
2019. SZEPTEMBER 7.
Milleniumi Szüreti Bál

10:30 Emlékmű átadása a Polgármesteri Hivatalnál

11:00 Kiállítás megnyitó a Művelődési házban

12:00 Közös ebéd a Faluháznál minden érdeklődőnek

14:00 Óvodások műsora

14:15 Szüreti felvonulás indulása

  Útvonal: Faluház – Sarki kocsma- Puch Sörpatika – 
Ady Endre u. sarka – Bölcskei u. (játszótér) - Faluház

17:00 Iskolások műsora

17:30 Madocsai Nyugdíjas Klub műsora

18:00 Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
fellépése

19:00 Közös vacsora a Faluháznál minden érdeklődőnek

20:00 Tombolasorsolás

 
A tombolát követően hajnalig tartó mulatság.

A felvonulást és a bált Chardonnay Party Zenekar 
kíséri!

Madocsai Hírmondó
XIV. évfolyam, különszámA Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

Könyvtári hírek
2. oldal

Özönnövények
2-3. oldal

Nyugdíjas Klub hírek
4. oldal

Falunap 2019 képekben
5. oldal

Ifjúsági ház hírek
6. oldal

Gazdanap
6-7. oldal

Védőnői hírek
7. oldal

Színház 
8-9. oldal

Egyházi hírek
10. oldal

SPORT:
- Sportnap 2019

11. oldal

- Kézilabda, Labdarúgás
12. oldal
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Könyvtári hírek
Látogasson el a könyvtárba és töltsön egy kellemes órát kedvenc olvasnivalójával, vagy kölcsönözze ki régebbi 
folyóirat-számainkat (Szabad Föld, Nők Lapja, Családi Lap, Lovas Nemzet, Sikeres Sporthorgász, Praktika, 
Bravo, Garfield, Szivárvány gyermek magazin). 
Ha a keresett dokumentumot könyvtárunkban nem találja meg, kérésre más könyvtárból rövid időn belül 
beszerezzük és rendelkezésre bocsájtjuk.
„Házhoz megy a könyv” azoknak kínálja szolgáltatását, akik nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről 
akkor sem, ha már nem képesek személyesen eljönni a könyvtárba olvasnivalóért. A kiválasztott könyveket, 
folyóiratokat ingyenesen házhoz visszük.

Egész évben keresgélhetnek a könyvtári állományból kivont, eladásra szánt kötetek, folyóiratok között 50-200 
ft/db áron.

A könyvtár elérhetősége: 75/330-113

e-mail cím: madocsaikonyvtar@gmail.hu

facebook : www.facebook.com/madocsaikonyvtar

nyitva tartás: hétfőn 9-12  13-16 óráig, 

keddtől péntekig 9-12 13-18 óráig,

szombat-vasárnap zárva

Köztünk élnek: Özönnövények Madocsán
Ahogy a tél közeledtével elárasz-

tanak bennünket az erős szagot 
árasztó poloskák, valamint a har-
lekin katicák, elgondolkodik az 
ember: mégis honnan jöttek ezek és 
miért vannak ennyien? Igen, ezek a 
kis bogarak is nagy bosszúságot 
tudnak okozni, de az érem túloldalán 
ott vannak azok a növények is, 
amelyek agresszív területfoglalá-
sukkal hasonlóan nagy gondot jelen-
tenek. 
Ezeket a növényeket özönnövé-
nyeknek, más néven inváziós fajok-
nak hívjuk. Azokat soroljuk ide, 
amelyek nem a mi közép-európai 
földrészünkön fejlődtek ki és nem a 
mi klímánkhoz szoktak. Az ember 
azt gondolná, hogy „Nem a mi 
klímánkhoz szoktak, ezért biztos 
nem terjednek el!” – ám ez így 
nagyon nem igaz, hiszen több mint 
valószínű, hogy az özönnövények, 
melyekről említést teszek, sokkal 
sanyarúbb életkörülményekhez 
alkalmazkodtak, mint a nálunk 
adottak. Gondolok itt a rendkívül 
rossz minőségű talajra, szélsőséges 
hidegre, melegre, vagy például 
szárazságra, belvízre. Ám mikor az

ember véletlenül vagy tájékozat-
lansága miatt behurcol vidékeinkre 
egy-egy ilyen növényt, az felléleg-
zik, és őrült módon szaporodni kezd, 
és természetes ellenség hiányában 
semmi nincs, ami gátolja ebben.  
Nálunk kiváló földek, enyhébb telek 
és  k ib í rható  nyarak  vannak. 
Szaporodásukkal azt érik el, hogy az 
őshonos fajainkat kiszorítják, 
elnyomják, majd átalakítják az 
egész tájat. Agresszivitásuk lévén 
homogén növénytakarót hoznak 
létre, amely nem kínál élő- és 
táplálkozóhelyet az őshonos rova-
roknak, madaraknak, állatoknak, 
ezért a fertőzött területen ezek 
egyedszáma visszaesik, vagy kihal-
nak.

 Sajnos így jártunk a következő 
növényekkel: gyalogakác, zöld 
juhar, bálványfa, alkörmös, japán 
keserűfű – és igen – az akácfa is itt 
van a sorban. Magyarország számos 
területén ezek a fajok olyannyira 
elszaporodtak, hogy a helyi önkor-
mányzatoknak vagy a természet-
védelmi területek igazgatóságainak 
évi több tízmillió forintos kiadá-
sokat jelenthetnek. Nem a pénz  

eltapsolása miatt ekkorák a költsé-
gek, hanem a növények kiirthatat-
lansága miatt. A helyzet súlyosságát 
jól igazolják a Magyarország 
Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa 
(MÉTA) program felmérései, amely 
szerint azon területeket, ahol 
természetes vegetációnak kellene 
lennie, már 13,1%-os arányban 
borítják az özönnövény fajok.

Szűkítve a kört, tekintsünk be 
Madocsa kis ökoszisztémájába!

Itt is megvetették lábukat ezek a 
betolakodók. A faluban és határában 
járva számos helyen találkozhatunk 
bálványfával, ami egy olyan, gyor-
san növő fafaj, amely több fronton is 
gondot okoz. Gyors növekedése 
miatt először impozáns lehet, ám 
amikor a gyökerek a fától 30 méterre 
is gyökérsarjat hoznak, az nagy 
probléma. A járdákat, vízvezeték- és 
gázcsöveket, a házak falát is meg-
rongálják, szétfeszítik. Példaként 
hozom fel a saját esetünket, ugyanis 
nálunk a vízelzáró aknát omlasztotta 
be, és még a fagytalanító csapot is 
megrongálta a gyorsan terjeszkedő 
gyökérzet.
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A fa másik sajátossága, hogy olyan 
biomarkereket bocsát ki magából, 
amelyek gátolják a közelében lévő 
egyéb fafajok fotoszintézisét és 
gyökérzetük növekedését. Így öli ki 
a bálványfa maga mellől az őshonos 
fafajokat is – akár 30 méteres 
körzetben. Apró levelei és szárnyas 
magjai nem csak a csatornákat 
tömítik el, hanem rendkívül nagy 
arányban életképes utódokat is 
eredményeznek. A lehullott viaszos 
levelekkel borított tuja alatti talajon 
is könnyedén csemetét hoz a mag. 
Negatív jellemzője még, hogy egyik 
állatfaj sem eszi egyetlen porcikáját 
sem, mivel erős, kellemetlen szaga 
van. Fája könnyen törik, rossz hatás-
fokkal ég. Javallott a fát mielőbb 
kivágni, és a megmaradt tuskót több 
helyen megfúrni. A lyukakat glifozát 
hatóanyagú gyomirtóval töltsük fel, 
különben gyökérsarjai minden-
honnét előtörnek, és újabb fákat 
nevelnek.
Található még a faluban a bálvány-
fánál is makacsabb közellenség: a 
japán keserűfű. Nevével ellen-
tétben, ez egy nádszárú, nagy 
lapulevelű, 3-4 méter (2 ember!) 
magasra is megnövő növény. Szép 
virága és gyors növekedése miatt 
kertészetekben is megvásárolható, 
ám miután hazavittük, könnyen
megveti lábát az új 
helyen, és elsza-
badul. Évente 25 
métert képes gyö-
kereivel terjesz-
kedni és nyomában 
végig telepeket 
alkot. Bekúszik a 
kerítések alá, át a 
s z o m s z é d h o z , 
utcára, kutakba. 
Kiirthatatlansága 
szinte már művé-
szi, hiszen köny-
nyen törik a szára 
és a gyökere is, így 
b e l e s z a k í t v a  a 
földbe, nem lehet 
az anyatövet ki-
húzni. 1 centiméte-
res eldobott darab-
kája is képes önálló

növénnyé fejlődni. Kifejezetten ké-
rem, ha van ilyen növénye, számolja 
fel és minden részét helyezze 
karanténba (pl. zsákba, hordóba). 
Lehet próbálkozni dikamba, ill. 
glifozát hatóanyagú gyomírtóval is, 
melyet műtrágyával vegyítsünk a 
g y o r s a b b  é s  m é l y r e  h a t ó b b 
felszívódás érdekében. Ha ez nem 
válik be, akkor javasolt a kese-
rűfüvet tövig levágni vagy minden 
gyökerét ,  te lepei t  kikapálni , 
kivermelni vagy kiásni. Érdemes 3-
4 naponta ismételni a folyamatot, 
hiszen ennyi idő alatt egy 30 cm-es 
növény is kinőhet. 
 Addig tároljuk a halottnak tűnő 
növényi részeket (gyökeret, szárat) 
míg „csont szárazak” nem lesznek – 
különben ismét kihajthatnak földdel 
érintkezve. Jobb nézegetni a zsákot 
vagy hordót, mint elölről kezdeni az 
irtást. A Tisza egyes part melletti 
területein már alig áttörhető, 4 méter 
magas „dzsungelt” alkot a keserűfű, 
melyre orvosság csak a talaj felső 4 
méterének cseréje, és megsemmisí-
tése. Fokozottan figyelnünk kell 
tehát arra, hogy helyi víz melletti 
területeinkhez ne juthasson el a 
növény vagy a részei.

Nagyon fontos a Natura 2000 
területeink védelme. Ha valaki 
könnyelműségből a karantén, ill.

eltüzelés helyett a határba, erdő-
szélre, mezőre, Duna partra kidobást 
választja, akkor azzal súlyos 
veszélynek teszi ki környezetünket. 
Így tett az az ember is, aki évekkel 
ezelőtt eljutatta a gyalogakácot a 
Duna melletti területeinkre, erde-
inkbe. Mára már áthatolhatatlan 
susnyás van ott, ahol apáink még egy 
karlegyintéssel eljuthattak a vízig. 
Az idegenhonos növények a kertből 
kitermelt talajjal is kijutnak a védett 
területekre, ezért elhelyezéskor 
legyünk különösen körültekintők.

A sokak által kedvelt akácfa is 
inváziós faj. Rengeteg alfaja jelen 
van már Magyarországon és szinte 
mindre igaz, hogy ha nem kezeljük 
kellő óvatossággal őket, akkor gyors 
növekedésük által ezerszám érlelik 
be magjaikat és gyökérsarjaik 
pillanatok alatt tüskés rengeteget 
alkotnak. Így szorítják ki fiatal 
hajtásaik az őshonos növényeinket 
és a cserjeszinti társulásokat.

Még időben vagyunk, hogy 
megállítsuk az özönnövények hódí-
tását, azonban ehhez is az össze-
fogásunk kell. Ha mindenki a saját 
portáján kordában tartja vagy kiirtja 
az említett fajokat, akkor elkerül-
hető az invazív növények tömeges 
elszaporodása és károkozása lakó-
helyünkön.

Tarczal József
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A Nyugdíjasklub 2019-ben is 
mozgalmasan indult. Február 
elején választást tartottunk, 
Elnöknek Tarczal Jánosnét, 
Elnökségi tagoknak: Sági 
Józsefnét és Benics Jánosnét, 
Ellenőrző Bizottsági Elnöknek: 
Cserepes Ferencnét, Ellenőrző 
Bizottsági Tagoknak: Vörös 
Jánosnét és Rátkai Jánost 
választottuk.

Februárban Iskolások farsang-
ján vettünk részt. 

Márciusban Kolbásztöl tő 
Fesztiválon vettünk részt. Majd 
Kecskeméten Nótás délutánon, 
nagyon szép műsort láthattunk, 
halhattunk. 

Áprilisban tavaszváró nyugdíjas találkozót 
rendeztünk, melyre a Dunakömlődi és a 
Sárhatvani klubot hívtuk meg. Áprilisban 
megkezdtük még a hősi sírok gondozását. 

A május elsejei halászléfőzés már szokássá 
vált, ahol családtagok is részt vehettek. 
Egybe kötöttük az előre hozott Apák 
napjával.
Júniusban Kiskőrösi Gyógyfürdőbe men-
tünk.

Június 14-én a Dunaföldvári Nyugdíjas-
klubtól kaptunk meghívást. Kellemes napot 
töltöttünk el játékokkal, Madocsa dalokat 
énekeltünk. 

Madocsa 1000 éves évfordulójára rendezett 
sport napon is részt vettünk, csipetkét 
készítettünk és lángost sütöttünk ezzel 
emeltük az ünnep fényét. 

A családi napot is megrendeztük ahol 25 
kisgyermek, unoka vett részt. Sok kedves 
meglepetéssel kedveskedtünk nekik: volt 
sok sport  já ték,  labdajáték,  magok 
szétválogatása, kötélhúzás, finom lángost 
sütöttünk. A kisgyermek versenyzőknek 
ajándékcsomaggal kedveskedtünk. 

Augusztus 10-én Falunapon lángost  sütöt-
ttünk majd a rendezvényt tombola tárggyal 
támogattuk.

Tarczal Jánosné Klub vezetője



Falunap képekben 5



Gyereknap
Az időjárás kegyes volt hozzánk, így 
jó időben telt június 2-án az Ifjúsági 
háznál és a Könyvtár udvarán 
megtartott Madocsai Gyereknap. A 
rendezvényre érkezők hot-dog 
kupont kaptak. 
A Gyereknap 10 óra után, a májusfa 
kitáncolásával kezdődött, amiben 
Dr. Skrenyó Margit és Sereg István 
harmonikás segített, gyerekek és 
felnőttek körbe állvá énekeltek és 
táncoltak, majd nagy üdvrivalgás 
közepette Biczó Bálint segítséggel 
„kidöntöttük” a májfát.
Az ifjúsági házban folytatódott 
darts-, csocsó-, biliárd-, pingpong 
játékban mérethették meg magukat a 
gyerekek és felnőttek, a bátrabbak 
karaokézhattak is.
Aki szerette volna kipróbálhatta az 
íjászatot Patai Mária és családja 
segítségével az ifi ház udvarán. 
Különböző járművekbe ülhettek be 
a gyerekek, volt rendőrautó, tűzoltó-
autó, traktor amivel a gyerekek 
próbakört is mehettek.
Délben a gyerekek és felnőttek 
elfogyaszthatták az ajándék hot-
dogot.

A Könyvtár udvarán aszfaltra 
rajzolhattak a gyerekek, amíg
várták, hogy sorra kerül-
jenek az arcfestésen és a 
csillámtetkón. Kézmű-
ves saroknál só-liszt 
gyurmázhattak, színez-
het tek ,  te rmésekből 
képeket készíthettek.
Akik  meg szere t ték 
volna örökíteni a jóked-
vüket a kreatív fotó-
sarokban volt rá lehető-
ség.
A délután fergeteges hab-
partival zárult a Bölcskei 
Önkéntes tűzoltók és 
Szepszi segítségével.
Köszönjük a segítőink-
nek, támogatóinknak: 
Kánnai Patika, Madocsai 
Gazdabolt, Kiss Fish 
Horgászbolt ,  Farkas 
Tamás, Baksáné Laposa 
Judit, Kiss Julianna, 
Baloghné Benics Ibolya, 
Kovács István, Bölcske 
Ö n k é n t e s  T ű z o l t ó i , 
PataiMária és Családja, 

Árpád és a többieknek, akik segítet-
tek a gyereknapon.

I. Bölcske-Madocsa Szántóföldi Gazdanap

Első alkalommal került megren-
dezésre augusztus 8-án a Bölcske-
Madocsa Szántóföldi Gazdanap a 
településeket összekötő főút mellett. 
A nap regisztrációval kezdődött, 
majd a Sato-Gép Kft. jóvoltából az 
általuk forgalmazott Mandam típusú 
talajművelő eszközök kerültek be-
mutatásra. Munka közben a gazdák 
akár saját erőgépeik segítségével 
próbálhatták ki a száraprító hengert, 
grúbert, rövidtárcsát, és azok kombi-
nációit. Ezen a napon egyedi akció 
keretében voltak megvásárolhatóak 
az eszközök, több gép gazdára is 
talált. A napot a Fe-Ga Farm közeli 
szántóföldjén található 26 fajtából 
álló kukorica fajtasor megtekintése 
követte. Itt a fajták bemutatásán 
keresztül mondták el véleményü-
ket, tapasztalataikat a Caussade 
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Semecens Hungary Kft., Syngenta 
Magyarország  Kf t . ,  Cor teva 
Agriscience Kft., Euralis Kft. és a 
Limagrin Central  Europe SE 
Magyarország Kft. képviselői a 
termelőknek. A vetőmagok mellett a 
tápanyag gazdálkodásról is szó 
esett, ahol a Huminisz Kutatás-
fejlesztő Kft. szakembere ismertette 
termékeit. A tavaszi vetésűek mellett 
szó esett az épp most aktuális őszi 
vetésű kalászos fajtákról is. A 
termelés elengedhetetlen része az 
értékesítés, amiről a Pannonia Bio 
Zrt. képviselője tartott tájékoztatót. 
Összefoglalva egy tartalmas napot 
tudhattak maguk mögött a jelen lévő 
gazdák. A rendezvényt - a támo-
gatók által felajánlott nagy értékű 
ajándékutalványok kisorsolása után 
- az ebéd zárta, ahol a gazdák, és a 
vetőmag forgalmazók egy kötetlen
beszélgetés keretében folytathatták 
a délutánt. Köszönet a szervezők-
nek, Hajdók Gábornak, Rácz 
Istvánnak, és a Földvár és Vidéke 

Gazdakör vezetőjének Ambrus 
Györgynek, a segítőknek, és támo-
gatóknak, hogy egy ilyen tartalmas 
napon vehetett részt mindaz aki 
kilátogatott. Külön köszönet Csapó 

Viktornak a finom ebéd elkészí-
téséért.
Bízunk benne, hogy ez a rendezvény 
egy sorozattá nőheti ki magát, és 
jövőre lesz folytatása.

Augusztus 1. a szoptatás világnapja
   A napokban egyik kismamám jóvoltából újra kezembe került a Szoptatós füzet (írta: W. Ungváry Renáta), 
mivel augusztus a szoptatás hónapja gondoltam szemezgetek a kedves olvasónak belőle, természetesen, aki 
teljes terjedelmében szeretné olvasni annak rendelkezésére tudom bocsátani!
   A Szoptatós füzet témája az anyatejes táplálás támogatása gyakorlati tanácsokkal kiegészítve. Célja hogy 
eloszlassa a tévhiteket.
   A kiadvány így vélekedik az anyatejes táplálásról:
„Amikor szoptatunk, nem csupán azért tesszük, mert a kisbaba számára rendelkezésünkre álló 
táplálékok közül a legjobb mellett döntünk….. A szoptatás a személyes testi és lelki kapcsolatot is 
biztosítja, amely minden kisbaba életében legalább olyan fontos, mint a jól tápláltság és az egészség. 
Amikor szopik a kisbaba, akkor tehát egészsége védelmén és a jóllakottságon kívül vigaszt, babusgatást 
kap.”
Olyan kérdésekkel is foglalkozik, ami szinte minden szoptató anya fejében megfordul, esetleg 
elbizonytalanodást okoz:

· Tanulni kell-e szoptatást?
· Fájdalmas, sebes mellbimbó.
· Szoptatás császármetszés után.
· Mellgyulladás
· Lapos vagy befelé forduló mellbimbó okozta problémák.
· Honnan tudom, hogy nem elég az anyatej.

   A füzet második fele bevezetést ad a baba 6 hónapos korában megkezdődő hozzátáplálásról, elválasztásról.
   A Szoptatást Támogató Szervezetek Világszövetsége (WABA) az idei évben kiadott szakmai anyaga nagy 
hangsúlyt fektet a szoptatást segítő környezet kialakítására nem csak a család, de egész társadalmi szinten. A 
szakembereknek szánt iránymutatás célja, hogy a szoptató anyával és családjával kapcsolatban álló segítő 
szakemberek, a család tagjait is megszólítsák, valamint a társadalomban, munkaerő piacon olyan támogató 
intézkedések szülessenek, melyek lehetővé teszik, hogy az anyukák minél tovább otthon maradhassanak a 
babáikkal.
Hasznos oldalak szoptatás témakörében:
www.lll.hu

         Farkasné Tuza Melinda www.szoptatasert.hu
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Az iskolafenntartás kihívásai

Kedves Olvasók!

Az iskola átvételével a Madocsai Református Gyülekezet nagyon nagy feladatot és ezzel együtt felelősséget 

vett magára. Hisszük, hogy a falu lakosságának közös érdeke az oktatási intézmény helyben tartása és 

működtetése. Egyházközségünk nem is azért vállalta a feladatot, mert enélkül nem lenne elég szolgálata, és 

nem is azért, mert az iskola fenntartása bármilyen anyagi hasznot hozna számunkra. Sőt! Az Önkormányzat 

támogatása nélkül nem tudtuk volna eddig sem életben tartani, és e támogatást e helyen is szeretném a falu 

vezetésének gyülekezetünk és az iskola nevében is megköszönni. 

Ugyanakkor újabb kihívás elé állít bennünket az élet, melyről szeretnénk tájékoztatni Önöket. Ezzel együtt, akit 

Isten arra indít, annak szeretnénk segítségét is kérni ügyünkben. Egyre világosabban látszik országos szinten a 

pedagógushiány. Egyre élesebb a szakos ellátottság vagy éppen a szaktanár nélküli feladatellátás kérdése. Nem 

csak Madocsán, hanem országszerte küzdenek az iskolák ezzel. Még a nagyvárosokban is! Többször felteszem 

magamnak a kérdést, hogy ha országszerte tömegesen jelennek meg a tanári álláshirdetések, miért pont 

Madocsára jönne valaki? Mit tudunk mi adni, ami több, vagy vonzóbb lehet nálunk egy állást kereső tanár 

számára a többi iskolával szemben? 

A tanárkeresésben az a tapasztalatunk, hogy a hiány ellenére, van azért lehetőség a mozdulni vágyó tanárok 

megszólítására. A megszólításnak viszont alapvető feltétele, hogy tudunk-e lakhatást biztosítani annak, akire 

szüksége van az iskolának? Hogy is várhatnánk el azt, hogy valaki 40-100 km-eket utazzon nap, mint nap, hogy 

itt taníthasson? Így nyilvánvaló, hogy senki nem fog idejönni. A fenntartó gyülekezet feladata tehát megoldani 

a lakhatás kérdését, ami része az iskola működéséhez szükséges feltételek biztosításának. A tanári szolgálati 

lakás biztosítása elengedhetetlen az iskola további fennmaradása érdekében. Sajnos éppen olyan időszakot 

élünk, amikor a lakásárak Paks II. kapcsán nem éppen egy falusi gyülekezet anyagi lehetőségeihez mérten 

mozognak. 

Szeretnénk hát mindazok segítségét kérni, akik fontosnak 

gondolják, hogy a helyi iskola színvonalas és verseny-

képes maradhasson térségünkben. Lehetőségük szerint 

támogassák közös ügyünket! Gondolom a legtöbben 

tisztában vannak azzal, hogy körülbelül milyen áron lehet 

manapság Madocsán jó állapotú ingatlant vásárolni, és azt 

egy (fiatal) pár, vagy éppen egy család számára vonzóvá 

és élhetővé tenni, felújítani és bebútorozni. Ehhez a 

feladathoz jelenleg nem áll rendelkezésünkre elegendő 

anyagi forrás. Szívesen veszünk minden segítséget, 

legyen az (szak)vélemény, ötlet, információ, fizikai 

segítség, imatámogatás, felajánlás, vagy anyagi segítség. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy gyüle-kezetünk 

számlavezető Bankja és számlaszáma megváltozott! Új 

számlaszámunk: 11746012-24671426 (OTP Bank).

Végezetül e helyen is szeretnénk megköszönni mindazoknak a szülőknek, falubelieknek, vagy éppen a 

bennünket távolról támogatóknak, akik a Madocsai Református Általános Iskola jó előmeneteléért, 

előrehaladásáért és fejlődéséért tesznek, valamint annak érdekében nyilvánulnak meg, hogy ez az intézmény 

minél biztosabban, a faluban életben maradjon! A mindenható Isten áldását kívánom mindezekre az emberekre! 

Áldást, békességet kívánva:         Nagy János
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Sportnap 2019

Július 13-án került megrendezésre a Madocsai sportnap, az 1000 éves falu program sorozat egyik állomásaként. 
Évek óta rendezünk hasonló sportnapot, az idén először hirdettük meg azonban nagyobb nyilvánosság előtt. Ennek 
köszönhetően a közeli és távolabbi települések sportot kedvelői is nagy számban érkeztek. 
Reggelire a nyugdíjas klub lelkes tagjai több mint 300 darab lángost készítettek a résztvevőknek. 

 A program kispályás férfi és női labdarúgással kezdődött, majd röplabdával folytatódott. A férfi focira 5 csapat, a 
nőire 3 csapat nevezett. A röplabdára (ahol vegyes felállású csapatok játszottak) 4 csapat jelentkezett. A délutáni 
program lábtenisszel folytatódott, 12 páros részvételével.

Közben a gyerekek kipróbálhatták a tollaslabdát, valamint 
különböző sorversenyeken mérték össze ügyességüket.
Az ebéd szarvas pörkölt valamint csülkös babgulyás volt. 
A résztvevő csapatok oklevelet, az első helyezettek serleget 
kaptak az eredményhirdetés alkalmával.

A végeredmények:

Női labdarúgás:� � Férfi labdarúgás:

1. Tolna-Mözs� � 1. Elefántcsontpart

2. Mötye��  2. Szödött-vödött

3. Tököm tudja�  3. Németkéri Barátok

 4. Másnaposok

 5. Öregfiúk

Röplabda:

1. Enjoy Paks

2. Reich-Kovács család

3. Röplabda szakosztály Madocsa

4. Kézisek

Lábtenisz:

1. Somogyi Viktor- Szintai Balázs

2. Kneller Balázs- Kulcsár Panna

3. Szili Lajos- Höss Bence

Fő támogatóink:  Községi Önkormányzat Madocsa

�       Unikorn-Épker Kft. Bölcske

       Nyugdíjas Klub Madocsa

Külön szeretném kiemelni a szervezők áldozatos munkáját, amellyel 
lehetővé tették, hogy közel 200 sportbarát egy felejthetetlen 
sporteseményen részt vegyen, azon megmozduljon, jól érezze magát. 
Nem utolsó sorban, akik az előkészületekben tevékenyen részt 
vettek, a nap folyamán segítették a szervezők munkáját, kiszolgálták 
a vendégeket, sütöttek, főztek, Farkas Tamásnak, aki a pavilont 
biztosította, valamint mindenkinek, aki hozzátett valamit azért, hogy 
a rendezvény sikeres legyen. 

Szintai László
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Kézilabda hírek

Női csapatunk a 2018/2019 bajnokságot 2. helyen zárta 

ezért az ezüstérem tulajdonosai lettünk. A sok nehézség 

ellenére, ami a csapatunkat érte a lányok kitartása és akarat 

ereje meghozta az eredményt! Gratulálok az egész 

csapatnak ezért a szuper eredményért. Június 8-án Pakson 

strandkézi tornán vettünk részt ahonnan a bronzérmet 

sikerült elhozni. A remekhangulatú tornán egy szuper 

versenyen részesei lehettünk. Július 20-án Tamásiban 

strandkézi tornán veszünk részt!

MADOCSA SE labdarúgó szakosztály

Bertók Kornél, Jákli József, Csapó 
András, Szigeti Imre, Székely Lajos, 
Szili Zsolt, Németh Péter

Müller Róbert, Araczki István, Kern 
Tamás, Hahn János, Magyar István, 
Rein Attila, Éger László, Varga 
László, ifj Süvöltős József, Böde 
István, Piszár Máté, Gábor Mihály, 
Wenhardt Ákos, Vörös Gábor, 
Süvöltős József, Szintai Balázs, Baka 
László, Araczki Antal, Zengrűber 
Áron, Madár Krisztián, Magyar 
Tamás,

Baka László, Bérces Balázs, Blatt 
Péter, Böde Dániel, Dobos Gergő, 
Eke Máté, Farkas Bence, Hosnyán-
szki Zsombor, Kiss Kristóf.

Első meccsünk 2019. március 17-én 
volt Madocsán a Bölcske ellen, 
nagyszerű mérkőzésen magabiztos 
győzelmet szereztünk. Ezután Tolnán 
jött egy váratlan vereség, majd itthon 
a Nagymányok ellen is csak döntet-
lent értünk el. Egy hét múlva Szek-
szárdon villanyfényes meccsen, 
szakadó esőben, műfüves pályán egy 
vitatható góllal veszítettünk, ráadásul 
kapitányunkat kiállították, majd 
eltiltották.
Következett hazai pályán a Bonyhád-
Börzsöny, nagy küzdelemben egy 
góllal kikaptunk.
Egy héttel később Faddon tartalé-
kosan simán kikaptunk, leestünk a 
tizedik helyre.
Ekkor a csapat összekapta magát, és 
sorozatban jöttek a győzelmek, 
Csikóstőttös, Pincehely, Gerjen, 
Kisdorog ellen, Kömlődön becsú-
szott egy döntetlen, de utána legyőz-
tük az Őcsényt és az Aparhantot. 
Mórágyon nem volt esélyünk pontot 
szerezni, az utolsó fordulóban szép 
győzelemmel búcsúztunk a Simon-
tornya ellen.
Bonyhád-Börzsöny lett a bajnok, 
Mórágy az ezüstérmes, sajnos e két 
csapat ellen nem tudtunk pontot sze-
rezni. Aparhant lett a bronzérmes, az-
tán azonos pontszámmal Szekszárd II 
és Madocsa.
Szerettünk volna előrébb végezni, de 
játékosaink többsége több műszakos 

munkarendben dolgozik, így keve-
sebbet edzünk, mint a többi csapat, és 
hétvégén se tudunk mindig ideális 
összeállításban kiállni.
Az ifisták közepes teljesítménnyel a 
mezőny közepén végeztek, Váratlan 
vereséggel kezdtek Pincehelyen, 
aztán volt egy szép győzelem Bölcske 
ellen, aztán két balszerencsés vereség 
jött, Nagymányok és B.Börzsöny 
ellen, majd egy nagy vereség Faddon.
Aztán győzelem Csikóstöttös ellen, 
vereség Gerjenben, két nagy zakó 
Kisdorog és Kömlőd ellen majd jött 
egy szuper sorozat, négy győzelem 
zsinórban. Összesen hat győzelem, 
hét vereség, hetedik hely.
A Bozsik program keretében Hos-
nyánszki Tibor és Madár Krisztián 
edzők irányításával heti két alkalom-
mal készültek az u7 és u9 kategóriába 
tartozó gyerekek, és négy alkalommal 
Pakson és Dunaföldváron találkoz-
hattak a környék csapataival, ahol 
nagyon eredményesen szerepeltek.
A következő szezont augusztus 17-én 
kezdtük, ismét a megyei II: osztály-
ban szerepelünk, várjuk szurkoló-
inkat.

Csapatainkban az alábbi játékosok 
szerepeltek: Baksa Károly, Südi 
Máté, Kovács Gergő, Szívós Patrik, 
Závodi Zsolt, Kovács Balázs, Szintai 
Kristóf, Bíró Krisztián, Újvárosi 
Roland, Pergel Kristóf, Szili Péter, 

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

12 SPORT: Kézilabda, Labdarúgás


