
Október 1-jén az Idősek Világnapját ünnepeljük. 
Ez alkalomból  szeretettel és tisztelettel köszöntjük a 

település idős lakosait.

M Legrand : Az idősek tisztelete!

Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,

S elszállnak a darvak.

Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,

Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,

S jártak a kedvedbe.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Szüleid, akik az
Életedet adták,

Nagymamák, nagyapák, 
Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.

Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:

Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!
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Októberben népszámlálás!

A 2011. esztendőt a népszámlálás 
éveként is emlegetik majd a jövő-
ben. Hazánk eddigi történetében 
összesen tizenöt ilyen jeles év akad, 
az első az 1869-es esztendő volt. Az 
idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben 

kértek hasonló, átfogó adatszol-
gáltatást az ország lakosságától. Az 
utóbbi évtizedben tehát az akkor 
kialakult kép volt az irányadó. Vajon 
hogy alakult a népesség száma, 
iskolázottsága, lakáshelyzete, 
milyen az ország gazdasági, 
egészségügyi, szociális, kulturális 
ellátottsága? Hol, milyen fejleszté-
sek szükségesek? A törvény értelmé-
ben a 2011. október 1-jén 0 órakor 
fennálló helyzetet tükröző számok a 
következő esztendőkre – ponto-
sabban a következő évtizedre adnak 
eligazítást. Az eddigi gyakorlat sze-
rint ugyanis cenzust tízévenként tar-
tanak hazánkban, annak végrehaj-
tása a Központi Statisztikai Hivatal 
törvényből fakadó kötelessége. 

Az időközönkénti népszámlálások 
végrehajtása a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) törvényből fakadó 
kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?

Legyünk őszinték: az ilyesfajta 
„faggatást” – még ha csak ritkán 
kerül is sor arra – az emberek 
többsége nem kedveli.  Egyre 
többen vannak, akik nem akarnak 
ajtót nyitni idegennek, mások 
ódzkodnak attól, hogy személyes 
adataikat ismeretlenek előtt feltár-
ják, sokan attól tartanak, hogy ada-
taik illetéktelenek tudomására jut-
nak, megint mások kevés szabad-
idejüket sajnálják.  A Központi 
Statisztikai Hivatal a 2011. évi 
népszámlálás előkészítésekor olyan 
megoldások kidolgozásán fárado-
zott, amely messzemenőkig eleget 
tesz a törvény által előírt adatvédel-
mi követelményeknek, ugyanakkor 
az emberek számára a legkevesebb 
kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszám-
lálás alkalmával immár lehetősége 
nyílik arra, hogy eldöntse: számláló-
biztossal, vagy nélküle kívánja 
kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a 
kérdőív önálló kitöltése mellett 
dönt, további két megoldás közül 
választhat: papír, vagy internet. A 
legmodernebb, leggyorsabb, legin-
kább idő és környezetkímélő megol-
dás kétségtelenül az internetes vá-
laszadás. Szeptember utolsó napja-
iban a számlálóbiztosok minden 
háztartásba eljuttatnak egy azonosí-
tó-, és egy belépési kódot. Aki nem a 
számlálóbiztossal, sőt, még csak 
nem is papíron kívánja kitölteni a 
kérdőívet, annak október 16-ig lesz 
nyitva az az internetes kapu, amin 
keresztül – a belépési kódot kulcs-
ként használva – eljuthat a kérdő-
ívekhez. A kérdések helyes megvá-
laszolását a programba beépített 
magyarázatok segítik. A KSH azok-
ra is gondolt, akik nem rendelkeznek 
internettel. Érdekükben közintéz-
ményekben, pl. könyvtárakban, 
faluházakban, internetes kitöltő 
helyet, úgynevezett e-pontokat 
hozott létre a Hivatal. Ezeken a 
helyeken az adatvédelem teljes 
biztosítása mellett, nyílik lehetőség 
a népszámlálási kérdőívek számító-
gépes kitöltésére.
 A kérdőívek megválaszolása ház-

tartásonként átlagosan 25-30 percet 
vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, 
hogy a kérdőíveket háztartásonként 
mindenki azonos módszerrel: inter-
neten vagy papíron önállóan kitölt-
ve, avagy interjú keretében töltheti 
ki.

Szigorúan titkos!

Az adatvédelmi követelmények a 
népszámlálás minden területén 
érvényesülnek. A kérdőíveken nem 
szerepelhet a válaszadó neve, a 
válaszolás teljes anonimitás mellett 
történik. A népszámlálásról szóló 
törvény biztosítja azt is, hogy a fel-
vett adatok a későbbiekben ne legye-

nek összekapcsolhatóak az adatszol-
gáltatókkal. A népszámlálásban 
résztvevőket szigorú titoktartás köti. 
A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, 
feldolgozása szabályozott rendben 
történik. A cenzus célja ugyanis nem 
az, hogy az egyes személyekről 
gyűjtsön adatokat, hanem hogy a 
lakások és a népesség összetételéről, 
legfontosabb jellemzőiről adjon 
információt. 
Az internetes kitöltést az adatszol-

gáltatók az egyedi azonosítók és 
belépő kódok segítségével teljesít-
hetik, amely garantálja, hogy illeték-
telen személyek ne férhessenek az 
adatokhoz. A papír alapú kérdőívek 
a megyei népszámlálási irodákból – 
a biztonságos szállítási követelmé-
nyeknek megfelelően – közvetlenül 
az adatfeldolgozás helyszínére ke-
rülnek. A címek és a kérdőíveken 
szereplő adatok feldolgozása egy-
mástól függetlenül, elkülönítetten 
történik. A feldolgozást követően a 
címeket és a népszámlálási adatállo-
mányt a KSH egymástól elkülöní-
tetten tárolja. Az adatbevitelt köve-
tően a papír kérdőíveket megsemmi-
sítik, a keletkezett papírhulladékot 
újrahasznosítják. A felhasználók 
számára történő adatkiadások, a 
kiadványok, tájékoztatási célt szol-
gáló adatbázisok előállítása a legszi-
gorúbb adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően zajlik. Az adatközlés 
statisztikai összesítések formájában 
történik

Biztonságunk érdekében

Hazánkban ez év októberében 
csaknem 40 ezer számlálóbiztos 
közel 5 millió címet, 4,4 millió 
lakást keres fel a népszámlálás 
lebonyolítása érdekében. A szám-
lálóbiztosok sorszámmal ellátott 
okmánnyal kötelesek igazolni, hogy 
megbízatásuk e munkára szól. Az 
igazolvány a garancia arra, hogy az

(Folytatás a 3. oldalon)

.
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(Folytatás a 2. oldalról)

illető a lakásba kizárólag a népszám-
lálás miatt szándékozik bejutni. A 
közelgő népszámlálás alkalmából 
együttműködési megállapodást kö-
tött a Központi Statisztikai Hivatal 
és az Országos Rendőr-főkapitány-
ság A megállapodás célja a lakosság 
előzetes és közérthető tájékoztatása, 
a népszámláláshoz bármilyen mó-
don kapcsolható bűncselekmények, 
szabálysértések megelőzése. A meg-

állapodás szerint „A vagyonvéde-
lem és az áldozattá válás megelőzése 
érdekében a 2011. október 1-je és 
október 31-e – pótösszeírással 
november 8-a - között sorra kerülő, 
minden háztartás személyes felkere-
sésével végrehajtott cenzus idősza-
kában az ORFK a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságok bevonásá-
val bűnmegelőzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
ingatlanjukon található villamos 
hálózatot megközelítő fák gallya-
zása a 2007. évi LXXXVI. törvény 
(VET – villamos energia törvény), 
valamint a 122/2004 (X.15.) GKM 
rendelet (a villamosmű biztonsági 
övezetéről szóló rendelet) szerint a 
tulajdonos kötelessége.
  Amennyiben a gallyazást nem

végeznék el, úgy az életveszély 
mielőbbi megszüntetése, valamint a 
hálózat üzembiztonsága érdekében 
azt az E.ON-Dél-Dunántúli Áram-
hálózati Zrt. az általa megbízott 
szakemberekkel 2011 október 
hónapban elvégezteti! (pontos idő-
pont megadása 72 órával munka-
kezdés előtt)
  A munka elvégzése a fenti időinter

vallumban térítésmentes.
Kérjük, fentiek miatt a munkavég-
zés során szíves együttműködésü-
ket!

Lomtalanítás
Értesítjük a lakosságot, hogy Madocsa területén az őszi lomtalanításra

2011. október 10-én (hétfőn) kerül sor.

A lomtalanítási napon a működésképtelen háztartási berendezések, feleslegessé vált 
bútorok, szerelvények begyűjtése történik. 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne tegyenek ki építési hulladékot, 
zöldhulladékot, valamint veszélyes anyagokat (gumiabroncs, olajos kanna, 
hűtőszekrény stb.)

Kérjük továbbá, hogy a lomokat kizárólag a szállítási napot megelőző este vagy 
legkésőbb a megjelölt nap reggel 6 óráig az ingatlanok elé készítsék ki.

Tekintettel arra, hogy a lomtalanítást végző 
szállítójárművek minden utcában csak egy 
alkalommal mennek végig, kérjük, a fentieket 
fokozottan tartsák szem előtt.

Polgármesteri Hivatal
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Alapszolgáltatási Központ
A Madocsai Hírmondó április-máju-
si számában bővebb tájékoztatót 
olvashatott a lakosság az Alapszol-
gáltatási Központ működéséről.
Néhány mondatban szeretném most 
ismertetni a klub életében azóta tör-
ténteket.
A nyár folyamán három hét  szünet 
volt az intézmény működésében, ez 
alatt  megtörtént az  éves festés, 
meszelés és  nagytakarítás. A szünet 
idején a napközi konyha sem 
működött,   emiatt    az    étkeztetést

Bölcske község napközi konyhája 
biztosította 35 fő részére. 

Júliusban és augusztusban is 
megtartottuk a születésnapokat, 
névnapokat. Névnapján ünnepeltük 
Váradi Józsefné Klári nénit, Fábián 
Józsefné Ilona nénit. Újhelyi 
Jánosnét 91., Szintai Jánosnét 53. 
születésnapja alkalmából köszön-
töttük. A klub tagjai  virággal és 
énekléssel, az ünnepeltek viszon-
zásul süteménnyel kedveskedtek.

Néhány adat a szociális alapszol-
gáltatás jelenlegi igénybevételéről:
Az Alapszolgáltatási Központban a 
szociális étkeztetés és házi segítség-
nyújtás együttes szolgáltatását 13 fő, 
csak a  házigondozást 11 fő, és csak 
a szociális étkeztetést 37 fő veszi 
igénybe. Az Idősek Klub tagjainak 
száma jelenleg 18 fő.

Tarczal Gyuláné
Alapszolgáltatási Központ vezető

Nyugdíjas Klubban történt

A Madocsai Nyugdíjasklub július 
24-én töltötte megalakulásának 4. 
évfordulóját, 2007-ben alakult 21 
taggal, jelenleg  50 fővel működik.
Örömmel töltötte a klub tagjait, 
amikor Polgármester Asszonytól 
összejöveteleinkhez megkaptuk a 
volt felsőtagozatos iskola egyik 
termét, így  több programot szervez-
hetünk tavasztól- őszig. 
Az idei nyár is mozgalmas volt a 
klub életében, bizonyíték rá az 
alábbi felsorolás:
- Júniusban halászlét főztünk,  
52 fő részvételével  egy vidám estét 
töltöttünk el együtt.

- Június 26-i kirándulásunkon 
a Velencei tó és környékének 
megtekintése volt célunk. 
Betértünk az Agárdi Gyógy-
fürdőbe is, sok élménnyel 
tértünk haza. 

- Július 28-án Családi napot 
tartottunk, az volt csak igazi 
élmény számunkra. 51-en 
jöttünk össze: 20 felnőtt 31 
gyerek. Voltak versenyek : 
kötélhúzás, lufi fújás, ugráló 
kötelezés, labda pattogtatás, de 
a végére maradt a lényeg: 
lángos evés lekvárral meg-
kenve, meg lisztfújás.

    Következett  az ebéd  a papri-
kás krumpli. Gyerekek és fel-
nőttek egyaránt nagy él-
ménnyel gazdagodtunk.
 Szeretnénk is hagyományaink-
hoz híven minden évben meg-
ismételni ezt a programot.

- Agusztus.16-án  Kiskun-
majsán fürdőben jártunk .

- Október elejére  kiállítást 
tervezünk. 

 
 Szerettel várunk mindenkit. 

 
Tarczal Jánosné

Nyugdíjasklub elnöke
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Falunap képekben
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Szüreti rigmus 2011

Szüreti bált tartunk,
Itt az idő újra,
Ez évben se fogunk
Dúskálni a borba.

Úgy elverte a jég
Termésünknek javát,
Mint ahogyan szokta
A buzi a ……-t.

Nem búsulunk tovább,
Mai nap vígadunk,
Hogyha kevés a bor,
Akkor majd sört iszunk.

Az egyik hintóban
Tibi meg a neje,
Marcsinak azt mondta,
Este lesz ereje.

Ő az öreg bíró,
Nincsen benne pánik,
Fiatal asszonnyal
Többel is elbánik.

Öreg csőszünk Zoli,
Szintén fasza gyerek,
Szívesen illeszti
Be a mordályhegyet.

Fiatalabb bíró
Lett a Vida Máté
Hollóssy Marina
Meg a szép bíróné.

Fiatal csősz Kika,
A kisebbik Madár,
Jó mulatós gyerek,
Igazi nagy zsivány.

Bakon a kocsisok,
Vas meg Szekeres,
Mai napon sok pénzt
Egyikük se keres.

A csőszlányok sora,
Gyönyörű, mint mindig,
Ettől a legények
Szeme is felizzik.

Korona őrök,
Legények a lovon,
Akik meg csak isznak,
Azok a traktoron.

No de azért állnak
Sokan a kapuba,
Mi történ egy éve
Nálunk a faluba.

Horgászverseny Szálkán,
Ki etet, - ki itat,
Lényeg, hogy ők fogják
Majd a legtöbb halat

Szorgalmas a csapat,
Figyel a kapásra,
Meg ami fontosabb,
A sűrű ivásra.

Pecáznak serényen,
Komoly türelemmel,
Csak a szákot nem nézte,
Senki figyelemmel.

Mert bíz az lyukas volt,
A horgászat alatt.
Minden hal elúszott,
Csak egy keszeg maradt.

Tudjuk, hogy a „BÖHŐ”
Mit jelent Madocsán,
Magyarázatot ez
Nálunk nem kíván.

Történt, hogy a barátunk
Vendégként vadászik,
És ezzel a szóval
Igen dobálózik.

Mindenki boldog volt,
E szép magyar szónak,
Nem hívták a Zsoltit,
Már csak Böhő Úrnak.

De nemzetközileg
Akkor lett ez menő,
Mikor egy német szólt:
Segítsen, Herr Böhő!

Madocsai betyárnapok,
Ugyan úgy, mint régen,
Támogatja a falunak
Örege és véne.

Ki lángost sütötte,
Ki a borát adta,
Más meg a lovával
A főműsort adta.

Na de történt más is,
Mondják meg, ha értik,
Falu eszenagyja,
Betyárcsapdát épít.

Megvédem a gazat,
Gondolta a Sándor,
Mint a várak köré,
Húzatott egy sáncot.

Szerencsére csak egy
Legény pottyant bele,
Úgy kellett volna, hogy
A Papp essen bele.

Fájlalta a vállát,
Aztán meg kimászott,
Árok ásójára
Kívánt egy-két átkot.

Könnyű-búvárunk
Épp, hogy kocsmát váltott,
A másik kocsmába
Mű-pálmákat látott.

Furcsának tűnt néki
Ez a növény-fajta.
Érdeklődve kérdi,
Ahogy egy jó gazda:

Mikor virágoznak?
Lesz-e rajtuk termés?
Hát e két kérdésed
Nem túl nagyon elmés.

Kiröhögtük szegényt,
De ilyen a világ,
Mostanában nálunk a
Pálma is művirág.

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

TESCO-gazdaságos
Permetezőt vettek,
Na de a tankjába
Semmi lét nem tettek.

Rángatják serényen,
Mint  Krisztus a vargát,
Ahelyett, hogy feltöltenék,
Benzinnel a tartályt.

Hívják Klippel Zsoltit,
Szerelő kell végre,
Hogy ez a fránya gép
Elinduljon végre.

Kínai szerkezet,
Ez itt a bökkenő,
De a mi barátunk,
Kisgépben nagymenő.

Bevág néhány fröccsöt,
Majd kiböki végül:
Nem indul be komám
Ez se benzin nélkül.

Igaz, hogy vége van
Régen a kolhoznak,
Fizetés nélkül már
Azok se dolgoznak.

Pista barátunk,
Tíz üveg sör után
A kocsma asztalától
Nagynehezen föláll.

Hazafelé indul,
Gondol egy merészet.
Majd az óvodánál,
Kissé orrnehéz lett.

Betonba ütközött
Orrának a nyerge,
IQ-szintjét bármely
Óvodás leverte.

Elesett így más is,
Farek Pista barát,
Összetörte fejét,
Lábát, meg a farát.

Lendületből indult,
Rohant egy vágtába,
Csukafejessel meg
Landolt a járdába.

Tánctábor volt Hartán,
Ugyan úgy, mint tavaly,
Volt is a táborban
Igen jó nagy havaj.

Ingyen enni, inni,
Imádja a Szancsi,
Hazafelé Dunán
Hozná haza Antit.

Szállj be a csónakba
Aranyos barátom,-
A rohadt életbe!
Már a víz alatt látom.

Mert mire beszállna,
Csónak fenekébe,
Addigra háromszor
Fürdik a medrébe.

Halásszák, csáklyázzák,
Az a szerencséje,
A vizet nem veszi be
A finnyás gégéje.

Erős leszel, mint a Toldi,
Hogyha játszol alkohollit.
Egymást húzták bent a sárba,
Mi lehetett a nadrágba!

Csónak motorba
Az a legjobb dolog,
Nem is kell evezni,
Ladik így is mozog.

De ha Duna közepében
Bedöglik a szemét,
Attól a csónakos
Elveszti az eszét.

Jetty nagy mérgében
Lekapta a motrot.
Megcélozva vele
Odalenn a Custó-t.

Nyaka erejében
Az erek dagadnak,
Hogy partot érjenek,
Evezőt ragadnak.

Lakodlaom után
Az a vagány legény,
Akinek a segge bőre
Igen nagyon kemény.

Érzéstelenítőt már
Ivott itt mindegyik,
Véresre is verik
Egymásnak a seggit.

Tyúkverőzés helyett
Az lett az új divat,
Nem tudnak nótázni,
Ütik a másikat.

A húsbolt hűtőjén
Elpattant a sarok,
Gondolta a hentes,
Majd szakembert hozok.

Szakembert hívatott,
Asztalost, lakatost
Meg egy esztergályost,
Ki tudja mi a gond?

Nekiálltak gyorsan,
Orvosolni a bajt,
Csak tovább tekerték
Be az egyik csavart.

Nem nyílik az ajtó,
Addig ők is szoptak,
Amíg rá nem jöttek,
Melyik csavar hosszabb.

Ha hentesnél dolgozol,
Jegyezd meg a dolgot,
Ne a kolbászához
Méretezd a srófot.

Extrém sportot űz a falu,
Biciklivel járnak,
Hazafelé a rendőrök
Járőrkocsin várnak.

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

Kergetik a parasztokat
Mint róka a nyulat,
Ezen a mi kapitányunk
Jó nagyokat mulat.

Két kisfröccsért harminc,
Négyért hatvanezret,
Ha ezt beszürcsölted,
Ennyit kell fizetned.

Nem szabad piálni,
Lehúzva a roló,
Nem kell a kocsmákba
Bicikli-tároló.

Gyere komám igyál fröccsöt,
Megkínállak téged,
Hazafelé majd elkapnak,
Így b…ok ki véled.

Nem megyünk mi már csak gyalog,
Erre telik nékünk,
Kifizetjük a frank-hitelt,
Aztán úgyis végünk.

Falunak a népe
Azt lárhatja reggel,
Bolt előtt áll a Volánbusz
Oldalán egy heggel.

Aki ilyen helyen áll meg,
Megtörténhet azzal,
Hogy a busza oldalát
Átszabják egy Saab-bal.

Nem tudjuk, hogy mi igaz,
Mert aludtunk éppen,
Állat volt-e a sofőrje,
Vagy csak szerencsétlen.

Mulatós legények
Mennek tölgyfa ágért,
Bölcskén meg megállnak
Ahogy kell, piáért.

Arra gondolok,
Ez jó nagy dőreség,
Le is állította
Őket a Rendőrség.

Lapulnak a platón,
Fingani se mernek,
Nehogy felhívják
Figyelmét a Szervnek.

Tele volt a kocsi,
Tölgyfának ágával,
Kivédeni nem kell
Talán csak Hágában.

Kis Kovács jóember ,
Süket ahogy kell,
Rendőr meg azt látja,
Ami t nagyon meg kell.

Kitölti a csekket,
Erre kiképezték,
Ezt a csőszlegények
Tudomásul vették.

Fizettek hat rugót
A sok tölgyfa ágért,
Összedobták heten
Falu hagyományért.

Ne haragudjon meg,
Aki most kimaradt,
Reméljük, hogy ebből
Nem lesz köztünk harag.

Talp alá valót
M6 Expressz húzza:
Meddig kell maradni?
Remélem, hogy tudja.

Olyan hangulatot
Csinál-e zenekar,
Az is táncolni fog,
Aki még nem akar.

Csőszlegény a csőszlányt
Úgy vigye a táncba,
Legyen néhány lagzi
Szűkebb kis hazánkba.

Ezt a Puch írta le,
Felolvasta Szepszi,
Ügyvédünk a Wartig,
Ott kell kereskedni.
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Iskolánkról
Mindannyian tapasztaljuk, hogy az 
oktatás a figyelem központjába 
kerül.
Az utóbbi hetekben nap, mint nap 
látjuk, halljuk a különböző médiák-
ban, hogy az oktatás változáson 
megy át. Értesülünk a különböző 
gondokról, Sajnos,  a társadalomban 
jelentkező nehézségek közül itt 
nálunk a gyermeklétszám csökkené-
se okoz gondot. Igen komoly feladat 
az önkormányzati vezetés számára, 
hogy az oktatással kapcsolatos 
feladatokat megoldja. Nehéz anyagi 
helyzete ellenére igyekszik, hogy a 
lehető legjobb feltételeket biztosítsa 
a gyerekeknek, hiszen az önkor-
mányzati vezetés számára a gyere-
kek jövője a legfontosabb célok 
közé tartozik.

A gondok után örömeink is vannak. 
Az elmúlt tanévben beköltözhettünk 
a szép, modern, új bútorokkal beren-
dezett iskolánkba. Birtokba vettük 
az épületet, tantermeket, berendezé-
seket.
Ebben a tanévben tovább szépült az 
iskola. Térkővel lett lerakva a bejá-
rat, és a temető felőli kerítés is elké-
szült. 
További újdonság, meglepetés az 
idei tanévben, hogy a számítógépes 
termünkbe megérkezett és üzemké-
pes állapotban van a régóta várt, 
vadonatúj 14 számítógép, valamint a 
2-2 tanteremben alsó és felső tago-
zaton interaktív tábla, laptop és 
projektor beszerelése történt meg.

Közérdekű információ
 
Osztályfőnökök, 
·1. osztály: Vörösné Szabó Szilvia
·2. osztály: Zemkóné Horváth

Zsuzsanna
·3. osztály: Soós Ferencné
·4. osztály: Boldog Istvánné 
·5. osztály: Lovász Magdolna
·6. osztály: Pálfi Anita 
·7. osztály: Szabóné Komáromi

Ágota

·8. osztály: Sebestyénné Venczel
 Andrea 

Fejlesztő pedagógus : 
Szarvasné Lukács Viktória

Napközis nevelők:
Biczóné Pető Veronika: a 1. és 3. 
osztályosok vezetője
Laposáné Sashalmi Ilona: a 2 és a 4 
osztályosok vezetője

Áttanító kollegák:
Fizika: Keresztesné Katona Mária
Testnevelést  7. és 8. osztályban Kiss 
Gábor
Sportkör: Fellinger Julianna

Szabadon választható tevékenysé-
gek:

Szakkörök 
1. számítástechnika 3. 4. 
2. színjátszó
3. matematika

Sportkörök
1. alsóban:    
2. felsőben:   

Gyógyúszás – gyógytestnevelés: 
Vörösné Szabó Szilvia

Fogadóóra : 
Minden hónap első hétfője 17 óra

I. A 2011/2012. tanév legfontosabb 
időpontjai
1) A szorgalmi idő

első tanítási napja:
 2011. szeptember 1. (csütörtök),
utolsó tanítási napja: 
2012. június 15. (péntek).
A tanítási napok száma az általános 
iskolában száznyolcvanhárom nap,.
A szorgalmi idő első féléve 2012. 
január 13-ig tart. Az iskoláknak 
2012. január 20-ig kell értesíteniük a 
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a 
szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről.

2) Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2011. november 2-től 
november 5-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap október 28. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap november 7. (hétfő).
A téli szünet 2011. december 22-től 
2012. január 2-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap
2010. december 21. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2012. 
január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2012. április 5-től 
április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap április 4.
(szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap április 10. (kedd).

A szorgalmi idő alatt – a tanítási 
napokon felül - a nevelőtestület a 
tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az 
általános iskolában öt munkanapot 
tanítás nélküli munkanapként hasz-
nálhat fel, amelyből egy tanítás 
nélküli munkanap programjáról a 
nevelőtestület véleményének kiké-
résével az iskolai diákönkormány-
zat jogosult dönteni.

3) Országos mérés, értékelés

Az Oktatási Hivatal 2012. május 
30-án szervezi meg szakértők 
bevonásával az anyanyelvi és a ma-
tematikai alapkészségek fejlődésé-
nek vizsgálatát a negyedik, a hato-
dik, a nyolcadik és a tízedik évfolya-
mon valamennyi tanulóra kiterjedő-
en.

Agócs Mihályné
igazgató
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Sóstói tábor
A Sóstói táborba idén nyáron mi 6. 
osztályunk látogattunk el. Augusz-
tus 07-én indultunk Ágota nénivel és 
Edit nénivel.
A buszon már mindenki izgatottan 
várta, hogy mikor érkezünk meg.
2 óra elteltével már a Balatonon vol-
tunk.
A pálfai és kajdacsi diákokkal kerül-
tünk össze a táborban, ami nem is 
volt baj, mert így legalább jól megis-
merkedtünk velük.
Amikor csak tehettük lementünk a 
strandra. Igaz az idő nem volt hideg, 
de a víz csak 23 fokos volt.
Szerdán vonattal átmentünk Siófok- 

ra,   majd   onnan   hajóval   tovább 
Tihanyba.
Megnéztük a remete barlangokat is, 
ahova jó hosszú séta vezetett. Az út 
mindenkit lefárasztott. Utána 
elmentünk a Tihanyi Apátságba. 
Nagyon szép látvány volt, körbe 
jártuk az egészet, a falak sehol sem 
maradtak fehérek, mindenütt színes 
festmények ragyogtak.
A táborban lehetett kézműveskedni 
is, de mi sokat röplabdáztunk és 
beszélgettünk.
Péntek délelőtt elmentünk Siófokra 
a bazársorra és ott vásárolhattunk 
ajándékokat a családunknak. Majd 

aznap este tábortűznél szalonnát, 
mályvacukrot sütöttünk.
Az utolsó előtti napon azaz szom-
baton buli volt, méghozzá az ebédlő-
ben.
Mindenki nagyon jót táncolt.
Vasárnap ébredés után mindenki 
kitakarította a szobáját, megregge-
liztünk és indultunk haza.
Sajnáltuk, hogy ilyen hamar eltelt ez 
az egy hét, de azért haza is vágytunk 
már. Nagyon jól érezte magát 
mindenki és emlékezetes élmény 
marad a Sóstói táborozás számunk-
ra.

Törjék Dóra, tanuló

Nyereményutazás a legjobbaknak
Jutalomutazáson vehetett részt a 
madocsai iskola hat tanulója 2011. 
szeptember 2-án. A kirándulás szer-
vezője a paksi Munkaügyi Központ 
volt. A diákok- Farkas Ramóna, 
Kovács Gergő, Molnár Ádám, Puch 
Adrienn, Törjék Dóra, Varga Mihály 
– annak köszönhetően látogathattak 
el az esztergomi Suzuki gyárba, 
hogy idén áprilisban megnyerték az 
első   ízben   megrendezésre   kerülő 

„Mesterségem címere” vetélkedőt. 
A gyárlátogatás rendkívül tanul-
ságos és érdekfeszítő volt, és általa a 
gyerekek bepillantást nyerhettek az 
autógyártás rejtelmeibe. Így meg-
tudhatták, hogy percenként egy autó 
gördül le a gyártósorról, napi két 
műszakban több mint háromezer 
dolgozónak jelent megélhetést az 
autóipar, illetve arra is fény derült, 
hogy   a    motoron    kívül    minden 

alkatrészt hazánkban gyártanak a 
gépkocsihoz. A gyárlátogatást köve-
tően még maradt elegendő idő az 
esztergomi Bazilika megtekintésére, 
valamint arra, hogy a kirándulók a 
párkányi hídon át néhány perc 
erejéig Szlovákiát is megnézhessék. 
Tartalmas, jól szervezett program 
volt, ahol a tanulók is jól érezték 
magukat.

Megválasztották a madocsai Fidesz elnökségét

A Fidesz helyi csoportja 2011. augusztus 23-án tartotta tisztújító közgyűlését, ahol a 
megjelent tagság egyhangúlag megerősítette elnöki tisztségében Puch Józsefet, a 
község alpolgármesterét, alelnökké id. Törjék István önkormányzati képviselőt és 
Szántó Zoltánt, a madocsai Fidelitas elnökét választották. Az elnökség legfontosabb 
feladatának Madocsa érdekeinek hatékony képviseletét és a szervezet zökkenőmentes 
működtetését tartja. 

FIDESZ  Helyi Csoportja

Polgárőrség

A madocsai polgárőr egyesület tag-jai részt vettek a XI. Tolna 
Megyei Polgárőr Találkozón melyet augusz-tusban, Nagykónyiban 
rendeztek.
Különböző verseny számokban lehetett  nevezni  mint  labdarúgás, 
légpuskalövés, traktorhúzás, célba dobás, főzőverseny.  A  légpus-
kalövő csapatban Kovács István bizonyult a legeredményesebbnek.
A főzőverseny értékelése során ételeinket   Markos György is meg 
kóstolta és dicsérő szavakkal illette.

Szalai András

VÉRADÁS
2011. október 12-én 

(szerdán) véradás lesz 
13.00-15.30 között az 

Egészségházban.

Kérem, hogy, személyi igazolványát, 
TAJ kártyáját minden véradó hozza 

magával!
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Szépült az óvoda udvara
Barátságos, hangulatos, fából ké-
szült kis „kiülő” szépíti az óvoda ud-
varát, mely a gyerekek kedvenc ját-
szóhelye. Mesehallgatások, rajzol-
gatások, barkácsolások helyszíne, 
menedéket nyújt a kisebb záporok 
elől és a tűző nap ellen.

Az építése tavaly kezdődött és az 
idei évben fejeződött be. Az 
építőanyagot (faanyagot, zsindelyt, 
térburkoló követ) az önkormányzat 
biztosította.
A faanyag festését az óvónők és a 
szülők végezték.
A kivitelezés szülői összefogással 
készült, melyben nagy része volt 
Sereg Zoltánnak és segítőinek:

Seregné Klippel Szilviának, Szili 
Lajosnak, Szabó Ádámnak.
Támogató, segítő munkájukat 
ezúton is köszönjük.

Az ideiglenes berendezési tárgya-
kat: asztalokat, székeket idővel 
szeretnénk lecserélni esztétikus, 
kényelmes fapadokra, faasztalokra.

Bemutatkozik a Baba-mama klub
Kedves szülők, nagyszülők, újrain-
dítottuk a Baba-mama klubot kicsit 
más formában, melyet szeretnénk, 
ha egész évben működne.

Romfa-Giricz Lívia vagyok. 
Egy éve költöztem Madocsára fér-
jemmel és kisfiammal. Tanítói vég-
zettségemből adódóan,- na és per-
sze, hogy én is anyuka vagyok- na-
gyon szeretek gyerekekkel foglal-
kozni. Bérces Nóra védőnő említette 
egy látogatása alkalmával, hogy 
működik a faluban egy Baba-mama 
klub, melynek nagyon örültem. 
2011 tavaszán megfogalmazódott 
bennem, hogy szívesen tartanék egy 
kis vidám mondókás foglalkozást a 
klub keretén belül. Meg is kerestem 
ötletemmel Nórit és Nagyné Kovács 
Zitát, a klub vezetőjét. Mivel már ők 
is gondolkodtak hasonló program 
szervezésében, beleegyeztek.
Gelencsérné Tolnai Klára polgár-
mester jóvoltából kaptunk egy 
termet a régi iskola épületében, amit 
kis összefogással sikerült kifesteni, 
a gyermekek számára barátságo-
sabbá varázsolni.
Május elején nagy lelkesedéssel 
tartottam meg az első foglalkozást, 
ami kb. 30-40 percig tart, utána a 
gyerekek játszhatnak a klubban lévő 
játékokkal, ismerkedhetnek egy-
mással.    

Az összeállítás alapjául Jakabosné 
Kovács Judit: KEREKÍTŐ Ölbeli 
játékok, mondókák című könyve és 
még sok más mondókás könyv 
szolgált. 
A foglalkozás fejleszti a gyermekek 
beszédfejlődését, valamint segíthet 
a közös játék a szocializációban és 
zökkenőmentessé teheti a majdani 
óvodai beszoktatást is.
Célunk, hogy minél több kisgyer-
mek ellátogasson hozzánk és jól 
érezze magát. Amíg a gyerekek 
játszanak, mi szülők sokat tudunk 
beszélgetni mindenféle témáról. 
Tavasszal Baba börzét is tartottunk, 
amit most ősszel szeretnék megis-

mételni. 
Nagyon örülök, hogy egyre nagyobb 
létszámmal vagyunk jelen a klub-
ban, és szeretettel várunk minden 
kisgyermeket a csecsemőtől a 
kisóvodás korig valamint a leendő 
anyukákat is. 

A foglalkozás időpontja: 
minden szerdán 16 órai kezdettel.
Szeretnék meginvitálni minden 
érdeklődőt október 26-án tartandó 
nyílt napunkra. 
Örülök, hogy lehetőséget kaptam a 
bemutatkozásra és remélem, hétről 
hétre többen találkozhatunk majd a 
Baba-mama klubban.

Romfa-Giricz Lívia
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Friss zöldség- és gyümölcs forgalmazásában csak regisztrált élelmiszer-
vállalkozó (őstermelő) vehet részt.

A vidékfejlesztési miniszter 64/2011. (VII. 11.) VM rendelete módosította az élelmiszer-előállítás és 

forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 

68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet.

A rendelet 2011. július 14-től hatályos.

A rendelet alapján friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatala során alapanyag-tárolási, tisztítási, 

osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási tevékenységet 

kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó (őstermelő) végezhet.

Nem regisztráció köteles a termelő, ha a friss zöldség-gyümölcs forgalmazása az évi 20 000 kg-ot nem 

haladja meg, kivéve, ha nagybani piacon viszontértékesítőnek történő eladást végez. 

A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), címét 

(székhelyét), a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét szolgáló adatokat; továbbá az 

élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység jellegét, az áruforgalom és vevőkör 

kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését.

A megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága a bejelentett adatokat megyei 

adatbázisban rögzíti, és egyidejűleg megküldi a Zöldség- és Gyümölcs Ellenőrzési Koordinációs Központnak.

Azokra a termelőkre, akik a helyi kis piacokon végfelhasználóknak értékesítenek, nem vonatkozik a rendelet, 

azonban akik viszonteladóknak kereskedőknek értékesítenek azok regisztráció kötelesek.

Mivel a rendelet már hatályba lépett, ezért a regisztráció meglétét bármikor ellenőrizhetik.

A regisztráció díja 4000 Ft 

A regisztrációs adatlapot postán vagy személyesen is el lehet juttatni a megadott címre, javaslom azonban a 

gyorsaság miatt a személyes ügyintézést.

Cím: Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Zöldség-gyümölcs ellenőrzés

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7.

Aki nem tud Szekszárdra elmenni, az befizetheti a csekket Pakson Bognárné Ferencz Juditnál, Paks Kápolna 

utca 2., és fénymásolva postán a regisztrációs lappal együtt küldje el a szekszárdi címre.

Bán Bálint Géza

agrárkamarai tanácsadó

Elérhetőségem: - 06/30-286-8745

Személyesen szerdán és csütörtökön, Pakson a Tolnai út 2. I. emeleten a Tolna Megyei Agrárkamara irodájában 
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Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR
HÍRLEVÉL

Mivel a nyárnak vége és már az iskola is egy ideje elkezdődött, sok gyermek jelenik meg az utakon 

gyalogosként, utasként, kerékpárral közlekedőként.

Kérjük a Szülőket, Nevelőket, hogy beszélgessenek gyermekükkel, tanítványaikkal, ismerős 

gyermekekkel arról, hogy mire kell nagyon odafigyelni a közlekedés során. Fontos, hogy reggel, 

szürkületkor, esőben, sötétedés után még körültekintőbben kell részt venni a közlekedésben. Iskolába 

menet és hazainduláskor fontos, hogy hol és hogyan szabad áthaladni az úttesten, hogy a balesetet 

elkerüljük. Tudatos felkészítésük szükséges, hogy megóvjuk a gyermekeket a balesetektől. 

Útkereszteződésnél, autóbuszra le- és felszállásnál minden alkalommal az óvatosságnak jelentős szerepe 

van.

A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvető az, hogy a szülő maga 

is példát mutasson akár gyalogosan, akár járművezetőként közlekedik. 

A kisgyermekekre különösen jellemző, hogy a veszélyérzetük még nem elég fejlett és nincsenek 

tisztában azzal, hogy milyen következményei lehetnek a figyelmetlenségüknek, ezért kérjük, hívják fel 

figyelmüket, hogy ha bármilyen problémájuk adódik, bizalommal forduljanak azokhoz a rendőrökhöz, 

akikkel az utcán és az iskolájuk közelében találkozhatnak. Ők segíteni fognak. 

A mindenki által beszerezhető fényvisszaverő matricák, ragaszok a baleset-megelőzés 

szempontjából nagyon fontosak. Kérjük, helyezzék el ezeket gyermekeik kabátján, táskáján 

észrevehetőségük, testi épségük megóvása érdekében.

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztálya
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Iskolai hírek 9

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR
HÍRLEVÉL

A szüret már néhány helyen megkezdődött, szeretnénk felhívni a figyelmet a mustgáz veszélyeire.

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz. Gyakori a 

természetben, a levegő állandó alkotóeleme. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedésekor - például 

a must forrásakor - keletkezik. A cukor elbomlik, etil-alkohol és szén-dioxid vagy más néven mustgáz lesz 

belőle. Körülbelül másfélszer olyan nehéz, mint a levegő, tehát a mélyebb területeken, például pincékben 

összegyűlik, és a levegőt kiszorítja. Ha valaki ilyen helyen tartózkodik, akár meg is halhat, ezért fontos az 

óvatosság, a megelőzés.

A túl sok szén-dioxid mérgező: hat a központi idegrendszerre, amelynek jelei a szédülés, hányinger illetve 

mentális zavar. Vagyis hiába tudna az ember fizikailag menekülni, a szellemi funkciók zavara miatt nem 

lesz képes elhagyni a pincét, mert nem érzékeli, hogy mi történik vele. A bajt megelőzni megfelelő 

szellőzés kialakításával lehet. Segít, ha a hordókat megfelelően nagy térben helyezik el, hogy a gáz ne 

tudjon könnyen felhalmozódni, vagy érdemes gázérzékelőt felszerelni.

A legegyszerűbb megelőzés a régi népi praktika, a gyertyás módszer. A mustot tartalmazó hordók helyét, 

például a pincét, égő gyertyával érdemes megközelíteni. Ha a térdmagasságban tartott gyertya elalszik, 

akkor ott feltehetően nagy koncentrációban mustgáz van jelen. Ekkor a helyiséget azonnal el kell hagyni. 

A segítők is bajba kerülhetnek: senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert nagyon 

könnyen ő is rosszul lehet, ha nincs rajta légzőkészülék. Minél hamarabb hívni kell a tűzoltókat, mert csak 

ők tudják szakszerűen, légzőkészülékben kimenteni a bajbajutottakat. Azonnal értesíteni kell a mentőket 

is. (104)

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály
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Kézilabda hírek!

Az előző számban már örömmel tudattam a szurkoló táborunkkal, hogy csapatunk a 2010/2011-es 
bajnokságot ezüstéremmel zárta. Reméljük, hogy a kitartó edzés és akarat továbbra is jó 
eredményekhez segíti csapatunkat. A 2011/2012-es bajnokság szeptember 18-án kezdődik, 
Tengelic csapatát fogadjuk itthon. A bajnokság 11 csapat részvételével zajlik. Új résztvevővel 
bővült, Tolna csapata is leadta részvételi szándékát.

2011 ŐSZI FORDULÓ

Reméljük szurkolóink és szponzoraink továbbra is kitartanak csapatunk mellett és győzelemre 
segítik a lányokat!

Iskolás tanulóknak kézilabda edzéseket tart játékos edzőnk minden hétfőn délután 18:00-tól a 
sportcsarnokba, ahova minden kézilabdát kedvelő gyermekeket várunk!

Csapatunk igazolt játékosai: Bacs Ági, Baranya Betti, Baranya Lilla, Fazekas Móni, Fenyvesi 
Anita, Kis Noémi, Klippel Gyöngyi, Sereg Niki, Szalai Andrásné, Szabados Laura, Vincze Ági, 
Vajcs Anna, Vidók Kinga és Kis Klaudia játékos edző.

Várunk minden érdeklődőt a meccseinkre!

Kisné Szili Mária

szakosztályvezető

SPORT: Kézilabda 15

 

1. Szeptember 18. (Vasárnap) 11:00 Madocsa-Tengelic 

2. Szeptember 25. (Vasárnap) 13:00 Madocsa-Tolna 

3. Október 2. (Vasárnap) 13.00 Tamási-Madocsa 

4. Október 9. (Vasárnap) 13:00 Madocsa-Bölcske 

5. Október 16 (Vasárnap) 11:00 Simontornya-Madocsa 

6. Október 22. (Szombat) 15:00 Decs-Madocsa 

7. Október 30. (Vasárnap) 10:00 Zomba-Madocsa 

8. November 6. (Vasárnap) 11:00 Madocsa-Kocsola 

9. November 13. (Vasárnap) 15:00 Madocsa-Nagydorog 

10. November 27. (Vasárnap) 11:00 Madocsa-Hőgyész 



Augusztusi, szeptemberi bajnoki meccsek

4. forduló, 2011.09.10
ifi Gerjen-Madocsa 0:3 (0:1)
Vez: Mészáros L, Zsók A 
Gólszerző: Madár 2, Erdélyi

Tarczal – Szívós, Feil, Madár, 
Fazekas – Szabados, Vajai, Kovács, 
Gábor – Zengrűber, (Novák) Erdélyi

Ifistáink jó játékkal megszerezték 
első idegenbeli győzelmüket.

felnőtt 
Gerjen-Madocsa 1:3 (2:0)
Vez: Mészáros G, Mészáros L, 
Zsók A 
Gólszerző: Szakács, Böde, Wolf

Lacza – Baka, Erdélyi, Boris K, ifj 
Erdélyi – Szakács, Szili, (Nyulasi) 
Sánta, (Vörös) Wenhardt (Boris B) – 
Wolf, (Elek) Böde

A mérkőzést a hazaiak kezdték 
jobban, hamar megszerezték veze-
tést. Az első félidő végére felja-
vultunk és sikerült egyenlíteni. A 
második félidőben bebiztosítottuk a 
győzelmet, sőt jobb koncentrálással 
gólarányt javíthattunk volna.

Négy forduló után ifistáink két 
győzelemmel és két vereséggel a 
középmezőnyben vannak, a felnőtt 
csapat viszont négy győzelemmel 
vezeti a tabellát.

1. forduló, 2011.08.21
ifi Madocsa-Dunaszentgyörgy 0:7 
(0:5)
Vez: Rácz Z, Peti Zs 

Vajai – Szívós, Fazekas, Szabó J, 
Tarczal – Szabados, Gábor, Farkas, 
Novák – Zengrűber, Erdélyi

A tavalyi bronzérmes fogadta az 
ezüstérmest, papírforma szerint ko-
moly rangadóra lehetett számítani. A 
mieinknél különböző okok miatt öt 
hiányzó volt, a pályára lépő fiúk 
pedig még nem tudták kipihenni a 
falunapot. Sima vendég győzelem 
született.

felnőtt
Madocsa-Dunaszentgyörgy 4:1 
(4:1)
Vez: Száraz F, Rácz Z, Peti Zs 
Gólszerző: Böde 3, Sánta 1

Molnár – Baka, Erdélyi, Boris K, 
Kindl – Szakács,  (Nyulasi)  
Wenhardt, (Elek) Sánta, Araczki I 
(Vörös G) – Böde, Wolf 

A pályán elért eredmények alapján a 
tavalyi bronzérmes fogadta az ezüst-
érmest, papírforma szerint komoly 
rangadóra lehetett számítani. A 
mieink remekül játszottak és 
szépségdíjas gólokkal magabiztosan 
győztek.

2. forduló, 2011.08.28
ifi Kajdacs-Madocsa 4:0 (3:0)
Vez: Kelemen Z, Slarb R  

Tarczal  –  Szívós ,  Fazekas ,  
P.Kovács, Gábor– Szabados, Szabó 
E, Madár, Farkas – Zengrűber, 
(Szabó J) Erdélyi

Fiataljainkra nehéz mérkőzés várt, 
de eleinte jól állták a sarat. Fél óra 
elteltével kaptunk egy gólt, ez úgy 
megzavarta a csapatot, hogy két perc 
alatt két újabb gólt kaptunk, el is 
úszott a meccs.

felnőtt 
Kajdacs-Madocsa 0:1 (0:0)
Vez: Kovács L, Kelemen Z, Slarb 
R  
Gólszerző: Böde 

Molnár – Baka, Erdélyi, Boris K, ifj 
Erdélyi (Vörös G) – Szakács, (Elek) 
Sánta, (Nyulasi) Szili, (Blatt) 
Araczki I (Boris B) – Böde, Wolf 

Lehet a két csapat között bármekko-
ra különbség a tabellán, Kajdacson 
mindig meg kell szenvednünk a 
győzelemért. Most is kínkeserves 
küzdelem árán lett meg a három 
pont.

3. forduló, 2011.09.04
ifi Madocsa-Sióagárd 2:1 (1:0)
Vez: Kovács P, Verbászi P 
Gólszerző: Erdélyi 2, 

Tarczal – Feil, Fazekas, P.Kovács, 
Kovács – Szabados, Zengrűber, 
Vajai, Farkas – Erdélyi, Novák

Nagy kánikulában fogadtuk a 
vendégcsapatot, akikkel az utóbbi 
években nagy meccseket vívtunk. 
Mindkét csapat nagy fiatalításon 
ment keresztül. Fiataljaink lelkes 
játékkal megszerezték idei első 
győzelmüket.

felnőtt 
Madocsa-Sióagárd 6:1 (2:1)
Vez: Álló T, Kovács P, Verbászi P 
Gólszerző: Böde 5, Boris K

Molnár – Baka, Szili, ifj Erdélyi, 
(Blatt) Kindl (Boris B) – Szakács, 
(Elek) Boris K, Wenhardt, (Vörös), 
Araczki I (Tóth) – Böde, Wolf 

Nagy rangadót játszottunk a régi 
riválissal. 70 percig szoros volt a 
meccs, a vendégek harcoltak az 
egyenlítésért, de szerencsére mi 
szereztük meg a harmadik gólt, 
amitől az agárdiak teljesen összeom-
lottak.

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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