
MEGHÍVÓ
Madocsa Község Önkormányzata  szeretettel vár mindenkit  a 
XIV. alkalommal megrendezésre kerülő Madocsai Falunapra 
2011. augusztus 20-án (szombaton).

Helyszín: Faluház udvara

Programok:  
  8.00 Pörköltfőző verseny kezdete /jelentkezés a helyszínen/
  9.00 Arcfestés  gyerekeknek
10.00 Bors néni születésnapja – Hétmérföldes Meseszínház előadása
11.00 Lufihajtogató bohóc
14.00 Megnyitó

Árki Zsuzsanna dalos megnyitója – kísér a Szaggató zenekar
Köszöntőt mond: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester és
Tóth Ferenc országgyűlési képviselő

14.20 Madocsai Mazsorett Csoport 
15.00 Budai Beatrix és Göth Péter műsora
16.00 Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes 
17.00 Király L. Norbi
17.45 Julio
18.00 Unique együttes
19.00 Nótár Mary
20.00 Tombolasorsolás, pörköltfőző verseny eredményhirdetése

A programot hajnalig tartó bál zárja,
a zenét a „M6-Expressz” zenekar szolgáltatja.

A Falunap támogatására az idei évben is Nosztalgia jegyet bocsátunk 
ki, amelynek megvásárlásával bárki hozzájárulhat a rendezvény 
sikeréhez.

A Nosztalgiajegyet és tombolát vásárlók között értékes 
nyereményeket sorsolunk ki!

            Polgármesteri Hivatal

Madocsai Hírmondó
  VI. évfolyam, 4. szám, 2011. július - augusztusA Madocsai Önkormányzat lapja
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Képes összeállítás a 2011. június 25-én megrendezett Földesi János Néptánctalálkozóról

További képek láthatók a www.madocsa.hu honlapon.

„Örök lángok”

 A Polgármesteri Hivatalban  továbbra is megvásárolható Földesi János: 
Örök lángok című verseskötete. 
A könyvet Földesi János születésének 100. évfordulója alkalmából 

jelentette meg  a család, amely egy több mint 500 versből készült összeállítás. 
Ezek közül  63 vers a kötet mellékletét képező CD-ről is meghallgatható.

A könyv ára: 3.500,- Ft.

Polgármesteri Hivatal
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Gyermeknap az óvodában

Június 10-én ellátogatott a  óvodánkba a Paksi Városi Tűzoltóság csapata és nagy-nagy örömet szereztek a 
madocsai gyerekeknek. Sokan közülük most láttak először tűzoltót és tűzoltóautót, bár a hangját hallották már 
néhányszor. Napokig beszéltek az izgalmas tűzoltó bemutatóról , a füstsátorról, a locsolótömlővel való célba 
lövéséről. Elbeszélgettünk velük arról is, hogy miért fontos a tűzoltók munkája,  milyen sokrétű, gyakran veszélyes 
és csak bátor, erős férfiak végezhetik.

 Most a fiúk is láthattak egy igazán férfias foglalkozást (hivatást) elnőiesedett világunkban.

 Különösen örömteli volt azoknak a 
gyermekeknek ez a nap aki az édesapjával 
vagy rokonával találkozott.

 Ezúton is köszönjük, hogy végig nagyon 
kedvesek és türelmesek voltak, és hogy a 
gyereknap ilyen vidám és élmény teli volt. 
A nap végén minden gyermek kapott egy 
játékot amit  a dunaföldvári Máltai 
Szeretet Szolgálat adományozott. Minden 
óvodás gyermek nevében köszönjük az 
ajándékot. Reméljük emlékezetes nap 
marad mindenki számára.

 
         M.M.
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Általános tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX.törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar 
Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről 
és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A népszámlálás 
végrehajtásáról a Kormány 305/2010.(XII.23.) Korm. rendelete intézkedik.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós 
betegségekre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a 
népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei időpontra vonatkozó személy- és 
lakásösszeírás, amely alapvető jelentőségű adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb 
demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási jellemzőiről, a háztartások és a családok összetételéről, valamint a 
lakások főbb jellemzőiről. A teljes körű, minden személyre és lakásra kiterjedő információk országos, 
regionális, megyei, kistérségi, települési, sőt településen belül meghatározott területi egységekre vonatkozóan is 
csoportosíthatók, így hosszú időre elengedhetetlenül fontosak a központi és a helyi igazgatás, a gazdasági és a 
társadalmi élet szereplői számára a döntések előkészítéséhez, a társadalmi folyamatok áttekintéséhez és 
értékeléséhez. 

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1. 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az 
időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit. Az összeírás 2011. október 1. és 
2011. október 31. között, a pótössszeírás 2011. november 1. és november 8. között történik. A  
számlálóbiztosok   valamennyi címre eljuttatják az adatszolgáltatói csomagokat, amelyek címenként 
tartalmazzák  a tájékoztató levelet, a kérdőíveket (Lakáskérdőív és 1 db Személyi kérdőív), valamint a kitöltési 
útmutatót.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:

1. A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a  honlapra kell 
belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási 
kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló 
adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az „Azonosító” és az „Internetes 
belépési kód” mezőben található. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a 
kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes megválaszolására 2011. október 1-16 között van 
lehetőség.

2. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az 
esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, 
amikor az ismét felkeresi az adott címet. A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011. 
október 1-16 között van lehetőség.

3. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás 
céljából 2011. október 1. és október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található 
kérdőívek megőrzése.

Polgármesteri Hivatal

www.enepszamlalas.hu

Festmény és konfirmációs tabló kiállítás

Idén a Református Gyülekezet is szeretné színesíteni a falunap programját. Ennek keretein belül lehet megtekinteni 
a tavaly felújított templomunkat. 
A templomban két kiállítást tervezünk.
Kovács Attila solti festőművész családi témájú festményeinek és a lelkészi hivatalban fellelhető konfirmációs 
tablók kiállítását.
Az archívumban 1960-2002 közötti fényképek találhatók meg, amit szeretnénk bővíteni.
Ezúton kérnénk mindenkit akinél található más évekből tablókép, hogy másolat készítés céljából bocsássa 
rendelkezésünkre augusztus 18-ig.

A képek leadhatók: Somogyi Mariannál Torony u. 4 / Tel:30/2828384/

4 Önkormányzati hírek



Hogyan óvjuk meg gyermekeinket a nap káros sugaraitól?

Rengeteget hallunk már a napozás veszélyiről, de úgy gondolom, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy 
egyre nagyobb mértékben vagyunk kitéve a káros sugaraknak.
Mi, felnőttek saját felelősségünkre annyi időt töltünk el a napon, amennyit jónak gondolunk, de sokkal nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk a gyermekekre, hiszen az ő bőrük más felépítésű, mint a felnőtteké, és ezért 
különleges védelmet igényel.

Amikre oda kell figyelnünk:

· 3 éves kor alatti gyermeket ne érje tűző nap! Különös elővigyázatosságot igényelnek az 1 év alatti 
gyermekek, őket teljes mértékben óvjuk a naptól.

· 11 és 15 óra között ne menjünk napra a gyermekekkel!
· Legalább fél órával azelőtt, hogy a gyermek kimenne a napra, kenjük be azon testrészeit, amelyek 

kilógnak a ruhából, és ezt a műveletet 1,5-2 óránként ismételjük meg. A kezek, az arc, és a nyak (főleg a 
tarkó) könnyen lepirulhatnak akkor is, ha a gyermek pólót visel.

· A naptej lehetőleg legyen kombinált, lipidekben gazdag, magas faktorszámú, illatanyagoktól mentes, 
vízálló, valamint UV-B- és UV-A-sugárzás ellen is védjen.

· A gyermek viseljen kalapot, amelynek karimája elég széles legyen ahhoz, hogy árnyékot vessen a kicsi 
arcára és a nyakára.

· Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű innivalót adjunk a picinek, hiszen a meleg levegőn 
tartózkodva sok folyadékot veszítenek.

· Öltöztessük a gyermeket világos színű, bő ruhába.
· A gyerekek árnyékban játsszanak, homokozzanak. A víz, a homok fokozottan visszaverik a 

napsugarakat.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a nap elleni védelem nemcsak a strandon vagy a vízparton szükséges, hanem 
minden szabadtéri játék esetén is.

HIRDETÉS

Nyári fagylaltakció a Puch 
Sörpatikában!

Egy gombóc ára
 most csak 

50,- Ft
Köszönet a véradóknak

2011. június 23-án véradás volt az Egészségházban. A véradók száma az 
utóbbi években nálunk is nagyon lecsökkent, pedig nagy szükség lenne az 
egészséges emberek áldozatkészségére.
A véradást a Polgármesteri Hivatal is támogatta, minden véradó egy 
ajándékcsomagot kapott. Ezzel is ösztönözni kívánjuk, hogy minél többen 
vegyenek részt később is a véradásokon.

A véradáson 27 fő jelent meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik, 
hogy hozzájárultak ahhoz, hogy minél több betegen lehessen segíteni.

Bérces Nóra
védőnő

HIRDETÉS

Biztosítások kötése Madocsán is:
- élet-
- otthon-
- gépjármű-

Telefonszám: 06/20 2932405
Csincsi Mónika 
biztosítási üzletkötő és tanácsadó
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ISTENBEN HISZEK, DE JÉZUSSAL NEM TUDOK MIT KEZDENI

Látják, egy ilyen idős lelkész, mint 
én, aki egy életen át egy nagy-
városban szolgált, az évek folyamán 
állandóan ugyanazokat a meg-
jegyzéseket hallja. Az egyik: 
»Hogyan engedheti meg Isten mind-
ezt?« Egy másik: »Káin és Ábel 
testvérek voltak. Káin agyonütötte 
Ábelt. Honnan vette Káin a 
feleségét?« Az egyik legkedveltebb 
szólam: »Lelkész úr, ön mindig 
Jézusról beszél. Ez fantasztikus! 
Hiszen így teljesen mindegy, hogy 
milyen vallású valaki. Fő dolog, 
hogy az ember tisztelje a Magassá-
gost, a Láthatatlant.«

Ez csak világos, nem? Ugyanezt 
mondta nagy honfitársam, Goethe - 
ő is frankfurti - »Minden az érzés! A 
név csak hang és füst ...« - Hogy mi 
Allahot, Buddhát, a sorsot vagy egy 
'Felsőbb Lényt' mondunk, az telje-
sen mindegy. A fő dolog az, hogy 
egyáltalán legyen valamilyen hi-
tünk. Fanatizmus lenne, ha ponto-
sabban meg akarnánk határozni. 
Ugye, önök közül is sokan így 
gondolják? Még szinte látom 
magam előtt azt az idős hölgyet, aki 
ezt mondta nekem: »Jaj, lelkész úr, 
maga mindig csak Jézusról beszél! 
Hát nem maga Jézus mondta-e: 'Az 
én Atyámnak házában sok lakóhely 
van'? Ott mindenki elfér!« Baráta-
im, hát ez óriási becsapás!

A berlini Tempelhof repülőtéren 
történt. Mielőtt a repülőhöz mehet-
tünk, át kellett jutnunk az útlevél-
vizsgálaton. Előttem állt egy úr - 
szinte még most is látom, olyan két 
méter magas lehetett, hóna alatt egy 
nagy pokróccal -, sietve nyújtotta 
oda útlevelét a hivatalnoknak. De az 
így szólt: »Egy pillanatra! Az ön 
útlevele lejárt!« Az úr így válaszolt: 
»Ugyan, ne legyen már olyan 
kicsinyes! Fő, hogy van útlevelem!« 
- »Nem! - mondta a hivatalnok 
határozottan - Fő hogy érvényes út-
levele legyen!«

Ugyanígy van ez a hittel is. Nem 
arra van szükség, hogy általában 
higgyek, vagy legyen valamiféle 
hitem. Így mindenki hisz. Valaki ezt

mondta a múltkor: »Én azt hiszem, 
hogy egy kiló marhahúsból jó 
húslevest lehet főzni.« Hát ez is hit, 
csak nagyon gyatra. Ugye megértik? 
Nem azon fordul meg a dolog, hogy 
valamiféle hite van-e, hanem azon, 
hogy valódi hite legyen, olyan hite, 
amiből élni lehet akkor is, ha nagyon 
sötét lesz; amely megtart a legna-
gyobb kísértések között is. Olyan 
hite legyen, amely elég a meghalás-
hoz is. A halál hitünk valódiságának 
nagy próbája!

Csak egyetlen igazi hit létezik, 
amellyel valóban élni és meghalni 
lehet, és ez: az Úr Jézus Krisztus-
ban, az Isten Fiában való hit. Maga 
Jézus mondta: »Az én Atyám házá-
ban sok lakóhely van.« De csak egy 
ajtó van Isten lakóhelyéhez: »Én - 
Jézus - vagyok az ajtó, ha valaki én-
rajtam megy be, megtartatik.«

Jézus az ajtó! Tudom, ezt nem 
szívesen hallják az emberek. 
Istenről órák hosszat lehetne vitat-
kozni. Az egyik ember így képzeli el 
Istent, a másik amúgy. De Jézus nem 
vitatéma. Azt mondom önöknek: 
csak a Jézus Krisztusban, az Isten 
Fiában való hit a megmentő és üdvö-
zítő hit, amivel élni és meghalni is 
lehet!
Egy kis élményemmel szeretnék 
rámutatni arra, hogy milyen nevet-
ségesnek tartják az emberek ezt a 
hitet. Nyugodtan nevethetnek rajta. 
Évekkel ezelőtt történt. Egyszer, 
amint Essenben valahová mentem, 
két férfi állt a járdán, nyilván bányá-
szok. Amint közelebb érek, az egyik 
köszön: »Jó napot, lelkész úr!« 
Odalépek hozzá: - »Ismerjük egy-
mást?« Ekkor nevetve odaszól társá-
nak: 

- »Ez Busch lelkész. Egész rendes 
fiú!« - »Köszönöm« - mondom. Ő 
pedig így folytatta: - »Csak sajnos, 
van egy bogara!« Felindultan 
visszakérdeztem: - »Micsoda? Egy 
bogaram? Miféle boga- ram?« 
Ekkor elismétli: - »Valóban, a 
lelkész úr egészen rendes fiú! Csak 
folyton Jézusról beszél!« - »Ember! 
- kiáltom örömmel -, ez nem bogár! 
Száz év múlva maga már az örökké-
valóságban lesz, és akkor minden 
attól függ majd, hogy megismerte-e 
Jézust. Tőle függ, hogy a pokolban, 
vagy a mennyben lesz-e. Mondja, 
ismeri Jézust?« - »Látod - fordul ne-
vetve társához -, már megint kezdi.«

Hát most megint ezzel kezdem! 
Van egy Ige a Bibliában, amit szeret-
nék az elején idézni: »Akié a Fiú, 
azé az élet.« Ön tanult az iskolában 
Jézusról, de Ő még nem az öné! 
»Akié az Isten Fia ... Hallja? ... Akié! 
- azé az élet« - itt és az örökkévaló-
ságban. »Akiben nincs meg az Isten 
Fia, az élet sincs meg abban. Ezt 
Isten Igéje mondja! Ismeri ezt a 
közmondást: »Akinek van, annak 
van!«
Pontosan erre utal ez az Ige is. 
Szeretném önt rábírni - saját érde-
kében -, hogy fogadja szívébe 
Jézust, és adja neki az életét. Nél-
küle csak nyomorúság az élet!

Megmondom, miért Jézus az 
egyetlen kincs, és miért csak a 
Jézusban való hit az egyetlen valódi 
hit. Vagy inkább hadd fejezzem ki 
így egészen személyesen: el szeret-
ném mondani önnek, miért van 
szükségem Jézusra és én miért hi-
szek Benne.        (folytatjuk)                

(Wilhelm Busch)

ÉRTESÍTÉS

    Hittanos Sátor Tábor időpontja: július 31-én 16 órától sátorállítás

                                                        augusztus 4-én sátorbontás

Vörösné Markó Tünde
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Kézilabda hírek

2011.05.29-én játszottuk a Simon-
tornya elleni mérkőzésünket. A 
hazai pálya és a hazai szurkolótábor 
bíztatása már az első félidőben 
győzelemre segítette csapatunkat. 
leiskoláztuk Simontornya csapatát. 
A félidőt 15-3-ra nyertük és a mér-
kőzést 28-7-re.
Góllövőink.: Vincze Ági – Kis 
Noémi (kapus) 1-1 gól, Fazekas 
Móni - Sereg Niki 2-2 gól, Klippel 
Gyöngyi 3 gól, Vajcs Anna 4 gól, 
Baranya Lilla 5 gól és Kis Klaudia 9 
gól.

A várt rangadót  06.04-én játszottuk 
a bölcskei tornacsarnokban. A mér-
kőzés elején még szoros küzdelem 
volt és szinte fej-fej mellett haladt a 
két csapat a góllövésben.  A félidőt 3 
góllal, 10-13-ra nyertük. A mérkőzés 
második felét végig mi irányítottuk, 
és a meccset 22-29-re nyertük. Ezzel 
a győzelemmel már a bajnokság 
második helyezését is megszereztük 
ezért még nagyobb volt az öröme 
csapatunknak és szurkolóinknak. 

Góllövőink: Fenyvesi Anita 1 gól, 
Sereg Niki 2 gól, Vajcs Anna 3 gól, 
Vincze Ági 5 gól, Baranya Lilla és 
Kis Klaudia 9-9 gól. 

A mérkőzés után marhapörkölttel 
vendégelte meg csapatunkat Bokor 
Tibor és családja, Novák Ferenc és 
családja, Zámbó Zoltán,  Zemkó 
János és családja, Szalai András és 

családja és Kis Gyula és családja. A 
vacsorához üdítővel hozzájárult 
Vincze József és családja, Vincze 
Sándor vállalkozó finom pálin-
kákkal és Vajcs József és családja 
röviditallal. Köszönjük.

A tengelici  mérkőzést már nyugod-
tabban vártuk hiszen az ezüst érem 
már a miénk  volt. A mérkőzésre 
06.11-én  került sor a tengelici sport-
csarnokban. A mérkőzés előtt a 
Tolnamegyei Kézilabda Szövetség 
küldötteként Dravecz Tibor adta át 
csapatunk játékosainak az ezüstér-
met. A lányok ezáltal felszabadul-
tabban kezdték a mérkőzést. Az 
újonc fiatal játékosokkal erősített 
tengelici csapat keményen felvette a 
küzdelmet ellenünk és az első félidő 
vége szoros eredményt hozott 10-
11-re nyert ük. A második félidő 9. 
percétől fokozatosan növeltük elő-
nyünket és 9 góllal is vezettünk a 
mérkőzés során. A meccset végül 7 
góllal 20-27-re nyertük.

Góllövőink: Bacs Ági 1 gól, 
Fenyvesi Anita 2 gól Baranya Betti 3 
gól, Baranya Lilla – Sereg Niki 5-5 
gól, Fazekaz Móni 6 gól és Kis 
Klaudia 9 gól.

Játékos edzőnk megnyerte Tolna-
megyében a góllövőlista első 
helyezését.

 Gratulálunk!

A 2010/11-es bajnokság végéhez 
értünk és örömmel zártuk, hiszen 
csapatunk 3. bajnoki évében 
elnyerte az ezüstérmet. Remélem 
szúrolóink és támogatóink jól szóra-
koztak meccseinken és kellemesen 
kikapcsolódva tértek haza egy-egy 
meccs után és a csapat nevében 
köszönjük és várjuk, hogy ezután is 
támogassák csapatunkat, hiszen 
azok keményen, lelkiismeretesen és 
összetartásban készülnek ezután is.

A nyáron sem tétlenkedünk, hiszen 
strandkézilabda kupára is nevez-
tünk, reméljük ugyanilyen ered-
ménnyel.

Köszönettel:
Kisné Szili Mária

Szakosztályvezető

Májusi, júniusi focimeccsek

MAGYAR KUPA, 2011. 05.18

Bátaapáti-Madocsa 3:4 (1:3)
Vezette: Nyakas, Kovács, Verbászi
Gólszerző: Böde 2, Varga 2 

Seregi – Boris K, (Lacza) Erdélyi, 
Szili, Araczki A – Szakács, Tóth, 
Sánta, Pápista (Elek)  – Böde, Varga 
(Nyulasi)

A mérkőzésnek nagy volt a tétje, a 
győztes bekerül a megye négy 
legjobb csapata közé és ősszel 
indulhat az országos főtáblán, 
ezenkívül egy garnitúra szerelést 
kap ajándékba.

Nagyon komolyan vettük a meccset 
és végig vezetve magabiztosan 
nyertünk.

23. mérkőzés, 2011.05.22
ifi Németkér-Madocsa 1:3 (1:2)
Vez: Lengyel, Kovács 
Gólszerző: Vörös 2, Madár

Gábor – Szabó F, Fazekas, Kovács, 
Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös, 
Madár – Zengrűber, Szabó J

(folytatás a 8. oldalon)
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(folyatás a 7. oldalról)

Fiataljaink élvezetes, jó mérkőzést 
játszottak és értékes győzelmet 
arattak.

felnőtt Németkér-Madocsa 3:2 
(0:1)
Vez: Álló, Lengyel, Kovács
Gólszerző: Araczki A, Böde 

Seregi – Lacza, Erdélyi, (Araczki I) 
Szili, Araczki A – Szakács, Tóth, 
Sánta, (Boris B) Pápista  – Böde, 
Varga 

Nagy rangadót játszottunk a régi 
rivális otthonában. Az első félidőben 
fölényben voltunk, sok helyzetet 
kidolgoztunk, de csak egy gólt 
lőttünk. A második félidőre felpö-
rögtek a hazaiak és gyorsan szerez-
tek három gólt, utána pedig az ered-
mény tartására törekedtek.

24. mérkőzés, 2011.05.29
ifi Madocsa-Fadd 3:2 (2:1)
Vez: Balipap T, Papp 
Gólszerző: Kovács, Vörös, Madár

Gábor – Szabó F, Fazekas, Madár, 
Tarczal – Szabados, Szabó E, 
( N o v á k )  V ö r ö s ,  K o v á c s  –  
Zengrűber, Szabó J

Fiataljainkra ismét nehéz mérkőzés 
várt, de fűtötte őket a vágy a 
visszavágásra az őszi vereségért. Jól 
kezdtünk, viszonylag gyorsan két-
gólos előnyt szereztünk. A vendégek 
nem adták fel és a második félidő 
közepén kiegyenlítettek. Nagy harc 
folyt a győztes gólért, melyet 
nekünk sikerült elérni.

felnőtt Madocsa-Fadd 4:0 (2:0)
Vez: Balipap Cs, Balipap T, Papp  
Gólszerző: Varga 2, Böde 2

Seregi – Araczki I, Tóth, Szili, Baka 
– Pápista, (Nyulasi) Szakács, 
Wenhardt, Araczki A – Böde, Varga 

A felnőttek is szerettek volna vissza-
vágni az őszi vereségért és ennek 
megfelelően támadólag léptünk fel, 

melynek hamar meglett az eredmé-
nye. A második félidőben sikerült 
megdupláznunk góljaink számát, és 
nagy gólarányú győzelmünkkel 
valószínűleg a Fadd előtt fogunk 
végezni.

25. mérkőzés, 2011.06.05
ifi Györköny-Madocsa 2:6 (1:1)
Vez: Csonka, Rácz 
Gólszerző: Madár 3, Zengrűber 3

Gábor – Szabó F, Szabó J, Madár, 
Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös, 
Kovács – Zengrűber, 

Sajnos ismét létszámhiányosan 
tudtunk kiállni, de így is kezünkben 
tartottuk az irányítást. A hazaiak az 
első játékrész után elfáradtak, és 
szép gólokkal fölényes győzelmet 
arattunk.

felnőtt Györköny-Madocsa 2:2 
(0:0)
Vez: ifj Rácz, Csonka, Rácz 
Gólszerző: Araczki A, Varga

Seregi – Araczki I, Tóth, Erdélyi, 
Baka (Nyulasi) – Pápista, (Boris B) 
Szakács, Wenhardt, (Szili), Araczki 
A – Böde, Varga 

Papírforma szerint könnyű győzel-
met kellett volna szereznünk, de a 
sok kihagyott helyzet megbosszulta 
magát. Szerencsére megtartottuk 
harmadik helyünket, amit be is 
biztosíthatunk egy hazai győzelem-
mel az utolsó fordulóban.

26. mérkőzés, 2011.06.12
ifi Madocsa-Mórágy 6:1 (3:1)
Vez: Kelemen, Kovács 
Gólszerző: Madár 2, Zengrűber 2, 
Szabó F, Kovács

Gábor – Szabó F, Szabó J, Madár, 
Tarczal – Szabados, Szabó E, Vörös, 
Kovács – Zengrűber, 

Ifistáink jó játékkal és magabiztos 
győzelemmel megszerezték a 
bronzérmet. Szabó F, Szintai F és 
Vörös G elbúcsúzott az ifi csapattól.

felnőtt Madocsa-Mórágy 8:0 (2:0)
Vez: Álló, Kelemen, Kovács 
Gólszerző: Böde 4, Nyulasi 2, 
Pápista, Boris K,

Seregi – Boris K, Tóth, Erdélyi, 
Baka – Pápista, Wenhardt, Szili – 
Nyulasi, Böde, Varga (Elek)

A felnőttek is magabiztos győzelem-
mel zárták a szezont és Böde István 
50 góllal lett gólkirály. A csapat a 
pályán a harmadik helyet szerezte 
meg, de az ifisták többszöri létszám-
hiányos játékáért a felnőtt csapat 
kapott büntetőpontokat, így elúszott 
a bronzérem.
Az új szezonra beneveztünk a 
megyei II osztályba, egyelőre még 
nincs csoportbeosztás és sorsolás, a 
Magyar Kupában Bölcskével ját-
szunk, augusztus 7-én.

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
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