
Kedves Olvasóink!

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevében a Madocsai Hírmondó ezévi utolsó 

kiadásában kívánok a község minden lakójának 
szeretetteljes, békés Karácsonyt és eredményekben 

gazdag boldog Új Évet! 
Kívánom, hogy az elkövetkező 2012-es esztendőben is 
a szeretet, az összefogás jellemezze mindennapjainkat. 

Ehhez kívánok sok erőt, jó egészséget, jókedvet és 
lelki békét.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Madocsai Hírmondó
  VI. évfolyam, 6. szám, 2011. november - decemberA Madocsai Önkormányzat lapja
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Testületi ülés

Az elmúlt időszakban 2011. 
szeptember 28-án és november 23-
án ülésezett Madocsa Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete.
Az alábbiakban 

2011. szeptember 28-i ülésen a  
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadása 
után az önkormányzat 2011. I. félévi 
költségvetési beszámolójáról szóló 
jelentést, valamint a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását 
tárgyalta a képviselő-testület. 

Az önkormányzat költségvetési 
beszámolójából kitűnik,hogy az 
önkormányzati feladatok megvaló-
sításának fedezeteként a 2011. évi 
költségvetésben betervezett 238.049 
ezer Ft bevételi előirányzat az I. 
félév során 135.324 ezer Ft-ra, 56,85 
%-ra teljesült. Az önkormányzat fel-
adatai ellátására 2011. évre tervezett 
238.049 ezer Ft-tal szemben az I. 
félévben 135.324 ezer Ft (56,85 %) 
kiadás merült fel.
A bevételeknél kiemelendők a helyi 
adó bevételek, melyek az I. félév 
végére 76,24 %-ra teljesültek, vala-
mint a központi költségvetésből 
juttatott állami normatív hozzájáru-
lások. központosított előirányzatok, 
normatív, kötött felhasználású 
támogatások, amelyek időarányosan 
teljesültek. Az I. félévi teljesítésről 
elmondható, hogy a költségvetés 
bevételi és kiadási oldala egyensúly-
ban volt, az önkormányzat műkö-
dése biztosított. Az I. félévben hitel 
felvételével az önkormányzatnak 
nem kellett számolnia.

A költségvetési beszámoló tárgya-
lása után módosította a képviselő-
testület a 2011. évi költségvetési 
rendeletet. A módosítást az év köz-
beni központi bevételi és kiadási 
előirányzatok módosítása, valamint 
a költségvetés tervezésekor még 
nem ismert támogatások költségve-
tésben történő regisztrálása tett 
szükségessé.

Ezt követően tárgyalta  a testület a 
Madocsai Árpádkori Templom 
Műemléki Védelmében Közalapít-
vány alapító okiratának módosítá-
sát. Az alapítványt 1998. november 
4-én, a madocsai református temp-
lom megóvása, felújítása érdekében 
alapította az akkori képviselő-
testület. Az alapítvány alapító okira-
tának felülvizsgálata során megálla-
pítást nyert, hogy az több helyen ela-
vult, igazítani kellett a hatályos jog-
szabályi rendelkezésekhez. A kura-
tórium taginak személyében is vál-
tozások történtek, többen a tagság-
ból történő lemondásukat jelezték. 
A képviselő-testület döntése értel-
mében az alapítvány kuratórium 
elnöke: Vajer Ferencné, titkára: 
Zajacsné Rátkai Anita, Madocsa, 
Torony u. 6. szám alatti lakos, tagjai: 
Somogyi Mariann Madocsa, Torony 
u. 4. és Törjék István Madocsa, 
Bölcskei út 18. szám alatti lakosok. 
A képviselő-testület köszöni a kura-
tórium korábban megválasztott tag-
jainak eddig végzett munkáját.

A képviselő-testület ülése a Közét-
keztetés közbeszerzésének tárgyalá-
sával folytatódott. Az iskola főző-
konyhájának üzemeltetésére kötött 
megállapodás lejárt, a további üze-
meltetéséhez  közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. A közbeszer-
zési eljárás lebonyolításával meg-
bízott budapesti székhelyű CEU 
Tender Kft elkészítette a pályázati 
felhívást, melyet a képviselő testület 
jóváhagyott. 
A közbeszerzési eljárás befejezésé-
nek várható ideje: 2011. 12. 21.

A következő „Egyebek” napirenden 
belül a LEADER Duna Összeköt 
Egyesület Helyi Akciócsoportjához 
benyújtható pályázati lehetőségek-
ről kapott tájékoztatást a képviselő-
testület, mely után döntöttek, hogy 
pályázatot nyújtanak be az egyesü-
lethez a 2012. évben megrendezen-
dő XV. Falunapok megrendezésére, 
és  a  Művelődési  ház  színházterme 

színpadának felújítására, a világítás 
korszerűsítésére.

A képviselő-testület a soron követ-
kező ülését 2011. november 23-án 
tartotta. Ugyanezen a napon 18 órára 
közmeghallgatást is hirdetett, me-
lyen a lakosság részéről sajnos csak 
egy fő vett részt.
A képviselők a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tés elfogadása után megtárgyalták az 
önkormányzat 2011. III. negyedéves 
költségvetési tájékoztatóját, majd 
elfogadták a 2012. évi költségvetési 
koncepciót.

4. napirendként módosították az ön-
kormányzat 2011. évi költségveté-
séről szóló rendeletét, melyet  az 
idei évi belső ellenőrzés során, a 
civil szervezetek részére történő 
támogatásokkal kapcsolatosan tett 
megállapítások tettek szükségessé. 

A képviselő-testület ezt követően el-
fogadta a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás belső ellenőrzési csoportjá-
nak 2012. évi éves ellenőrzési tervét. 
Mint ismeretes, az önkormányzat 
Hivatalában a belső ellenőrzés köte-
lező feladat. Ezt a feladatot a többcé-
lú kistérségi társulás keretében old-
juk meg. A benyújtott terv szerint a 
jövő év folyamán két ellenőrzésre 
kerül sor:
- 2012. április folyamán a 2011. évi 
közfoglalkoztatás ellenőrzésére
- 2012. szeptemberében a 2011. évi 
helyi iparűzési adó vizsgálatára .Ezt 
követte a Polgármesteri Hivatal ala-
pító okiratának módosítása, melyet a 
szakfeladatok módosítása,  újabb 
szakfeladatok felvétele, illetve jog-
szabályváltozás  tett szükségessé.

Az ülés folytatásaként elfogadták a 
képviselő-testület tagjai az ALISCA 
Rekultivációs Hulladékgazdálkodá-
si Társulás társulási megállapodá-
sának módosítását. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Az önkormányzat alapító tagként 
vesz részt a 18 település részvéte-
lével 2011. július 14-én megalakult 
Hulladékgazdálkodási Társulásban, 
melynek legfőbb feladata, hogy a 
Széchenyi terv keretében olyan 
pénzösszegre pályázzon, amely 
lehetővé teszi a magas műszaki és 
technikai színvonalon , környezetet 
védő rendszerben a korábbi hulla-
déklerakó telepek rekultivációját. A 
társuláshoz Értény község is jelezte 
 

csatlakozási szándékát, ezt tette 
szükségessé a Hulladékgazdálkodá-
si Társulás társulási megállapításá-
nak módosítását, melyhez Madocsa  
Község Önkormányzat képviselő-
testületének – mint alapító tagnak – 
a hozzájárulása is szükséges.
Ezt követően elfogadta a testület a 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Szakiskola Alapító okiratának 
módosítását, valamint a Dunaföld-

vári Alapszolgáltatási Központ 
Családsegítő és Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetői 
álláshelyére érekezett páláyzat alap-
ján az intézményvezető kinevezését.

Az „Egyebek” napirenden belül 
döntött a képviselő-testület arról, 
hogy 700.-Ft-ot biztosít személyen-
ként a madocsai óvodába és általá-
nos iskolába járó gyerekek részére a 
Télapó ajándékok elkészítésére.

Gólyasimogató

Szeptember 30-án gólyasimogatót 
szerveztek a végzősök az ötödik 
osztályosoknak. A délután folyamán 
játékos vetélkedők segítségével 
jobban megismerhették egymást. Ki 
kellett állniuk különböző próbákat. 
Az ötödikeseknek alkalmuk nyílt 
lufit borotválni, énekelni, táncolni és 
édes, keserű, savanyú ételekbe 
belekóstolni. Hogy sikeresen vették 
az akadályokat, azt a fotó is 
bizonyítja. Az estét bulival zártuk, jó 
hangulat alakult ki. Fogadalmuk a 
következő volt:

ÉN, A KIS GÓLYA
ITT, A NAGY ÉS OKOS

TISZTELETREMÉLTÓ ÉS BÖLCS
SZERETETT ÉS IMÁDOTT

NYOLCADIKOSOK SZÍNE ELŐTT
FOGADOM, HOGY

AZ ESKÜ MINDEN PONTJÁT
TÖRVÉNYNEK TEKINTEM.

GÓLYÁK 10 PARANCSOLATA

1. A LEGFŐBB PARANCSOLAT: 
A NYOLCADIKOSOKNAK 
MINDIG IGAZA VAN!

2. BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR 
ÖSSZEFUTOK EGY 
NYOLCADIKOS 
DIÁKTÁRSAMMAL, 
HANGOSAN ÉS 
TISZTELETTUDÓAN 
KÖSZÖNÖK NEKI!

3. LÉTREHOZOK EGY 
ALAPÍTVÁNYT A 
NYOLCADIKOSOK 
KÖLTSÉGEINEK 
FIZETÉSÉRE!

4. INKÁBB GYALOG JÁROK 
ISKOLÁBA, HOGY KEDVENC 
NYOLCADIKOSAIM 
BICIKLIJE BEFÉRJEN A 
TÁROLÓBA!

5. AZ AJTÓBAN, A BOLTBAN 
MINDIG MAGAM ELÉ 
ENGEDEM A DRÁGA 
NYOLCADIKOSOKAT, 
TISZTELETEM JELÉÜL!

6. A FOLYOSÓN A FALHOZ 
HÚZODVA MEGYEK, HA EGY 
BÖLCS NYOLCADIKOS 
SZEMBEJÖN VELEM!

7. TOVÁBBKÉPZEM MAGAM 
FÉNYMÁSOLÓ 
SZERELŐNEK, HOGY 

HASZNOMAT VEGYE AZ 
ISKOLA!

8. HA KELL ESERNYŐVÉ VAGY 
FOGASSÁ VÁLTOZOM, 
HOGY SZERETETT 
TÁRSAIMNAK 
SEGÍTHESSEK!

9. HA MEGLÁTOM, HOGY EGY 
NYOLCADIKOSNAK NEHÉZ 
TÁSKA NYOMJA AZ ÉVEK 
ALATTELGYÖTÖRT VÁLLÁT, 
LEVESZEM RÓLA E TERHET!

10. HA AZ IMÉNT FELSOROLTAK 
BÁRMELYIKÉT 
MEGSZEGEM, ÚGY 
AUTÓMATIKUSAN AZ 1. 
PONT LÉP ÉLETBE:
A NYOLCADIKOSOKNAK 
MINDIG IGAZA VAN!

EZENNEL ELFOGADOM ÉS BE-
TARTOM A SZÁMOMRA FENN ÁLLÓ 
10 PARANCSOLATOT! TELJES SZÍ-
VEMMEL, LELKEMMEL ÉS FIZIKÁLIS 
MIVOLTOMMAL AZON LESZEK, 
HOGY KIÉRDEMELJEM ÉS MEGBE-
CSÜLJEM A NYOLCADIKOSOK 
SZERETETÉT! ÁMEN

Papírgyűjtés az iskolában

Az iskola Diákönkormányzata októ-
ber 13-án tartotta hagyományosnak 
számító papírgyűjtési akcióját.
Tavaly óta új helyszínen történik a 
mérlegelés, és a Faluház udvara 
ideálisnak bizonyult e fontos iskolai 
esemény lebonyolításához.A papír

átvétele az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően történt és a gyere-
kek lelkesedése továbbra is töretlen 
volt. Összesen 9800 kg papírt és 
2030 kg kartont gyűjtöttek a szorgos 
kezek, azaz összesen 11.830 kg-ot. 
Ennek jutalma: 173.740 Ft bevétel

lett és ezzel a mostani gyűjtés miden 
idők legsikeresebbének bizonyult. A 
helyezések a következőképpen ala-
kultak:

(folytatás a 4. oldalon)
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Alsó tagozat
1.helyezett: 4.osztály 191 kg/fő
2.helyezett: 1.osztály  86 kg/fő
3.helyezett: 2.osztály  56 kg/fő
4.helyezett: 3.osztály  46 kg/fő

Felső tagozat
1.helyezett: 6.osztály 151 kg/fő
2.helyezett: 7.osztály   77 kg/fő
3.helyezett: 5.osztály   60 kg/fő
4.helyezett: 8.osztály   37 kg/fő

Egyéni helyezettek:
Alsó tagozat
1.helyezett: 
Sági Klaudia  4.osztály 1033 kg
2.helyezett: 
Ruff Nikolett 4.osztály   462 kg
3.helyezett: 
Szili Lili 1.osztály 452 kg

Felső tagozat
1.helyezett:
Sebestyén Bence 6.osztály 963 kg

2.helyezett:
Juhász Eszter 6.osztály 760 kg
3.helyezett: 
Bak Péter 7.osztály 369 kg

A Diákönkormányzat ezúton szeret-
ne köszönetet mondani minden 
kedves szülőnek és kollégának, 
valamint Biczó Bálintnak, Benics 
Istvánnak, Ferencz Mihálynak és 
Csekő Józsefnek a papírgyűjtésen 
nyújtott segítségért.  

Ünnepi  megemlékezés  az  iskolában

Két évszám: 1956  és  2011.  Köztük 
eltelt 55 év, mégis szerencsére élnek 
köztünk olyan embertársaink, akik 
megélték és túlélték a harcokat. 
Diákjaink október 21-én emlékeztek 
a sorsdöntő napokra, hetekre, hóna-
pokra.
A tiszteletadó és fejet hajtó műsort 
színjátszó szakköröseink prezentál-
ták, mely az iskola aulájában került 
bemutatásra, nagy gondot fordítva 
arra, hogy a legkisebbek is számukra 

érthető módon be tudják fogadni 
ezeknek az eseményeknek a lénye-
gét.
Örömmel tapasztaltuk, gyermeke-
ink okosakat kérdeznek. Pl.”-Miért 
lyukas a forradalmi zászló közepe?” 
-Miért halt meg a  sok ember, köztük 
a többezer  fiatal? Mindig válaszo-
lunk, hiszen ez a nemzedék már csak 
a történetek elmondása által tanul-
hatja meg azt az igazságot, amit a 
költő e szavakkal fejez ki:

”S ez egy szó erejével
Kezdek el újra élni
Hogy rád ismerjek, s neveden
Szólítsalak

SZABADSÁG.“

       /Paul Eluárd :Szabadság

Lovász Magdolna

Pályaválasztás előtt állnak a nyolcadikosok

Fontos mérföldkőhöz érkeztek a 
végzősök, néhány hónapon belül 
pályát kell választaniuk. A tanév 
kezdete óta folyamatosan ehhez 
kapcsolódó rendezvényeken vettek 
részt a tanulók és szüleik.
A „Szakmatúra 2011” programjában 
az idén 27 szakma megismerésére 
került sor 36 munkáltató közremű-
ködésével.  A tanulók október 24-től 

27-ig  többek  között  a  következő 
szakmákat látogathatták: vegyész, 
asztalos, csecsemőgondozó, ven-
déglátós, villanyszerelő, hegesztő, 
autószerelő, csőszerelő, gyógysze-
rész, pénzügyi szakmák. November 
18-án pályaválasztási kiállításra és 
szakmabemutatóra látogattak el 
Szekszárdra, ahol a lehető legtöbb 
információhoz  juthattak  választott 

iskolájukkal kapcsolatban.

Legfontosabb időpontok: 
2011. december 10. 
A tanulók jelentkezése a közpon-
tilag szervezett írásbelire.
2012. január 21. 10 óra 
Egységes írásbeli felvételi vizsga.                                                                                                          

Sebestyénné Venczel Andrea

Magyar László verseny

Magyar László, a kiváló Afrika-ku-
tató tiszteletére rendeztek versenyt 
Dunaföldváron november 9-én. A 
verseny évről évre megrendezésre 
kerül, hiszen Magyar László, 
Dunaföldváron töltötte gyermekko-
rát, ehhez a városhoz kötötték roko-
ni szálai. Születésének 193. 
évfordulója alkalmából várták a 7-8. 
osztályosokat játékos vetélkedőre a 
szervezők.  A  madocsai  iskolát: 
Millei Melinda és Törjék Enikő 8.

osztályos, valamint Törjék Dóra 7. 
osztályos tanuló képviselete. A 
lányok rendkívül felkészülten vág-
tak neki a megmérettetésnek, és 
eredményesen oldották meg a Duna-
földvárhoz kötődő történelmi 
személyiségekkel, Európa földraj-
zával, illetve élővilágával kapcsola-
tos feladatokat. Felkészültségüknek 
és tudásuknak köszönhetően a ver-
senyen az előkelő második helye-
zést érték el. Jutalmuk egy-egy szép  

kivitelű ismeretterjesztő könyv lett, 
melyet november 11-én (pénteken) 
vehettek át ünnepélyes keretek 
között Dunaföldváron. Ekkor került 
sor Magyar László szobrának 
koszorúzására is a földvári várban, 
ahol a madocsai diáklányok is 
elhelyezhették az emlékezés koszo-
rúját. Végezetül álljon itt a a lányo-
kat felkészítő tanárok neve: Molnár 
Edit, Sebestyénné Venczel Andrea 
és Szabóné Komáromi Ágota. 
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Hogyan óvjuk meg a kisbabánk bőrét a hideg napokon?

Hűvös őszi hónapokat élünk át, talán az elkövetkezendő tél nagyon zord 
időt sejtet, ezért szeretném az anyukák figyelmét felhívni a gyermekük télen 
történő bőrápolására és egyben az ezzel összefüggő vitaminok és egyéb 
tápanyagok bevitelére. 
A téli hónapokban a baba bőrét a szélsőséges időjárás, a vitaminokban szegényebb 
táplálkozás, a napfény hiánya, valamint a központi fűtés miatti száraz levegő 
erőteljesebben megviseli. Mindezek miatt fokozottabb odafigyelést igényel ebben 
az időben gyermekünk bőrápolása.

A felnőtteknél is gyakori hiba, hogy úgy gondolják, mivel a bőrük száraz, 
elég testápolóval bekenni, és az majd megoldja a problémát. Arra nem is 
gondolnak, hogy esetleg a helytelen táplálkozás vagy a kevés folyadékfogyasztás 
állhat a tünetek hátterében. Mindez már az egészen pici babákra is érvényes. Nem 
mindegy, hogy mit és mennyit esznek-isznak, és ez nagyon gyakran először a 
bőrükön mutatkozik meg.

Az első év után sokszor azt gondoljuk, a pici már ugyanazt eheti, amit a felnőttek, és nem kell külön 
odafigyelnünk a táplálására. Ez akkor lenne igaz, ha mi magunk is gondosan állítanánk össze, mit fogyasztunk 
el egy nap, ügyelve arra, hogy megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs kerüljön az asztalra. Sajnos ez ritkán 
történik meg, így a rossz táplálkozási szokások már a fejlődés szempontjából kritikus 1-3 éves kor között 
megalapozhatók.
Ezért fontos, hogy a 3 évesnél fiatalabb gyermekek menüjét állítsuk össze az ő vitamin- és ásványianyag-
szükségletük szerint. Télen, amikor jóval kevesebb gyümölcsfajtából válogathatunk, érdemes jobban 
odafigyelni az étrend összeállítására. A téli vitaminpótlásra alkalmasak a mirelit gyümölcsök, zöldségek is.

Milyen táplálékra is van szüksége a baba bőrének?

 Elsősorban a kellő mennyiségű napi folyadékbevitelre szeretném felhívni a figyelmet. Fél éves korig 
természetesen az anyatej, (vagy ennek hiányában a tápszer) fedezi a folyadék-szükségletet, az ezt követő 
időszakban (az anyatej mellett) pedig a forralt víz, a cukormentes gyümölcstea, a gyümölcs- illetve zöldséglé a 
legmegfelelőbb a kisbaba számára.

Pár szót szeretnék szólni néhány fontos vitaminról, amelyek fontos szerepet játszanak abban, hogy a 
csemeténk bőre mindig szép és puha legyen. Kezdjük az elején az A-vitaminnal. Szükséges, hogy ebből 
elegendő mennyiségű kerüljön a szervezetbe, hiszen ez felelős a bőr vízháztartás egyensúlyáért. Ez 
megtalálható mind a sárgarépában, a sárgabarackban, a sütőtökben és nagy mennyiségben a tojássárgájában. Az 
A-vitamin zsírban oldódó vitamin: felszívódásához zsiradék is szükséges, ezért amikor a csecsemő már 
főzeléket is kaphat, akkor egy teáskanál olajat keverjünk a püréjéhez. Az E-vitamin segíti az A-vitamin hatását, 
amelyhez a növényi olajok (napraforgó-, tökmag-, olíva-, kukoricaolaj), a zöldnövények, a máj és a tojás 
fogyasztása során jutunk hozzá.

A pici bőrének kiszáradásának, viszketésének és kirepedezésének elkerülése 
érdekében ne feledkezzünk meg a B-vitaminról, amely leginkább a húsban, a 
májban, a gabonafélékben, illetve a zöldség- és gyümölcsfélékben található 
meg.
Fontos említést tenni a C- és a D-vitaminról is. A C-vitaminnak a szervezet 
védekezésében van jelentős szerepe. Nagyon sok gyümölcsben megtalálható. 
A D-vitamin is nélkülözhetetlen a bőr ápolásához, amely a tojásban, a tejben, 
illetve a tejtermékekben fordul elő leginkább.

Télen is nagyon fontos a friss levegő, a séták nem maradhatnak el. Ügyeljünk 
arra, hogy a gyermeket öltöztessük rétegesen, jól szellőző ruhába, és az arcukat 
ne felejtsük el krémmel bekenni, mielőtt levegőzni indulunk.

Mivel a táplálkozás nagy hatással van a bőrünkre, úgy gondolom, hogy az a 
legfontosabb, hogy a gyermekünk napi étrendjét úgy állítsuk össze, hogy abban 
mind a hús, a zöldség, a tej és a gyümölcs előforduljon.

Bérces Nóra
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Október programokban gazdag hónap volt a könyvtár életében. Mint minden évben, idén is csatlakoztunk az 
„Országos Könyvtári Napok” felhíváshoz. „ Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!” – ez volt az idei őszi 
könyvtári  hét  jelmondata.  Több  rendezvény zajlott nálunk 
is az okt. 3-9-ig tartó héten:
- Mesedélelőttön vettek részt az óvodások a könyvtárban.
- Könyvtárhasználati vetélkedőn bizonyíthatták iskolánk 

tanulói a könyvekben, irodalomban, a könyvtár 
használatában való tájékozottságukat.

- A Könyvtárfoglaló online játékba beneveztünk, mely a 
Honfoglaló játék könyvtárak közötti vetélkedője. A 
nyolcadikos lányok: Millei Melinda, Puch Adrienn, 
Törjék Enikő remek tudásukkal első helyezést szerez-
tek.

- Játékkal a tudásért címmel Zemkóné Horváth 
Zsuzsanna tanítónő - aki fejlesztő pedagógus is – 
hasznos, hiánypótló előadást tartott felnőtteknek. A 
szülők aktív részvételével gyakorlatban is bemutatva a
 sok érdekes játékot, felismertük, hogy játszva – miközben együtt a család és jól is érezzük magunkat – milyen 
sokat fejlődhet, gyarapodhat gyerekünk tudása.

- „Hozz magaddal egy olvasót!” címmel felhívást tettem közzé. Az akció lényege, hogy a már beiratkozott 
könyvtártagok hívjanak magukkal leendő tagokat. Dicséret illeti a negyedik osztályosokat: Vörös Alizt, 
Ruff Nikolettet, Törjék Hannát, Mester Virágot, Sági Klaudiát. Ők szereztek új tagokat. Reméljük, az 
újonnan beiratkozottak is gyakran látogatják könyvtárunkat!  

  A könyves hét eredményes résztvevői könyvjutalmat kaptak, köszönhetően az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
pályázati forrásának.
  További rendezvényeink voltak még:
- Könyvbarát Klub
- Tökfaragás
- Szellemes Halloween 

  Október utolsó hetében két kézműves foglalkozáson 
vettek részt gyerekek és szülők is. Az egyik a tökfaragás 
volt. Tájékoztattam a gyerekeket, hogy itt nem egy 
amerikai vagy angol szokás utánzásáról van szó, hanem 
egy kedves, szórakoztató időtöltésről. Nem muszáj 
nekünk ijesztő figurákat faragni, lehet pl. házikót, 
csillagot, holdat és képzelőerőnktől függően bármit. 
Köszönjük a felajánlott tököket Csekő Józsefnek és 
Kovács Istvánnak /Szepszinek/. A másik foglalkozáson 
viszont Halloweenre készülve lepedőcsíkokból 
kialakított kis szellemfigurát készítettünk a Praktika c. 
havilapból vett minta alapján. Mindkét összejövetel 
vidám, jó hangulatban telt.

  Könyvtárunk december havi rendezvényei:                   
-     Dec.  9. /péntek/      15 óra: Könyvbemutató, író-olvasó találkozó Heim Károllyal, A „Biciklis”
                                                   című könyv szerzőjével
- Dec. 10. /szombat/  14 óra:  Mézeskalács-díszítés
- Dec. 17. /szombat/  14 óra:  Karácsonyi díszek készítése
   Már most jelzem, hogy 2012. jan.19-én /csütörtökön/ 16 órakor könyvtárunk vendége lesz Schaffer Erzsébet 
újságíró, a Nők lapja c. hetilap munkatársa.
   Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre!  

Baksa Istvánné
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Madocsai Nyugdíjasklub hírei
A Madocsai Nyugdíjasklub Október15-ére 
kapott meghívást a Dunaszentgyörgyi Nyug-
díjasok Érdekszövetségétől: állakodalomba, 
melyen 24 fővel vettünk részt. A Vőlegény és a 
Menyasszony 45 éves házasok voltak. Igazi 
lakodalomhoz híven zajlott a szertartartás, 
mindenki nagyon jól érezte magát. Október 22-
én Budapesten az Operett Színházban jártunk 42 
fővel, a Cigányszerelem című előadást néztük 
meg. Október 24-én koszorúkat készítettünk a 
hősi sírokra és rendbe tettük őket. November  1-
jén Halottak napján mécsest gyújtottunk mind a 
17 sírnál.  November 7-én került sor klub 
helyiségünk takarítására. Így minden a helyére 
került, tavasszal folytatjuk tovább a díszítést.  A 
téli időszakban a Művelődési ház zongora-
termében tartjuk összejöveteleinket. A születés- 
és   névnapokat   versekkel   köszöntjük,  vannak

 köztünk igazi tehetségek. Minden összejöve-
telünkre szeretettel várunk mindenkit.

Tarczal Jánosné 
         Nyugdíjasklub elnöke

Tájékoztatás Szabó Józsika állapotáról
Szeretnénk a Madocsai Hírmondó hasábjain ismét hírt adni, kisfiunk 
állapotáról mindazoknak, akik aggodalommal figyelték és figyelik az 
Ő helyzetét. Szabó Józsika 7 hónapig tartó kezelése befejeződött, 
januárban lesz újabb MR vizsgálat. Ez fogja eldönteni, hogy kell-e 
még folytatni az eddigi injekciós kezelést, esetleg másfajta kezelésre 
lesz-e szükség. 
Örömmel mondhatjuk, hogy az állapota nagyon jó, jók az orvosi 
eredményei is.
 
Szeretnénk ismételten köszönetet mondani mindazoknak, akik 
segítséget, támogatást nyújtottak és nyújtanak  kisfiunk gyógyulása 
érdekében.

Szabó Józsika szülei
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Meghívó!

Szeretettel meghívjuk a madocsai általános iskolások karácsonyi műsorára,
00 melyet 2011. december 20-án (kedden ) 17.  órai kezdettel tartunk a Művelődési 

Házban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az iskola tanulói és dolgozói

Advent
várakozás az együttlét örömében

December 9. Helye: Könyvtár- Író-Olvasó Találkozó-Könyvbemutató Heim Károly szerzővel
Ideje: 15 óra

December 10. Helye: Könyvtár- Mézeskalács díszítés
Ideje:14 óra

December 14. Helye: Idősek Otthona 13 óra, és Iskola zeneterem 17 óra a zeneiskolások karácsonyi 
koncertje

December 17. Helye: Könyvtár-karácsonyi díszek készítése
Ideje: 14 óra

 
December 20. Helye:Mozi –Iskolások karácsonyi műsora

Ideje: 17 óra
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Temetői istentiszteletet tartottunk
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert 

amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a 
ti gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55,8-9)

Ez a szent ige hangzott el november 1-én délután 3-kor 
a temetőben. Immár 3. éve, hogy istentisztelettel, 
méltón emlékezünk meg ezen a napon elköltözött 
szeretteinkről, hozzátar-tozóinkról, rokonokról, 
barátokról, és az itt elhunyt lelkipásztorainkról. Sok-
féle érzelem és gondolat kavarog ben-nünk ilyenkor: 
elengedés, fájdalom, gyász, újrakezdés, szeretet, 
HIÁNY!

A gyász hordozása, a mélységek meg-járása talán 
könnyebb azoknak, akik Istenbe kapaszkodnak. Nem 
kutatják a miérteket, hogyanokat, mert mint ahogy a 
fenti igeversekben is benne van az az örömhír, hogy 
Isten ismeri sorsunk alakulását, s csak annyi terhet vet 
ki ránk, amennyivel még meg tudunk birkózni.  Az  Ő

segítsége, szeretet, határtalan vigasztalása felszárítja könnyeinket, megmutatja nekünk a helyes utat. Őbenne, 
csakis Őáltala juthatunk kegyelemre, megbékélésre, s tudjuk a fájdalmakat, keserűségeket feldolgozni. Figyelnünk 
kell az Ő szavára, intésére. Bizony sokszor vakon- és tévutakon haladva süket fülekre talál Isten féltő és szerető, 
hívó szava. 

Úgy hiszem, ez az istentisztelet hitben erősíti azokat, akik nem rég vesztették el szerettüket, hoz-zátartozójukat. 
Átérezhetik, hogy közösségben, egymás terhét hordozva, imádságban összefogva könnyebb a gyász fájdalmának 
elviselése is. 
Presbitériumunk, lelkipásztorunkkal együtt, folytatni kívánja ezt a hagyományt, hogy isten-tisztelet keretében 
emlékezzünk meg ezen a napon szeretett hozzátartozóinkról, ismerőseinkről a következő években is. Szeretettel 
hívjuk hát mindazokat a jövőben is, akik szívesen veszik a vi-gasztaló igét, tartsanak velünk ez ünnepélyes 
megemlékezésen! Isten vigasztaló kegyelmét kérjük addig is mindannyiójukra!                                  

2010. november 1. óta búcsúztunk a következő testvéreinktől: 
Baksai Ferencné Kiss Julianna , Szili Jánosné Pap Zsófia , Kiss Ferencné Bertók Eszter , Dr. Szintai Istvánné Varga 
Ilona Anna , Makai Istvánné Vörös Eszter, Bán András , özv. Kovács Jánosné Biczó Erzsébet , Vörös Józsefné Deák 
Julianna , id. Laposa István , Sulák György , Csepregi István , Csekő Józsefné Hauczinger Erzsébet , Puch Ferencné 
Laposa Zsófia , Tolnai Istvánné Falusi Erzsébet , Vörös Istvánné Bozsoki Julianna , Szabó Sándor , Papp István , 
Móricz Ferenc , Dömötör Sándorné Schmitzberger Ilona , Tibai Istvánné Szalai Éva , Benics János , Zemkó István , 
Bartha Jánosné Sós Julianna , Kovács Mihály , Vrancsik Mihályné Tarczal Eszter. 

 Kovács Istvánné

A karácsonyi ünnepkör gyülekezeti alkalmai:

· december 18. – 11.00 istentisztelet – gyerekkarácsonyi műsor
· december 25. – 11.00 úrvacsorás istentisztelet – az új presbitérium fogadalomtétele
· december 26. – 11.00 úrvacsorás istentisztelet 
· január 01. – 11.00 – istentisztelet – beszámoló az elmúlt évről és előretekintés

Az istentiszteletekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Mindenkinek áldott Karácsonyt kívánunk!

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az õ vállán lesz, és így fogják nevezni: 
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5)

Egyházi hírek 9



Adventi esti filmklubok

Idén egy különleges sorozatra hívjuk a kedves olvasókat. A korábbi évek tapasztalatai szerint az 
adventi vásár már „erejét vesztette,” az október végi evangélizációs alkalmak, melyeket a moziban 
tartottunk, nem vonzott szélesebb rétegeket a falu lakosságából, pedig nagyon fontos 
mondanivalója van számunkra Istennek különösen is így Karácsony közeledtével. Amit idén 
szeretnénk megpróbálni – hátha többekhez is eljuthat Isten üzenete – egy formabontó kísérlet arra, 
hogy ez az üzenet többeknél célba érhessen. Az adventi időszak péntek estéit szeretnénk kitűzni 
most arra a célra, hogy egy-egy film, és egy azt követő kis beszélgetés segítségével gondolkodjunk 
együtt az evangéliumról, ami Karácsony ünnepén – bár alaposan „becsomagolva” de – elérkezik 
hozzánk. Nem kifejezetten a Karácsony témájával és üzenetével fogunk foglalkozni, hanem Isten 
üzenetével, 3 egymást követő pénteken.           

December 9-én már a második alkalmunkra kerül sor, hadd adjak itt egy kis ízelítőt ebből, melynek 
kapcsán ki-ki eldöntheti, szeretne-e ezzel a témával foglalkozni, vagy nem. (Bár azt hiszem, 
legtöbbünk feje felett Damoklész kardjaként ott lebeg ez a kérdés, akár foglalkozunk vele, akár 
nem.)

Második alkalmunk tehát december 9-én, 
17.30-kor lesz a Torony utcai gyülekezeti 
házban, amikor is a GLOBÁLIS ELIT c. 
filmet nézzük meg, s gondolkodunk, 
beszélgetünk együt t  a  lá tot takról ,  
hallottakról. Hogy miről is szól ez a film? Íme 
néhány gondolat: 
„A Mátrix egy virtuális világ, amit a szemeid 
elé húztak, hogy eltakarják vele a valóságot. 
Valamennyi információs csatornád, mint a 
média, a sajtó és az oktatás, az évtizedek

során konszolidálódott egy szűk elit csoport kezében, akik ezeken a csatornákon keresztül most már 
gyakorlatilag azt hitetnek el veled, amit akarnak. A valóságról kialakított képed nagyobb részben 
egy nappalidban elhelyezett dobozból, kisebb részben a színfalak mögött megbújó elit réteg által 
gondosan megszerkesztett "tankönyvekből" jön és mára teljesen elveszítette kapcsolatát a 
valósággal.
És hogy mi a valóság? Hát az, hogy egy rabszolga vagy. A születésed pillanatától. Ráadásul úgy, 
hogy nem is tudsz róla. A leghatékonyabb rabszolga az, amelyik abban a hitben él, hogy szabad. A 
vízben és az étkezési adalékanyagokban elhelyezett toxikus szerek hatására az agyi funkcióid egyre 
nehézkesebbek. Könnyen lehet, hogy ezek a sorok már nem is jutnak el hozzád, és a negyedik 
mondat  után inkább továbblapoztál ,  hogy nyugalmasabb cikkeket  olvass
De ha még mindig itt vagy, és érdekel, hogy pontosan miről is beszélek, akkor neked küldeném ezt a 
filmet, mely reményeim szerint segíthet elindítani azt az ébredési folyamatot tebenned is, mely 
elengedethetetlül szükséges ahhoz, hogy megértsd a turbulenciákat, amivel világunk küzd 
miközben ezeket a sorokat olvasod.
Nem mondom, hogy nem lesz fájdalmas. Ne feledd, amit kínálok, csupán az igazság, semmi több! 
Felkelni mindig nehéz. Az ember legszívesebben csak aludna még 5 percet, azután még 5 percet... 
hidd el, sokkal szívesebben ébresztgetnélek ennél sokkal szolidabban... de sajnos arra már nincs 
időnk..." 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                                                 

   Nagy János
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Képzési lehetőség a gazdálkodók részére.

A képzés témaköre: Mezőgazdasági veszélyes anyagok szállítása

A képzéseket a VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ

Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, végzi 

Képzési forma: tanfolyami képzés

Indulási időpont: várhatóan 2012 január, február

A tanfolyam ütemezése: heti 2 délután, összesen 4 alkalom 

A tanfolyam helyszínei: Szekszárd, Tamási, Dombóvár, Bonyhád, Paks

Felvételi feltételek: szállítóegység vezetésére jogosító vezetői engedély (B, T, C+E)

A képzés díja: 33.000 Ft/fő (A díj tartalmazza a vizsgadíjat és a kártya 

kiadásának költségeit is.)

A képzési cél rövid bemutatása:

A hallgatók ismerjék meg a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok veszélyeit, azok szállításával kapcsolatos 

előírásokat. A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása során legyenek képesek a különböző 

veszélyhelyzetek, rendkívüli események kialakulásának megelőzésére, a rendkívüli esemény bekövetkezése 

esetén szakszerűen hajtsák végre a biztonsági intézkedéseket.

Tantárgyak: Általános ismeretek, főbb veszélyek

Szállítóegységek és azok jelölései

Rakodási és kárelhárítási ismeretek

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az Ön érdeklődését, a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a képzésre. 

A jelentkezési laphoz mellékelje vezetői engedélye másolatát!

Bővebb felvilágosítás: Weiszenburger Józsefné, felnőttképzési felelős, tel: 74/ 311-277 

20/ 468-21-43

A képzés díja 100%-ban visszaigényelhető.

A támogatott képzéseket az veheti igénybe, aki rendelkezik MVH regisztrációs számmal, és akinek van 

adószáma.

A támogatás összege a képzés díjának 100%-a. Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek 

alapján megállapítható támogatás összege legfeljebb 275 000 forint. (Nem támogatható az a támogatási és 

kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.)

Aki jelentkezni szeretne a képzésre vagy a képzéssel kapcsolatban, további információra lenne szüksége  

keressen 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
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Közeleg a Nitrát Adatszolgáltatás leadási határ ideje 2011. december 31.

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
szerint adatszolgáltatási és nyilván-
tartási kötelezettségük van a követ-
kező termelőknek:

1. Az ország egész területén 
háztartás igényeit meghaladó 
mértékben állattartást folytatók. 
/Magánszemélyek háztar tás i  
igényeit meghaladó állattartás: 
vegyes állattartás esetében 5 
számosállat/ingatlan, baromfi 
esetében 3 számosállat./ingatlan 
felett. Ezen termelőknek a 78/2007. 
(IV.24.) Korm. rendelet szerinti 
KÜJ, KTJ számok szükségesek.

2. Mindenki, aki állattartással 
nem foglakozik, de a mezőgazdasá-
gi tevékenysége során nitrát ér-
zékeny területen gazdálkodik (az 
egyes állattartó telepeken kívül 
n i t rá t  érzékeny terüle tek  a  
43/2007.(VI.1.) FVM rendelet 
(módosította: 120/2009. (IX. 10.) 
FVM rendelet) szerinti nitrát érzé-
keny blokkok, belterület, kivéve.
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, parcellaművelési ada-
tokra, valamint állattartásra vonat-
kozó lapjain, vagy ennek megfelelő 
adattartalommal.
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. 
számú melléklet szerinti adatlapon 
kell adatot szolgáltatni a gazdálko-
dási évet követő december 31-ig a 
mezőgazdasági tevékenység helye 
szerint illetékes talajvédelmi ható-
ságnak. 

Cím: 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
NTI Bognárné Ferencz Judit 
7030 Paks Kápolna utca 2.

Az adatlap beszerezhető:

-  megyei Kormányhivatalok 
N ö v é n y -  é s  Ta l a j v é d e l m i  
Igazgatóságain (elérhetőségeik a 
www.mgszh.gov.hu honlapon)
-  Gazdá lkodó i  In fo rmác iós  
Szolgálat kamarai tanácsadóinál 
(http://umvp.agrarkamara.hu ).
- www.kolcsonosmegfeleltetes.eu 
honlapon a JFGK4 menüpont alatt – 
ahol a még hiányzó KÜJ, KTJ 
igénylőlapok is letölthetők a 
kitöltési útmutatókkal együtt. 

Az elektronikus kitöltőfelület az 
MgSzH honlapján érhető el az 
alábbi linken: 
http://www.mgszh.gov.hu/nyomtat
vanyok/e_nyomtatvanyok

A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet 
szerinti nitrát érzékeny blokkok 
beazonosításához, valamint az 
adatlap értelmezésében a kamarai 
tanácsadók segítséget nyújtanak.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
1-5 számú mellékleteiben is hasznos 
információk találhatók:
- Az adatlapok kitöltéséhez 
útmutatót 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.

Idén a múltévhez hasonlóan az 
adatszolgáltatás teljesíthető elek-
tronikusan is. A határidő ebben az 
esetben is december 31. Az 
elektronikus adatszolgáltatáshoz 
saját ügyfélkapu regisztráció 
szükséges.  A megfelelő elektroni-

kus nyomtatványok és a szükséges 
nyomtatványkitöltő program letölt-
hető 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:

Évente mezőgazdasági terü-
letre szerves trágyával kijuttatott 
nitrogén 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 szennyvíz-
iszap komposzttal kijuttatott 
mennyiséget is.

A z  A K G  p r o g r a m b a n  
résztvevők esetében azonban nem a 
170 kg/ha értéket kell figyelembe 
venni, hanem az adott évre készített 
tápanyag gazdálkodási tervben 
meghatározott maximálisan kijuttat-
ható tápanyag mennyiségek a mérv-
adóak.

Tilos kijuttatni trágyát november 
15-től február 15-ig.

Műtrágya 12%-nál meredekebb 
lejtésű terület talajára csak 
haladéktalan bedolgozás mellett 
juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás 
műveletét.

Fagyott, vízzel telített, össze-
függő hótakaróval borított talajra 
trágya nem juttatható ki.

(folytatás a 13. oldalon)
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(folytatás a 12. oldalról)

A trágyázás során a tápanyagok 
közvetlenül vagy közvetve, beszi-
várgás vagy erózió útján sem juthat-
nak a felszíni vizekbe. Ennek érde-
kében nem juttatható ki:

1. műtrágya felszíni vizek 
par tvona lának  2  méte res  
sávjában;

2. szervestrágya:
- tavak partvonalától mért 20 

méteres sávban,
- egyéb felszíni vizektől mért 5 

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

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

Madocsán a 120/2009. (IX. 10.) 
FVM rendelet melléklete szerint az 
alábbi MePAR blokk azonosítóval 
rendelkező területekre vonatkozik a 
rendelet: (a 2009-ben használt 05-ös 
végződésű MePAR blokkazonosítók 
szerepelnek a rendeletben, ez 
alapján mindenki ellenőrizheti, 
hogy kell-e adatszolgáltatást 
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 ,  
V2EH7-A-05,  V2NP7-R-05,  
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 ,  
V4NP7-U-05,  V4PW7-3-05 ,

V4R37-A-05 ,  V4UH7-T-05 ,  
V4VP7-2-05,  V8MH7-Q-05,
V 9 1 H 7 - 5 - 0 5 ,  V 9 8 P 7 - L - 0 5 ,  
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 .
Forrás: MAK

Az adatszolgáltatással kapcsolat-
ban, ha bárkinek problémája merül-
ne fel keressenek a 06/30-286-8745-
ös mobilszámon vagy szerdán és 
csütörtökön Pakson a Tolnai út 2 I. 
emeleten a Tolna Megyei Agrárka-
mara irodájában.

Bán Bálint Géza
agrárkamarai tanácsadó

Nitrát érzékeny területek: Madocsa (2011.)

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 
rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM 
rendelet szerinti adatlapok kitöltési útmutatója szerint a háztartási igényt 
meghaladó állatlétszám:
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Állatfaj 1 számosállat
(500kg)(db)

5, ill 3 számos állat 
(db)

ló 1 5

szarvasmarha 1 5

növendék marha, vagy csikó 
(idősebb 1 évesnél)/szarvas

2 10

növendék marha, vagy csikó 
(fiatalabb 1 évesnél)/őz

4 20

sertés/vaddisznó 5 25

strucc 6 18

süldő 10 50

juh 10 50

bárány 20 100

tojótyúk/kacsa/liba/fácán 167 501

broiler csirke 333 999



Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR
HÍRLEVÉL

Uzsora jellegű bűncselekmények

A kis településeken a hátrányos helyzetű lakosság megélhetéssel kapcsolatos kölcsönigénye az 
uzsorakölcsönök melegágya. A kölcsönt felvevő nincstelen családok jellemzően 50-100 %-os havi kamatra veszik 
fel a pénzt és amennyiben a tőketartozást és a kamatot nem képesek egy időben visszafizetni, akkor általában 
havonta duplázódik az összeg, így esélyük sincs arra, hogy a tartozástól valaha is megszabaduljanak.

A jelenség elleni küzdelem igen nehéz, hiszen az elsősorban érintett, többszörösen hátrányos helyzetű 
lakosság egyszerű körülmények között él. Az uzsorahitelt felvevők az erős tekintélyelvű személyi hátteret kialakító 
hitelezők miatt rettegésben élnek, de nem fordulnak külső segítőkhöz, mert mind ők, mind baráti körük – a 
potenciális tanúk – arra gondolnak, hogy bármikor kerülhetnek pénzhiányos helyzetbe, és csak innen látnak 
pillanatnyi segítséget.

2009. március 1-jén lépett hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 330/A §-
ában szabályozott uzsora-bűncselekmény tényállása,  hiszen az utóbbi években az ilyen jellegű bűncselekmények 
sértettjeinek a száma ugrásszerűen megnőtt.

Amíg a kölcsönvevők valamilyen formában törlesztenek, addig általában bántódásuk nem esik, hiszen 
bevételi forrásnak tekintik őket. Amennyiben a fizetés bármely okból elmarad, abban az esetben fenyegetéssel, 
erőszakkal próbálják kikényszeríteni bevételüket a kölcsönadók, amelyről egyértelműen tudják, hogy az teljesen 
jogtalan, hiszen már az alapösszegek többszöröséhez hozzájutottak.

A nyomozások legnehezebb feladata a bizonyítás.  A bűncselekmény elkövetésekor ugyanis legtöbbször 
csak két résztvevő – a kölcsönt nyújtó, illetve a sértett – van jelen, vagy csak a kölcsönadói oldalról jelennek meg 
akár többen is. A pénzösszegek átadásáról a legtöbb esetben nem készül írásban nyilatkozat. Bizonyítási nehézséget 
okoz továbbá az is, hogy a sértettek pontatlanul nyilatkoznak kihallgatásuk alkalmával a tartozásukról, mivel 
azokat pontosan nem tartják számon, a sértett a megállapodás megkötésével, azaz az ajánlattétellel és annak 
elfogadásával tulajdonképpen aktív részese a saját áldozattá válásának.

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít e bűncselekmény felderítésére és a jelenség visszaszorítására, melyet 
az elmúlt időszakban az ország több pontján elfogások és büntetőeljárások vádemelései javaslattal történő 
befejezése is bizonyít. Reményeink szerint sikereink eljutnak az érintett rétegekhez és mind többen bíznak majd 
munkatársaink segítő szándékában.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR
HÍRLEVÉL

Lassan elérkezik az év utolsó hónapja, a december, amikor is a karácsonyi ajándékok beszerzése megkezdődik. 
Szinte mindennapos teendőink között szerepel a vásárlás. 

A vásárlás önmagában egy kikapcsolódás is lehet, ne hagyják, hogy a szemfüles zsebtolvajok elrontsák az ünnepi 
készülődés örömét.  
Vásárlás közben a következő szabályok betartása megelőzheti a bűncselekményeket:

· Pénztárcát, mobiltelefont, különböző értékeket soha ne hagyjanak látható, jól elérhető helyen, ne tegyék a 
bevásárlókocsira, táskákat nyitva ne hagyják, 

· A bankkártya PIN kódját a kártyától jól elkülönítve kell tárolni, nadrágzsebben semmilyen érték ne legyen, 
a belső zseb sokkal nagyobb biztonságot nyújt

· Ha nagyobb összeggel indulnak vásárolni, a pénz ne legyen egy helyen, ezzel megelőzve azt, hogy az összes 
értéket eltulajdonítsák.

· A vásárlást követően, ha nagyobb érték kerül az autóba, azt minél hamarabb biztonságos helyre kell tenni pl. 
hazavinni, hiszen a parkoló autót a tolvajok kifigyelhetik és feltörhetik az értékes tárgy miatt.

· A házalókat kellő elővigyázatossággal fogadják, a szeretet ünnepe alkalmából megjelenhetnek a „jótékony 
célra gyűjtők”. 

· Idegent soha ne engedjenek be otthonukba!
· Utcai árusoktól bizonytalan eredetű és biztonságú, bevizsgálatlan termékek vásárlását kerüljék el, csak 

olyan helyről származó termékeket vegyenek, ahova vissza is lehet vinni és a reklamáció esetén orvosolni 
tudják 

Az otthon biztonsága
· Ha többnapos utazást terveznek, csak a közvetlen szomszédaikkal, ismerőseikkel tudassák és egy 

megbízható személy, ismerős ellenőrizze folyamatosan az üresen álló lakást, ürítse a postaládát, a külső 
szemlélő számára ne tűnjön fel, hogy a házban lakók nem tartózkodnak otthon.

· A hátsó bejáratok biztonságos védelmére is fordítsanak kellő figyelmet, hiszen több alkalommal a 
főbejáratot biztonságosnak vélték a tulajdonosok, a „mellékesnek” gondolt ajtók (hátsó ajtó, pince, garázs, 
melléképület stb.) bezárását figyelmen kívül hagyták és ezeken besurrantak az elkövetők.

· Ha van rá lehetőség riasztó berendezés segítségével védjék otthonaikat, fényérzékelős lámpák, jól 
kivilágított udvar is elriaszthatja az elkövetőket

Közlekedés
· A megnövekedett forgalom miatt nemcsak az utakon, hanem a parkolókban is nagyobb türelemre, 

odafigyelésre van szükség.

· Zsúfolt helyeken, tömegközlekedési eszközökön fokozottabb figyelem szükséges, a táskát bezárt 
állapotban kézzel is átfogva tartsa, ne könnyítse meg a tolvajnak az értékekhez való hozzáférést! A 
pénztárca, értékes mobiltelefon mindig biztonságban legyen, ne vegye elő nagy tömegben, diszkrét 
használatuk biztonságosabb!
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Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR
HÍRLEVÉL

· Ahhoz, hogy a gépjárműve feltörését megelőzze, fontos, hogy a jármű ajtaját, ablakát akkor is zárja be, ha 
csak rövid időre lesz távol a kocsitól. 

· Ha van lehetőség csakis kijelölt parkolóban parkoljon és sötétedés után jól kivilágított helyen. 

· Alkalmazzon mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, melyek segítségével 
még nagyobb biztonságban tudhatja gépjárművét.

· Az erős téli lehűlés, a várható intenzív havazás az Országos Meteorológiai Szolgálat által idejében előre 
jelezhető, ezért megfelelő előrelátással és gondossággal fel lehet rá készülni.

A téli időjárás várható következményei a közlekedésben:
- hófúvások, hótorlaszok, sínek lefagyása;
- járművek akadhatnak el az utakon;
- a hó súlyától faágak szakadhatnak le, és parkoló gépjárműveket károsíthatnak
- csúszós út,
- kátyúk kialakulása.

A téli időszakban előfordul, hogy enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, mely ónos eső kialakulásához vezethet, 
ami a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza.
Ha a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor pedig számíthatunk jégréteg kialakulására.

· Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
· Célszerű előkészíteni és állandóan a gépjárműben tartani a hólapátot, szóró-sót, elemes rádiót és 

zseblámpát, tartalék elemeket, fagymentesítő zárolajozót, rugalmas vontatókötelet, elegendő számú 
láthatósági mellényt, takarót, továbbá jó, ha viszünk termoszban meleg italt.

· Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek töltve, indokolt lehet tartalék akkumulátor 
beszerzése is.

· Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell 
eljutni – ha lehet, ne közlekedjen gépkocsival.

· Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha 
meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.

· Gépkocsival csak akkor induljon el, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a 
biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc /melyet a hajtott 
tengelyre kell rakni/, lapát, stb.).

· Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
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Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR
HÍRLEVÉL

· Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járásával 
fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább 10-15 percenként szellőztetni.

· Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából!

· Kiemelt jelentőséggel bír az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer, az ablaktörlő-
gumik, a fagyálló ablakmosó-folyadék ellenőrzése.

· Nagyon fontos, hogy a havas, jeges úton minden apró hirtelen mozdulat fékkel, gázzal, kormánnyal 
végzetes lehet, a sebességet inkább gázlevétellel, motorfékkel csökkentsük! Ha a gépjármű megcsúszik, 
vegyük le lábunkat a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, majd akkor fékezzünk óvatosan megint, ha újra a 
kívánt irányba áll. Ilyenkor nem elegendő, ha a megengedett sebességhatárokat betartjuk, gyakori baleseti 
ok a relatív gyorshajtás. Különös jelentősége van továbbá a követési távolság betartásának, növelésének.

· Gondoljuk meg felelősséggel, hogy érdemes-e egyáltalán elindulni, kockáztatni. Ha igen, induljunk 
időben, jóval előbb, mint máskor. Lassan, óvatosan, kellő körültekintéssel közlekedve szomorú tragédiák 
előzhetőek meg. 

· Végül ne feledjük: A biztonsági öv életet menthet!

Tolna megyében az egyenruhás rendőrök a nagyobb bevásárlóközpontok, karácsonyi vásárok környékén 
gyakrabban járőröznek, segítik a közlekedést a parkolókban a bűncselekmények megakadályozása 
érdekében.
Mivel a rendőrség nem lehet ott minden állampolgár, minden lakás és minden autó mellett, ezért saját 
érdekükben tegyék meg azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az ünnepek 
nyugodtan és kellemesen teljenek.

A rendőrség kéri Önöket, hogy vigyázzanak értékeikre, és testi épségükre, hogy ezen a meghitt ünnepen ne 
váljanak bűncselekmény áldozatává.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság zöldszáma: 06-80/200-178
A telefontanú ingyenes száma 06-80/555-111

Tolna Megyei RFK
Bűnmegelőzési Osztály
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Kézilabda hírek

2011 szeptember 18-án elkezdődött 
a 2011/2010-es Megye bajnokság. 
Első mérkőzésünket itthon játszot-
tuk Tengelic csapata ellen. Az új 
játékosokkal erősödött Tengelic, 
nehéz mérkőzésnek ígérkezett. 
Sajnos ezt bizonyították a mérkőzés 
alatt is. Nekünk sok ziccerünk és 
kapura lövésünk kimaradt, ezért az 
eredmény a meccsutolsó percéig fej-
fej mellett haladt és az utolsó 
percben dőlt el mérkőzés végered-
ménye, a meccset 22-23-ra elvesz-
tettük.
Göllővőink: Klippel Gyöngyi 1 gól, 
Vincze Ági, Fazekas Móni 2-2 gól, 
Sereg Niki 3 gól, Baranya Lilla 5 
gól, és Kis Klaudia 9 gól.

Szeptember 25-én az újonc Tolna 
csapatát fogadtuk. Izgultunk, hogy 
milyen megyei csapattal áll ki Tolna. 
A lányok győzni akarása már a 10. 
percben 3 gólos előnyt eredménye-
zett. A félidőt 19:14-re a mérkőzést 
36:25-re nyertük. Kemény védeke-
zésünk és lendületes gyors táma-
dásainknak köszönhetően fölényes 
győzelmet arattunk. 
Góllövőink: Klippel Gyöngyi, Vajcs 
Anna 1-1 gól, Vincze Ági 6 gól, 
Sereg Niki 7 gól, Baranya Lilla 9 gól 
és Kis Klaudia 12 gól.

Tamási csapatával bajnokságon 
kívül játszottunk Tamásiban. Az 
NBII-es csapat most is pánikot 
keltett a lányokban az első félidő-
ben, de a második félidő már reáli-
sabb játékot eredményezett. A mér-
kőzést így is elvesztettük 35:27-re. 
Kemény edzőmeccset játszottunk, 
amire szintén szüksége volt a 
csapatnak.
Góllövőink: Baranya Betti 3 gól, 
Vajcs Anna, Bacs Ágnes, Fazekas 
Móni 1-1 gól, Klippel Gyöngyi 2 
gól, Vincze Ági 4gól, Kis Klaudia 8 
gól és Baranya Lilla 9 gól.

Következő bajnoki meccsünket 
nagy izgalommal vártuk, hiszen 
Bölcske csapatát fogadtuk. Bíztunk 
a  győzelemben,  de  azt  is  tudtuk,

hogy Ők is győzni jönnek, illetve, 
hogy ellenünk mindig sokkal jobb 
játékot produkálnak, mint általában. 
A mérkőzés 15. percétől már 2-3 
gólos előnyt tudtunk kiharcolni, a 
félidőt 12-7-re a mérkőzést 28-16-ra 
nyertük.
Góllövőink: Vajcs Anna, Sereg Niki 
1-1 gól, Vincze Ági, Fenyvesi Anita 
6-6 gól, Baranya Lilla és Kis 
Klaudia 7-7 gól.

Simontornyára 2011 10 16-án utaz-
tunk, az első perctől mi irányítottuk 
a mérkőzést és a 9. percben már 6 
gólos előnyt harcoltunk ki a félidőt 
8:17-re, a mérkőzést 16:29-re 
nyertük.
Góllövőink: Fazekas Móni 1 gól, 
Fenyvesi Anita, Sereg Niki 2-2 gól, 
Vajcs Anna, Kis Klaudia 3-3 gól, 
Baranya Lilla 6 gól és fiatal 
játékosunk Vincze Ági remek 
játékával 12 gólig jutott!

Decs csapata sem okozott meglepe-
tést a lányoknak és már a 14. percben 
6 góllal mentünk, a félidőt 9:14-re a 
mérkőzést 18:29-re nyertük. 
Törzsszurkolóink most is elkísértek 
bennünket és itthoni hangulatot 
teremtettek a lányoknak.
Köszönjük!

Góllövőink:

2011 10. 30-án Zombán játszottunk, 
reméltük, hogy a gyors játékunk 
megtöri a kissé lassúbb Zombai 
lányokat. Nagyon szeretnének már 
legyőzni bennünket, hiszen 3 éve az 
első Bajnokságban való részvéte-
lünkön mind a 2 mérkőzésen 
kikaptunk tőlük. Az azóta sokat 
fejlődött csapatunkat már nem 
tudták legyőzni, de az első félidőben 
szoros eredményt tudtak kiharcolni 
(14:15), de a mérkőzést mégis nagy 
gólaránnyal nyertük (26:34).
Góllövőink: Klippel Gyöngyi, 
Fazekas Móni 1-1 gól, Bacs Ági 2 
gól, Sereg Niki 4 gól, Vincze Ági, 
Kis Klaudia 8-8 gól, és Baranya 
Lilla 10 gól.

Kocsolát november 6-án fogadtuk. 
Az első Bajnoki évünkben még ők is 
vertek bennünket, de mostanra már 
túlnőttünk rajtuk és a félidőt 12:7-re, 
a mérkőzést 29:16-ra nyertük.
Góllövőink: Klippel Gyöngyi, Vajcs 
Anna, Bacs Ági 1-1 gól, Sereg Niki, 
Fenyvesi Anita 3-3 gól, Baranya 
Lilla 4 gól, Vincze Ági 6 gól, és Kis 
Klaudia 10 gól.

Nagydorogot is itthon fogadtuk és jó 
hangulatú meccsen biztos győzel-
met arattunk. Az első félidőt 16:8-ra, 
a mérkőzést 33:20-ra nyertük.
Gól lövőink:  Baranya  Bet t i ,  
Fenyvesi Anita, Bacs Ági 1-1 gól, 
Vajcs Anna, Fazekas Móni 2-2 gól, 
Klippel Gyöngyi 3 gól, Kis Klaudia 
6 gól, Baranya Lilla 7 gól, és Vincze 
Ági 10 gól.

Utolsó mérkőzésünket Hőgyész 
ellen játsszuk itthon remélem ezt a 
meccset is győzelemmel fogjuk 
zárni.

Köszönöm szponzorainknak és évi 
támogatást és remélem jó szórako-
zást és kikapcsolódást nyújtanak 
szurkolóink számára a mérkőzések.

Köszönjük!

Jelenleg a 2. helyen állunk a tabel-
lán!

Kisné Szili Mária
Szakosztályvezető
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Szeptemberi, októberi, novemberi bajnoki meccsek

5.forduló, 2011.09.18
ifi Madocsa-Pálfa elmaradt
A vendégcsapat nem utazott el 
Madocsára, ifistáink valószínűleg 
3:0-s gólaránnyal megkapják a 3 
pontot.

felnőtt Madocsa-Pálfa 6:0 (2:0)
Vez: Farkas F, Süveges Cs, Antal I 
Gólszerző: Böde 4, Szakács, Tóth

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

A vendégcsapat nagyon lelkesen és 
fegyelmezetten játszott, ennek 
ellenére a mieink sorozatban 
dolgozták ki a gólhelyzeteket, de a 
kapu előtt sokáig nem volt szeren-
csénk. 
Az első félidő végén megtört a jég, 
kétgólos vezetést szereztünk, majd a 
második félidőben bebiztosítottuk a 
győzelmet, úgy hogy kihasználtuk 
az összes csere lehetőséget is.

6. forduló, 2011.09.25
ifi Decs-Madocsa 2:7 (2:2)
Vez: Mészáros L, Mészáros G 
Gólszerző: Erdélyi 2, Zengrűber 
2, Madár 2, Szívós

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

Az első félidőben sok pontatlanság 
volt a játékunkban elöl is, hátul is, 
reális volt a döntetlen. A második 
félidőt végig uraltuk és magabizto-
san győztünk.

felnőtt Decs-Madocsa 1:4 (1:2)
Vez: Weitner, Mészáros L, 
Mészáros G 
Gólszerző: Böde 2, Kindl, Wolf

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

Nagyon lelkesen és nagyon kemé-
nyen játszottak a decsiek, a bíró 
pedig segítette őket. Ennek ellenére 
végig fölényben voltunk és gond 
nélkül gyűjtöttük be hatodik mecs-
csünkön a hatodik győzelmet.

7, forduló, 2011.10.02
ifi Madocsa-Dunakömlőd 6:2 
(2:2)
Vez: Álló T, Bese Z 
Gólszerző: Madár 2, Erdélyi, 
Zengrűber, Gábor, Szabó E

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

Ifistáink szikrázóan kemény 
meccset játszottak a kömlődiekkel. 
Az idő múlásával egyre inkább 
fölénybe kerültünk, és magabiz-
tosan szereztük meg a három pontot.

felnőtt Madocsa-Dunakömlőd 1:0 
(1:0)
Vez: Éreth, Álló T, Bese Z 
Gólszerző: Szakács

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

Az első percben egy mintaszerű ak-
ció után vezetést szereztünk. Ezu-
tán kiegyenlített játék következett, a 
sokat futó kömlődi fiatalok többet 
birtokolták a labdát, de helyzet nem 
volt, itt sem, ott sem. A második 
félidőben még jobban kitámadott az 
ellenfél, de ziccereink nekünk 
adódtak, melyek sajnos kimaradtak. 
Az utolsó negyedórára kiállítás 
miatt tízen maradtunk, de izgalmas 
hajrában megőriztük előnyünket.

8. forduló, 2011.10.09
ifi Bátaapáti-Madocsa 3:3 (0:2)
Vez: Csobot L, Zircher L 
Gólszerző: Madár, Erdélyi, Szabó 
E

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

Jó meccset játszottunk a hazaiakkal, 
akik az első félidőben többet 
támadtak, de a gólokat mi rúgtuk. A 
második félidőben egyenlítettek a 
hazaiak. A 90. percben is volt még 
ziccerünk, de a döntetlen igazságos 
volt.

felnőtt Bátaapáti-Madocsa 2:4 
(1:2)
Vez: Tamás, Csobot L, Zircher L 
Gólszerző: Böde 4

Lacza – Baka, Erdélyi, Tóth, 
Araczki I – Szakács, (Elek) Szili, 
(Boris B) Boris K, Wenhardt, (Blatt) 
–Böde, Wolf

A szezon legnehezebb meccse 
következett a tavalyi bajnok ellen, 
akik bajnoki meccsen egy éve 
kaptak ki utoljára, pont tőlünk, és 
májusban volt egy vereségük a 
Magyar Kupában, az is tőlünk. A kis 
méretű pálya nem kedvezett a mi 
stílusunknak, küzdelmes, birkózós 
meccset játszottunk és szerencsére 
egy hét után Böde Pista újra 
megtalálta a góllövő cipőjét.      

9. forduló, 2011.10.16
ifi Madocsa-Németkér 4:0 (2:0)
Vez: Horváth J, Bogdanovics S 
Gólszerző: Madár 2, Zengrűber 2

(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)

Tarczal – Szívós, Feil, P.Kovács, 
Szabó J – Szabados, Madár, Novák, 
G á b o r – E r d é l y i ,  Z e n g r ű b e r  
(Fazekas)

Ifistáink jó játékkal verték a jó 
játékerőt képviselő vendégeket, így 
sikerült elszakadni tőlük a tabellán, 
ahol a mieink a negyedikek.

felnőtt Madocsa-Németkér 2:1 
(0:1)
Vez: Lengyel S, Horváth J, 
Bogdanovics S 
Góllövő: Boris K 2, 

Molnár – Baka, Szili, Tóth, Araczki I 
– Szakács, Boris K, Wenhardt, 
Pápista (Kindl) –Böde, (Boris B) 
Wolf (Vörös G)

Rendkívül balszerencsésen kezdő-
dött a meccs, hiszen az első percek-
ben meghúzódott Böde és Wolf. Mi 
kihagytunk két helyzetet, a vendé-
gek pedig első lövésükből gólt sze-
reztek. Az első félidőben csak kín-
lódtunk, a második félidőre felpö-
rögtünk, jöttek a helyzetek is, de a 
vendég kapus remekül védett. A 
hajrában csak begyötörtünk két gólt, 
így megszületett kilencedik győzel-
münk.

10. forduló, 2011.10.23
ifi Zomba-Madocsa 3:1 (2:0)
Vez: Mészáros G, Mészáros L 
Gólszerző: Vajai
Tarczal – Fazekas, Feil, Szabó J, 
Gábor – Szabados, Kovács, 
Zengrűber, (Madár) Szabó E 
–Erdélyi, (Farkas) Vajai (Novák)

A szezon egyik legnehezebb mecs-
csét játszottuk Zombán, győztek az 
esélyesebb hazaiak. Kár, hogy 
Szívós és P.Kovács nem jött el.

felnőtt Zomba-Madocsa 3:1 (2:0)
Vez:Éreth, Mészáros G, Mészáros 
L 
Gólszerző: Boris B

Lacza – Baka, Erdélyi, (Nyulasi) 
Tóth, Kindl – Szakács, Boris K, 
Sánta, Vörös, Wenhardt (Blatt) – 
Pápista (Boris B) 

A felnőtt csapat a 10. fordulóban a 
mumussal játszott. Rosszak voltak 
az előjelek, hiányzott Szili, Ifj 
Erdélyi, Araczki I, Wolf, Böde. Az 
első félidőben kimaradt néhány 
helyzetünk, ami megbosszulta 
magát. Elvesztettük a veretlensé-
günket, de az első helyünk megma-
radt.

11. forduló, 2011.10.30
ifi Madocsa-Tengelic 2:1 (1:0)
Vez: Varga G, Illés T 
Gólszerző: Gábor, Erdélyi

Tarczal – Fazekas, Feil, P.Kovács, 
Gábor (Farkas) – Szabados, (Szabó 
E) Kovács, Zengrűber, Madár 
–Erdélyi, (Novák) Vajai 

Ifistáink magabiztosan szerezték 
meg a három pontot.

felnőtt Madocsa-Tengelic 2:0 (2:0)
Vez: Kiss G, Varga G, Illés T 
Gólszerző: Szakács, Kindl

Molnár – Baka, Szili, Boris K, 
Tóth,– Szakács, Sánta, Wenhardt, 
Kindl – Pápista (Elek) Boris B 

Csapatunk a sok hiányzó ellenére 
magabiztosan győzött.

12. forduló, 2011.11.06
ifi Madocsa-Mórágy 6:1 (1:0)
Vez: Weitner Á, Slarb R 
Gólszerző: Madár 3, Erdélyi 2, 
Zengrűber 1

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

Csak a mérkőzés eleje volt izgalmas, 
ahogy fáradt az ellenfél, úgy 
kerültünk egyre nagyobb fölénybe.

felnőtt Madocsa-Mórágy 3:1 (1:1)
Vez: Bese Z, Weitner Á, Slarb R 
Gólszerző: Szakács 2, Nyulasi

Böde – Baka, Erdélyi, Boris K, 
Pápista– Szakács, Sánta, Szili,Wolf, 
(Nyulasi) Kindl (Tóth) – Boris B 
(Vörös G)

Nagyon nehéz meccset játszottunk a 
bátaszékiekkel teletűzdelt Mórágy 
ellen, sokáig 1:1-re állt a meccs, a 
hajrában csikartuk ki a győzelmet.

13. forduló, 2011.11.06
ifi Fadd-Madocsa 0:1 (0:0)
Vez: Horváth T, Antal I 
Gólszerző: Erdélyi 

Tarczal – Fazekas, Feil, Szabó J, 
Gábor – Szabados, Kovács, Madár, 
Vajai – Erdélyi, Szabó E

Nagy rangadót játszottunk a faddi-
akkal és fegyelmezett játékkal meg-
szereztük a győzelmet.

felnőtt Fadd-Madocsa 3:4 (2:1) 
Vez: Farkas F, Horváth T, Antal I 
Gólszerző: Kindl, Sánta, Szakács, 
Böde 

Molnár – Baka, (Araczki) Erdélyi, 
(Wenhardt) Boris K, Pápista– 
Szakács, Sánta, Szili,Wolf, (Tóth) 
Kindl (Vörös G) – Böde

Az őszi bajnoki címhez nyernünk 
kellett és jó játékkal nyertünk is.

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

20 SPORT: Labdarúgás
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