakács Viktor, Wenhardt Ákos, 
Házer Péter (Boris Balázs) Araczki 
Attila (Araczki István) - Pápista 
József, (Nyulasi Norbert) Böde 
István, 

Nagyon jól kezdtük a meccset, 
negyedóra elteltével 3:0-ra 
vezettünk. A továbbiakban is erős 
iramot diktáltunk és jöttek az újabb 
gólok is. Valamennyi cserejátékos 
szóhoz jutott és ők is pozitívumot 
tettek hozzá a meccshez.

4.forduló, 2010.09.12
ifi Zomba-Madocsa 2:1 (1:0)
Vez: Albert János, Kardos Béla
Gólszerző: Madár Krisztián

Szabó József – Szabó Ferenc, 
Madár Krisztián, Fazekas Zoltán, 
Tarczal Zoltán - Szabados Adrián, 
(Laposa Bence), Vörös Gábor, 
Zengrűber Áron, Újhelyi Szabolcs 
(Szabó Edvin) - Gábor Mihály, 
Szintai Ferenc 

Ifistáink sáros talajú pályán nagy 
küzdelmet vívtak a mezőny legerő-
sebb csapata ellen. Annak ellenére, 
hogy Szívós és P.Kovács hiányzott a 
védelem tengelyéből jól helytáll-
tunk, kevés hiányzott a pontszerzés-
hez.

felnőtt Zomba-Madocsa 2:1 (1:1)
Vez: Kurcz György, Albert János, 
Kardos Béla
Gólszerző: Araczki Attila

Seregi István- Baka László, 
(Nyulasi Norbert) Wolf Attila, Blatt 
Péter, (Hornyák László) ifj Erdélyi 
Péter – Szakács Viktor, Wenhardt 
Ákos, (Varga László) Házer Péter, 
Araczki Attila (Boris Kornél) - 
Pápista József, (Boris Balázs) Böde 
István, 

Győzelmi reményekkel érkeztünk 
Zombára, ahol az első percekben 
több helyzetünk kimaradt. Aztán ve-
zetést szereztünk, de a hazaiak a féli-
dő végén egyenlítettek. A második 
félidőben az egyre sárosabb pályán, 
időnként már öt csatárral is támad-
tunk, de átok ült rajtunk, kapufákat 
rúgtunk, na meg a bíró is elsumákolt 
két 11-est. Ahogy ilyenkor lenni szo-
kott a hazaiak találtak egy gólt, így 
fájó vereséggel jöhettünk haza.

5.forduló, 2010.09.19
ifi Madocsa-Sióagárd 4:2 (3:2)
Vez: Kardos István, Szombat 
Szabolcs
Gólszerző: Zengrűber Áron 2, 
S z a b a d o s  A d r i á n ,  M a d á r  
Krisztián

Szabó József – Szabó Ferenc, Szívós 
Dávid, Fazekas Zoltán, Tarczal 
Zoltán (Laposa Bence) – Szabados 
Adrián, (P.Kovács Dániel) Madár 
Krisztián, Vörös Gábor, Zengrűber 
Áron - Gábor Mihály, (Újhelyi 
Szabolcs) Szintai Ferenc (Szabó 
Edvin)

Jó játékkal, kétgólos vezetést sze-
reztünk, majd a vendégek két táma-
dásból kiegyenlítettek. A félidő előtt

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
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