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VII. évfolyam, 3. szám, 2012. május - június

2012. június 9-e a Madocsai Néptánc Napja volt, ahol
a fellépők és a közönség egyaránt szép élményekkel
gazdagodott.
Felléptek:
Szalkszentmárton Néptánc csoportja
Alapi Mezőföld Népiegyüttes gyermek csoportja
Madocsai népdalénekes gyerekek
Vonyigó zenekar
Madocsai Hagyományőrző Néptánc
Egyesület felnőtt és gyermek csoportjai
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
Tájékoztató a Képviselő-testület tagjai. Jogszabályi kötelezettség
2012. május 30-án és 2012. július 4- alapján a gyermekvédelmi feladatok
én megtartott üléséről.
ellátásáról minden év május 31-ig
beszámolót kell készíteni, amelyről
Madocsa Község Önkormányzat a képviselő-testület tagjait tájékozKépviselő-testülete május 30-án tar- tatni kell. A beszámolóból megállatotta soron következő ülését. A lejárt pítható, hogy a település lélekszáhatáridejű határozatok végrehaj- mát tekintve jelentős a nyilvántartásáról szóló jelentés után a Paksi tott, elsősorban anyagilag veszéRendőrkapitányság és a Dunaföld- lyeztetett kiskorúak száma. A munvári Rendőrőrs 2011. évi munkájáról kanélküliség, a fogyasztói-, és az
készített beszámolót tárgyalták a energiaárak emelkedése, az elszegéképviselők. Az ülés a Dunaföldvár- nyedés egyre jobban érezteti hatását
Bölcske-Madocsa Mikortérségi Ok- a családok életében. Utolsó napitatási Intézményt érintő napirendi rendként a települési szilárd hullapontok tárgyalásával folytatódott. dék 2012. évi közszolgáltatási díjáElsőként a képviselő-testület – mint nak megállapítását tárgyalta isméintézményfenntartó - jóváhagyta a telten a képviselő-testület. Április
dunaföldvári Magyar László Gim- 25-én tartott ülésen a 2012. évi
názium és Szakiskola tagintézmé- hulladékkezelési közszolgáltatási
nyeiben a 2012. szeptember 1-től díj egységnyi díjtételét 266.-Ft +
induló osztályainak minimális lét- ÁFA összegben határozták meg a
számát. Ezt követően elfogadták a testület tagjai, amit a szolgáltató,
2012/2013. tanévben a bölcsődei, Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
óvodai csoportok és iskolai osztá- nem fogadott el. A szolgáltatóval
lyok indítására tett javaslatot, és az folytatott további egyeztetések után
oktatási társulás Alapító Okiratának a hulladékkezelési díj egységnyi
módosítását. 6. napirendként a díjtételét 275.-Ft + ÁFA összegben
településen a 2011. évben végzett fogadta el a képviselő-testület.
gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról készített beszá- Következő alkalommal 2012. július
molót tárgyalták a képviselő-testület 4-én ült össze a képviselő-testület,

Születések 2012. I. félévben
Baka László
Bérces Balázs Attila
Dobos Gergő
Ignácz Milán Kornél
Böde Dániel Zalán
Pap Zsolt
Bokor Henrik
Benedek Krisztián
Szintai András
Feil Zoltán
Tóth Attila
Blatt Péter

2012.01.04.
2012.01.13.
2012.02.19.
2012.03.01.
2012.03.05.
2012.03.13.
2012.03.17.
2012.03.31.
2012.04.24.
2012.04.29.
2012.05.17.
2012.06.24.

ahol a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés után a
Madocsai Óvodásokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan a Szekszárdi
Törvényszékhely benyújtandó hiánypótlást tárgyalták a képviselőtestület tagjai. Az ülés következő
napirendje a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása volt. A rendeletben törvényi előírás alapján felül
kellett vizsgálni a tavaly megállapított díjakat. A módosítás után az
étkeztetés díja 710.-Ft/adag, a házi
segítségnyújtás óradíja 880.-Ft-ra
módosult. Az idősek nappali ellátásának (ÖNO) napi díja 300.-Ft. A
képviselő-testület által megállapított díjak a legmagasabb összegek, a
szolgáltatást igénybe vevők részére
ezen díjak alapján, a jövedelmük
figyelembe vételével, egyénileg történik a térítési díjak megállapítása.
Záró napirendként a DunaföldvárBölcske-Madocsa Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását hagyták
jóvá a képviselők.

Önkormányzati hírek
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

MADOCSAI FALUNAPOK
Madocsa Község Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a 2012. augusztus 17-19. között
megrendezésre kerülő XV. Madocsai Falunapok programjaira.

PROGRAMOK
Augusztus 17. (péntek)

18.00

Kiállítás megnyitó
Madocsai Nyugdíjasklub kézimunkáiból és Baloghné
Benics Ibolya festményeiből összeállított bemutató

8.00
10.00

Főzőverseny kezdete
Dalos gyermekprogram
Arcfestés

13.30
14.00
14.30
14.40
15.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
20.00
20.30

Megnyitó - eredményhirdetés
Madocsai Mazsorett és Twirling Sport Egyesület
Árki Zsuzsanna énekel
Vonyigó zenekar műsora
Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület fellépése
Zsadon Andrea és Domoszlai Sándor operett műsora
Varga Feri és Balássy Betti
Julio
Szabó Ádám műsora
Tombola sorsolás
Julio
Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar

Augusztus 18. (szombat)

A programot hajnalig tartó bál zárja, a zenét a madocsai „Traktoros Band” zenekar szolgáltatja.
A nap folyamán a fenti programokon túl helyi termékek bemutatója és finom madocsai lángos
várja a kedves vendégeket!

Augusztus 19. (vasárnap) 14.00

Óvodások szüreti mulatsága
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Önkormányzati hírek

Bemutatkozott az új hulladékgazdálkodási rendszer a fórumon
Újabb mérföldkövet hagyott
el a Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer
kialakítására irányuló projekt azzal, hogy a szemléletformálás keretében mind
a 7 érintett településen lezajlottak a lakossági fórumok. A madocsai lakossági
fórumra május 21-én került
sor, ahol az érdeklődök
megismerhették a projekt
hátterét, információt kaphattak a rendszer elemeiről,
jövőbeli működéséről. Az
új hulladékgazdálkodási
rendszer célja a jelenleg is
működő hulladékgazdálkodási rendszer legfőbb problémáinak kezelése, többek között a hulladék
megelőzését biztosító házi komposztálási rendszer, illetve a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés bevezetésével, a gyűjtőszigetes rendszer átalakításával és egy új hulladékkezelő
központ kialakításával.
A projektgazda Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás hét településének – Paks,
Madocsa, Bölcske, Gerjen, Györköny, Nagydorog és Pusztahencse - önkormányzata egyértelmű
szándékkal és elkötelezetten írta alá a társulást és a részvételt az új projektben, annak minden
fejlesztésével egyetértve. Ezt a fórumon Gelencsérné Tolnai Klára polgármester asszony is
kiemelte, továbbá felhívta a figyelmet a szemléletformálás fontosságára, hiszen a rendszer csak
akkor működik majd hatékonyan, ha a lakosság körében is terjed a környezettel szembeni felelős
magatartás, ismerik a hulladék-elhelyezés lehetőségeit, a szelektív gyűjtés és a hulladékképződés
megelőzésének fontosságát. A fórumon a projektgazda paksi önkormányzat képviselője,
Hoffmann Zoltánné tájékoztatta a lakosságot a megvalósítás előrehaladásáról, míg a projekt
elemeit a DC. Dunakom Kft. képviseletében Puskás János mutatta be a jelenlévőknek. EleődFaludy Gabriella komposztmester lelkes előadása nem csak hasznos ismereteket tartalmazott, de
remélhetőleg kedvet is adott a hallgatóságnak a komposztáláshoz. A projekt keretében a 7
településen 4000 komposztláda kerül kiosztásra, az igényeket az alul olvasható zöldszámon és az
ügyfélszolgálati iroda e-mail címén is eljuttathatják az érdeklődők a projektgazdához.
A projekttel kapcsolatos további információért kérem,
látogassák a társulás honlapját: www.pthr.hu, illetve
keressék a projekt ügyfélszolgálati irodájának munkatársát az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Poligon Irodaház,
7030 Paks, Deák Ferenc utca 3. (Fsz. 2.)
Zöldszám: 06 80 205 290
E-mail: hulladek.iroda@paks.hu

Iskolai hírek
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Elcsendesült az iskola
A 2011/20012-os tanévben még egy alkalommal összejöttünk, hogy tanévzáró ünnepélyünkön mindenki
átvegye az év során nyújtott munkájának eredményét, a bizonyítványát.
Ezt a munkát az 1. osztályban a közoktatási törvénynek megfelelően szövegesen értékelte a tanító néni. Az 1.
osztályban kiválóan megfelelt minősítéssel végezte munkáját 4 tanuló, jól megfelelt 3 tanuló és 7 tanuló megfelelt
minősítéssel zárta az évet.
Tanulmányi munkáját a
2. osztály 4,09 Jeles:5 bizonyítvánnyal
3. osztály 4,33 Kitűnő:2 Jeles:2 bizonyítvánnyal
4. osztály 4.22 Kitűnő: 3 és jeles: 3 bizonyítvánnyal
5. osztály 4.19
6. osztály 4,3 Kitűnő: 3 és jeles: 2 bizonyítvánnyal
7. osztály 4,22 Kitűnő: 2 és jeles: 1 bizonyítvánnyal
8. osztály 4.08 Kitűnő: 4 bizonyítvánnyal
teljesítette. Az egész iskola tanulmányi átlaga 4,2 század.
Kitűnő tanuló tanulók:
1. osztály: Sereg Zsanett, Szabó Barna, Szintai Zsófi, Szintai Zsombor
3. osztály: Pongrácz Péter, Szili Zsolt
4. osztály: Mester Virág, Kovács Balázs, Vörös Aliz
6. osztály: Benedek Katalin, Szili Péter, Vörös Áron
7. osztály: Törjék Dóra, Farkas Ramóna
8. osztály: Kovács Gergő, Millei Melinda, Törjék Enikő, Szintai Kristőf
8.-osainknak a legnagyobb kihívást ebben a tanévben a felvételi vizsga jelentette. Minden tanuló felvételt nyert
az általa választott középfokú intézménybe. Gimnáziumba 5 tanulót, szakközépiskolába 12 tanulót,
szakmunkásképző intézetbe 4 tanulót vettek fel. Reméljük biztonsággal megállják helyüket, és jó hírnevet
szereznek iskolánknak.
Legkiválóbb diák díj
A „Legkiválóbb diák” a tantestület javaslatára, az önkormányzat támogatásával alapítottuk néhány éve.
Ők olyan tanulók, akik a 4 ill. 8 év során a tanulmányi munkában, közösségi életben, a sport területén kimagasló
teljesítményt nyújtottak, akiket példaként állíthatunk iskolánk tanulói elé.
4 évi kiemelkedő munkájáért a „Legkiválóbb diák” kapta
Mester Virág
Vörös Aliz
8 évi kiemelkedő munkájáért a „Legkiválóbb diák” kapta
Millei Melinda
Törjék Enikő
Kovács Gergő
Szintai Kristóf
Szeretném megköszönni a szülőknek az egész éves együttműködésüket, és az iskolai rendezvényeken való
segítségüket.
Az év fáradalmait nyelvi táborban, sport táborosban Domboriban, a kézműves táborosok helyben, 6.
osztályosok Balatoni táborban pihenhetik ki.
Agócs Mihályné
igazgató

6

Meghívó

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden kedves
érdeklődőt a 2012. július 28-án
szombaton tartandó
Madocsai Református Családi Napra

10.00 Köszöntő
A pontosan érkezők ingyen tombolát kapnak!

10.30 Vetélkedő - gyerekek a felnőttek ellen a Faluházban
A szeretetre vágyó süni – bábelőadás a sátorban
11.00 Kézműves foglalkozások,
(arcfestés, csillám- és hennatetoválás, Lufi fújó bohóc)

12.00 Ebéd
13.00 Ökocsiga Játszóház (kötélpálya, távirányítós autós terepasztal, fajátékok)
13.30 Vetélkedő – Magyarország szeretlek
Csapatkapitányok: Pintér Béla és Nagy János

15.00 Uzsonna – Lángos, sült hal
16.00 Pintér Béla koncert
18.00 Tombola sorsolás
Egész nap büfé üzemel.
A rendezvény ideje alatt támogatói jegyeket lehet vásárolni, melynek
bevételét, a gyülekezeti ház és az orgona felújítására ajánljuk fel a
rendezvény teljes bevételével együtt.

Könyvtári hírek
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Könyvtári hírek – Mit olvassunk?
Június 5-én délelőtt rendhagyó
irodalomórán vettek részt a 8.
osztályosok a könyvtárban. Két
paksi fiú, Gyulai István és Vida Zsolt
igazán élvezetes, színvonalas másfél
órás útravaló - útmutató műsort
szolgáltattak. Vers és próza, komolyabb és vidám részek váltogatták
egymást. József Attila versek, más
magyar költők művei mellett saját,
megzenésített, gitárkísérettel előadott költemények, eszperentére
átültetett vidám hangzású szövegek
is elhangzottak. A magyar nyelv
megőrzésének, ápolásának fontossága kiemelt részét képezte a
műsornak. Az ezzel kapcsolatos,
írók, költők, újságírók által megfogalmazott gondolatokat is közvetítettek felénk. Az óra végén Gyulai
Pisti CD lemezét sorsoltuk ki,
melyen saját szerzeményű dalai
hallhatók. A nyolcadikosok egybehangzó véleménye szerint tetszett
nekik a műsor, mint mondták : „Jó
volt,” bővebben kifejtve : „Nagyon
jó volt.”
Mit lehet tudni a két fiúról?
Huszonévesek, korban nem állnak
messze a nyolcadikosoktól, ezért
jól ráéreztek, mire
„vevők” a tizenévesek.
Paks kulturális életében
évek óta aktívan részt
vesznek. Mindketten a
Sosem Ugyanaz Comedy Klub (S.U.C.K.)
oszlopos tagjai, fő
profiljuk a humor, a
szórakoztatás. Gyulai
Pisti ezen kívül a Paksi
Hírnök, a TelePaks és a
Fortuna Rádió munkatársa is. Ő az elmúlt
években már többször
tartott színes irodalomórát iskolánk tanulóinak.
Az eddigi sikerekre
való tekintettel ezentúl
is, évente akár többször
is szívesen visszavárjuk
a paksi fiúkat!

Mit olvassunk?
Június végén új könyvek érkeztek
könyvtárunkba. Minden rendelésnél
igyekszem az olvasók igényeit is
figyelembe venni a könyvek kiválasztásánál. A mostani csomagban is
találhat minden korosztály az érdeklődésének megfelelő könyveket,
melyek közül néhányat szeretnék az
olvasók figyelmébe ajánlani.
-

A legkisebbeknek: „ Bogyó
és Babóca –Évszakos könyv”,
a „Meseleves” és „Maszat
játszik” címűeket
Kisiskolásoknak az Olvasó
Cinke, Olvasó Leó, Olvasó
Kalóz sorozat öregbetűs (nagyobb méretű betűs) könyveit.
Néhány cím közülük: „Szerencséd volt, kicsi delfin!”,
„Sulibuli történetek”, „Két
póni dupla öröm”
Tizenéveseknek a „Tiniálom”, „A szomszéd ház titka”,
a „Családcsere” című ifjúsági
regényeket

- Felnőtteknek:
- Regénykedvelőknek:
Fejős Éva: Karácsony New
Yorkban
Nicholas Sparks: Szerelmünk
lapjai
Agatha Christie: Parker Pine
esetei
- A konyhaművészet titkaira
kíváncsiaknak: a „Tálalás és
díszítés” és a „Konyhalexikon”
- Az állatok és növények iránt
érdeklődőknek: az „1000
lófajta”, „Lovaglók kézikönyve”, „Törpe dísztyúkok”, „Állat- és növényhatározó természetjáróknak” című kiadványokat.
Folytathatnám még a könyvek
ajánlását, de inkább kérem, jöjjenek
el a könyvtárba, a 60 db új könyv
közül vagy a már meglévő állományból biztosan talál mindenki
kedvére való olvasnivalót!
Baksa Istvánné
könyvtáros
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Nyugdíjas klub hírek

Nyugdíjas klub hírei
A Madocsai Hírmondó utolsó számának megjelenése óta a következő eseményeken vettünk részt:
05. 05. A Nyugdíjasklub tagjai csipetke gyúrással és lángos sütéssel
nyújtottak segítséget a Betyárnapon.
06.02. Következő alkalom a Siller fesztivál volt Pakson. Finom ebédet kaptunk ,mely díjat is nyert. Délután
a lángossütésnek nagy sikere volt. A Madocsai Néptáncosoktól kaptunk meghívást, tagjaink közül sokan részt
vettek.
06.13.-án Cserkeszőlőn a Gyógyfürdőbe
jártunk,ahol egy csodálatos napot töltöttünk el 38 fővel,
melyet a Paksi Atomerőmű Zrt,Támogatásával tudtunk
megtenni.
Összejöveteleinket továbbra is két hetente tartjuk az
alábbi időpontokban:
Július 23.
Augusztus 06.
Augusztus 20.
Szeptember 03
Szeptember17.

17.00 órakor.
17.00 órakor.
17.00 órakor.
17.00 órakor
17.00 órakor.

Minden Nyugdíjast szeretettel Várunk .
Tarczal Jánosné Nyugdíjasklub elnöke

A NYÁR VÍZI VESZÉLYEI
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabadvizek,
szabad strandok környékének látogatása, amely különösen népszerű
az iskolai szünidőt aktív pihenéssel
töltő fiatalok körében. A felüdülési
lehetőség ilyen formája természetes
igény, azonban számos veszély forrása.
A vízi balesetek megelőzésére az alábbiakra fordítsanak figyelmet:
A szabadvizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken gyakran megengedett a fürdőzés. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést táblával
jelölve egyértelműen megtiltották,
azért mert ezeken a helyeken fürdeni
életveszélyes. A további főbb szabályok között kell kiemelni a hidak,
kikötők, révátkelők és egyéb vízi
műtárgyak (duzzasztómű, zsilip,
stb., ) 300 méteres körzetében a
fürdőzés tilalmát.
Nem megengedett a hajóútban
történő tartózkodás, ezért pl. a Duna

folyó átúszása szabályellenes.

a fő szabályt, hogy a hőségtől
felhevült testtel való vízbe ugrás
Kellő óvatosság szükséges az még a jól úszóknál is könnyen
ismeretlen vizeken, hiszen a víz izomgörcshöz, sőt vízbe fulladáshoz
alatti, nem látható tárgyak, faágak és is vezethet.
egyéb akadályok könnyen sérülést, a
folyókon, különösen a Dunán
Balesetmentes nyarat kívánunk :
gyakori örvények „meglepetést” Tolna Megyei Baleset-megelőzési
okozhatnak, ami igen súlyos követBizottság
kezményekkel jár, gyakran vízbefúláshoz is vezethet.
Mindezek figyelembevételével ajánlatos a megfelelő
biztonsági feltételekkel
ellátott kijelölt fürdőhelyek, ismert szabad
strandok igénybevétele még abban az esetben is, ha néhány kilométerrel többet kell kerékpározni vagy autózni a szabadvíz- közeli kikapcsolódás reményében.
Mivel a szabadvizek hőfoka
általában elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne feledjék
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Rendőrségi hírek
NYÁRI SZÜNIDŐ VESZÉLYEI
Néhány napja megszólalt az utolsó
csengő, elkezdődött a diákok által
annyira várt vakáció. Köztudott,
hogy a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor
még a legalapvetőbb közlekedési
szabályokat sem tartják be, melynek
következtében balesetek okozóivá,
részeseivé, vagy áldozatává válnak.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a
szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre:

Közös felelősségünk gondoskodni
azok védelméről, akik ma még nem
képesek úgy cselekedni, ahogyan
azt elvárjuk, vagy szeretnénk.

ugorjanak be a vízbe, hiszen a vízi
tragédiák nagy része az ilyenkor fellépő izomgörcs illetve szívelégtelenség miatt következik be.

Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogosközlekedés alapszabályait pl hol
van elsőbbsége a gyalogosnak az
úttesten való átkeléskor, mit kell
tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A
szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni.
Ha már tudja a gyerek, hogy hol
szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések stb.,
illetve be is tudja tartani ezeket a
szabályokat, még mindig nem
biztos, hogy célszerű elengedni
önállóan kerékpározni. Felnőtt
gépjárművezetőinket pedig arra
kérjük, figyeljenek a gyalogos és
kerékpározó „csemetékre”!

Bízva abban, hogy a fent leírtakkal
sikerül hozzájárulnunk a szünidő
kellemes és biztonságos eltöltéséhez
mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kívánunk.
Tolna Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság

Sok éves tapasztalatok mutatják,
hogy a vakáció alatt megnő a közúti
balesetet szenvedők száma, és az
évszak sajátosságaiból fakadóan
sajnos a vízi tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik most elhagyták
az iskolapadokat ősszel ugyanoda
visszaülhetnének. Ahhoz, hogy ez
így legyen, sok mindent kell tenni és
A nyári táborok előtt mindenképpen
tudni.
figyelmeztessük gyermekeinket a
Mindenek előtt a szülők szakítsanak fürdőzés veszélyeire.
időt gyermekeikre, és mondják el, Fontos, hogy fürdőzéskor, vízi
miként kell közlekedni. A leggya- biciklizéskor, csónakázáskor tartsák
koribb tragédiaokozó a rohanás, a be a vonatkozó szabályokat. Azok,
körültekintés nélküli úttestre lépés, a akik nem tudnak úszni, feltétlenül
tömegközlekedési eszközök meg- vegyék fel a mentőmellényt. Kerülállóiban álló jármű takarásából való jék a bányatavakat, csak a kijelölt
kilépés, és a kerékpározással össze- helyeket vegyék igénybe fürdőzés
céljából. Felhevült testtel soha ne
függő szabályszegő magatartás.

Kézilabda hírek
2012 április 28-án Tengelicre
utaztunk. Az egyenlő pontokat
gyűjtő riválisunk rutinos játékkal
vette fel a harcot ellenünk, amit a
bírói segítség fellendített, így már a
20. percben 9:4-re vezettek ellenünk. A második félidőt már meghajtottuk, de az sem volt elég a
győzelemhez így 31:25-re kikaptunk.
Góllövőink: Kis Noémi 1 gól,
Klippel Gyöngyi 2 gól, Vajcs Anna 3
gól, Fenyvesi Anita 4 gól, Vincze
Ági-Kis Klaudia- Baranya Lilla 5-5
gól.

Május 5-én itthon fogadtuk Decs
csapatát. A meccset végig mi irányítottuk és magabiztos előnyt szereztünk már az első félidőben. A félidőt
17:8-ra , a mérkőzést 28:16-ra nyertük.
Góllövőink: Fenyvesi AnitaKlippel Gyöngyi- Vajcs Anna 1-1
gól, Sereg Niki 2 gól, Kis Klaudia 4
gól, Vincze Ági 8 gól, Baranya Lilla
9 gól.
A mérkőzés után vacsorával megvendégelte csapatunkat Sereg Józsi
és Pap Laci (Papen).

Köszönjük!
Május 13-án Tolna fogadott
bennünket egy izgalmas jó meccset
játszottunk az NBII-es csapat ellen.
A félidőben 15:13-ra vezetett a hazai
csapat. Az izgalmas, hajtós mérkőzés végén az eredmény 27:27 lett.
Gratulálok a csapatnak, hiszen
nagyot küzdöttek.
(folytatás a 10. oldalon)
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Sport: Kézilabda, Labdarúgás

(folytatás az 9. oldalról)
Góllövőink: Bacs Ágnes 1 gól,
Sereg Niki 2 gól, Vajcs Anna 3 gól,
Klippel Gyöngyi- Kis Klaudia 4-4
gól, Vincze Ági 6 gól, Baranya Lilla
7 gól.
A kinti pálya sosem volt a kedvencünk, de a következő meccsen
Hőgyészen ez most mégsem
akadályozta a lányokat a győzelem
elérésében. A gólok száma viszont
tükrözi, hogy nem ideális a mai
kézilabda játékban a műanyag
pálya. A félidőt 5:7-re, a mérkőzést
15:18-ra nyertük.
Góllövőink: Klippel GyöngyiSereg Niki 1-1 gól, Fenyvesi AnitaVajcs Anna 2-2 gól, Baranya Lilla 5
gól és Vincze Ági 7 gól.

Tamási csapata bajnokságon kívül barátságos mérkőzéseket játszik,
hazai pályán játszottuk a mérkőzést.
A jól és lendületesen játsző ellenféllel azért tanulságos mérkőzést játszottunk. A meccs eredménye 28:43
lett.
Góllövőink: Fazekas MóniKlippel Gyöngyi 1-1 gól, Fenyvesi
Anita – Vajcs Anna 2-2 gól, Kis
Klaudia 5 gól, Baranya Lilla 8 gól,
Vincze Ági 9 gól.
Simontornyával a 26.-ai mérkőzés elmaradt, hiszen bajnokság közben visszaléptek, így a meccset 10:0
-ra nyertük.
Június 6-án utaztunk Bölcskére.
A mérkőzést végig mi irányítottuk és
magabiztos játékkal a félidőt 12:16ra, a meccset 18:34-re nyertük.

Góllövőink: Baranya BettiSereg Niki 1-1 gól, Vincze Ági 2 gól,
Vajcs Anna- Fazekas Móni 3-3 gól,
Baranya Lilla 10 gól, Kis Klaudia 14
gól.
Utolsó mérkőzésünket Nagydorogon játszottuk. Jó hangulatú
mérkőzésen a kemény játék mellet
baráti volt a hangulat az ellenfél
játékosaival. A félidőt 14:23-ra, a
mérkőzést 19:44-re nyertük.
Góllövőink: Fazekas Móni-Bacs
Ági 1-1 gól, Vajcs Anna 2 gól,
Klippel Gyöngyi 3 gól, Sereg Niki 4
gól, Baranya Lilla- Vincze Ági 6-6
gól, Kis Klaudia 14 gól.
Bajnokságot így 3. helyezettként
zártuk!!!

Labdarúgás hírek
volt meglepő a hazaiak nagyarányú Fiataljainkra nehéz mérkőzés várt,
győzelme.
de eleinte jól állták a sarat. Később
az összeszokottabb vendégcsapat
Magyar Kupa, 2012.03.04
f e l n ő t t D u n a s z e n t g y ö r g y - kétgólos előnyt szerzett, a mieinkNémetkér-Madocsa 1:4 (1:1)
nek pedig nem jött össze semmi. A
Vez: Éreth A, Mészáros L, Madocsa 2:2 (2:1)
Vez: Stefik, Szincsák, Hartung
második félidőben még jobban
Mészáros G
kidomborodott a vendégek fölénye.
Gólszerző: Böde 2, Tolnai, Gólszerző: Böde 2
Wenhardt
Molnár – Kindl, (Boris K) Erdélyi, felnőtt Madocsa-Kajdacs 7:0 (4:0)
Magyar T – Araczki I, (Kindl) Szili, Magyar I – Wenhardt (Vörös) Vez: Álló T, Varga G, Bogdanovics
Erdélyi, Boris K, Magyar I– – Szakács, Sánta, (Araczki I) Wolf, S
Szakács, Szili, Sánta, (Vörös) Tolnai Tolnai (Tóth) – Böde,
Gólszerző: Böde 3, Szakács 2,
– Böde, Wolf (Wenhardt)
Araczki I, Tolnai
A bajnoki címre pályázó Duna54 tolna megyei csapat lépett pá- szentgyörgy otthonában kezdtük a Lacza – Baka, Erdélyi, Boris K,
lyára, a győztesek, (27 csapat) vár- tavaszt. Küzdelmes mérkőzésen a (Vörös) Araczki I – Szakács, Sánta,
hatják a következő fordulót. Jó mér- hazaiak szereztek előnyt kétszer is. Wenhardt, (Blatt) Tolnai (Magyar T)
kőzésen a második félidőben fölény- A mieink becsületesen küzdöttek, – Böde, Kindl (Araczki A)
be kerültünk és magabiztosan győz- szinte végig támadtuk a második
tünk.
félidőt. A nagy akarásnak meglett az A viharos szél az első félidőben a
eredménye, Böde parádés góljával vendégeket támogatta, akik ki is ala14. forduló, 2012.03.10
az utolsó percben sikerült egyen- kítottak egy-két helyzetet, hátul peifi Dunaszentgyörgy-Madocsa 6:0 líteni. A döntetlennel őrizzük három dig a lestaktikájukkal megállították
pontos előnyünket.
a támadásainkat. Húsz perc után el(3:0)
kezdtek játszani a mieink és szép
Vez: Szincsák, Hartung
gólokat lőve, magabiztosan nyer15. forduló, 2012.03.18
tünk.
Tarczal – Fazekas, Feil, Szabó J, ifi Madocsa-Kajdacs 0:7 (0:0)
Gábor – Szabados, Kovács, Novák, Vez: Varga G, Bogdanovics S
16. forduló, 2012.03.25
Szabó E – Madár, Erdélyi
Tarczal – Szabó J, Feil, Madár, ifi Sióagárd-Madocsa 3:2 (0:2)
A mezőny egyik legjobb csapata (Fazekas) Gábor– Szabados, Vez: Balipap Cs, Bódog
ellen kezdtük a tavaszt, szokás (Novák) Kovács, Zengrűber, Farkas
szerint néhány hiányzóval, így nem – Erdélyi, Szabó E,
(folytatás a 11. oldalon)
Márciusi, áprilisi, májusi meccsek

Sport: Labdarúgás
(folytatás a 10. oldalról)
Gólszerző: Zengrűber 2
Tarczal – Vajai, Madár, P.Kovács,
Gábor – Szabados, Kovács, Szabó
E, Farkas – Erdélyi, Zengrűber
(Novák)
Fiataljaink lelkes játékkal sokáig vezettek, de a végét nem bírták erővel.

18. forduló, 2011.04.08
ifi Madocsa-Pálfa 5:1 (2:0)
Vez: Petrovics I, Peti Zs, Horváth
T
Gólszerző: Madár 3, P.Kovács,
Erdélyi
Tarczal – Szabó J, Madár, P.Kovács,
Szabó E (Závodi) – Szabados,
Kovács, Zengrűber, Vajai – Erdélyi,
Novák (Trapp)
Fiataljaink biztos győzelmet arattak.

felnőtt Sióagárd-Madocsa 0:2
felnőtt Pálfa-Madocsa 3:7 (3:4)
(0:0)
Vez: Balipap T, Balipap Cs, Bódog Vez: Illés T, Tamás L, Szigeti A
Gólszerző: Szakács 4, Böde 2,
Gólszerző: Böde 2
Wolf
Molnár – Araczki I, Szili, Erdélyi,
(Magyar T) Magyar I (Blatt) (Boris Araczki A – Baka, Sánta, (Elek)
B) – Szakács, (Blatt) Wolf, Sánta, Magyar I, Araczki I (Boris K) –
(Vörös) Tolnai (Wenhardt) – Böde, Szakács, Wolf, (Blatt) Wenhardt,
(Vörös) Tolnai – Böde, Kindl
Kindl
(Magyar T)
Nagy rangadót játszottunk a régi
riválissal. 70 percig izgalmas volt a A mezőny leggyengébb csapata
meccs, aztán Böde két villanásával ellen edzőnk nagyarányú győzelmet
remélt, de az első félidő nehezebben
megszereztük a három pontot.
sikerült a vártnál.
17. forduló, 2011.04.01
19. forduló, 2011.04.15
ifi Madocsa-Gerjen 3:0
ifi Madocsa-Decs 2:1 (0:0)
Ifistáink játék nélkül szereztek Vez: Horváth T, Forray J
három pontot, mert a vendégcsapat Gólszerző: Madár 2
nem tudott kiállni.
Tarczal – Szabó E, Szabó J, Madár,
Gábor – Szabados, Kovács,
felnőtt Madocsa-Gerjen 3:2 (1:2)
Vez: Szabó P, Mészáros G, Zengrűber, Trapp (Závodi) –
Erdélyi, Novák (Erb)
Mészáros L
Gólszerző: Kindl, Böde, Tolnai
Fiataljaink kemény meccset vívtak a
Lacza – Araczki, (Tóth) Szili, Boris vendégekkel, Madár góljaival sikeK, Magyar I, (Magyar T) – Szakács, rült három pontot szerezni. A végén
Sánta, Vörös, (Tolnai) Wenhardt,– volt egy kis dulakodás, a páros
kiállításnak sajnos Madár Krisztián
Böde, Kindl
lett az egyik áldozata, őt néhány
A mérkőzést nagyon álmosan kezd- meccsen nem fogjuk látni.
tük és a vendégek két gyors gólt szereztek. A mieink nem tudtak felpö- felnőtt Madocsa-Decs 3:0 (3:0)
rögni, a gerjeniek 10 emberrel véde- Vez: Rácz Z, Horváth T, Forray J
keztek és a viharos szél is nehezítette Gólszerző: Böde 3
a dolgunkat. Szerencsére szünet
előtt szépítettünk, a második félidő Molnár – Baka, (ifj Erdélyi) Erdélyi,
elején pedig egyenlítettünk. Ezt kö- Szili, (Boris K), Magyar I, –
vetően feljavult a támadó játékunk Szakács, Sánta, (Vörös) Wenhardt,
és sikerült megszereznünk a győztes (Elek) Tolnai (Araczki A) – Böde,
Wolf
gólt.
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Közepes játékkal sikerült legyőzni a
vendégeket a kitűnően játszó Böde
vezérletével.
20. forduló, 2011.04.22
ifi Dunakömlőd-Madocsa 6:3
(4:0)
Vez: Szigeti A, Kelemen
Gólszerző: Zengrűber 3
Tarczal – Szabados, Szabó J,
P.Kovács, Gábor – Trapp, (Erb)
Kovács, Zengrűber, Závodi –
Erdélyi, Novák
Egyenlő erők összecsapásán akár
fordított eredmény is születhetett
volna.
felnőtt Dunakömlőd-Madocsa 2:2
(1:1)
Vez: Éreth A, Szigeti A, Kelemen
Gólszerző: Wenhardt, Böde
Molnár – Araczki I, Szili, Tóth,
(Vörös) Magyar I, – Szakács, Wolf,
Wenhardt, Tolnai – Böde, Kindl
Nagy iramú izgalmas meccsen igazságos döntetlen született
21. forduló, 2011.04.29
ifi Madocsa-Bátaapáti 0:4 (0:2)
Vez: Varga G, Kovács L
Tarczal – Vajai, Fazekas, Feil, Gábor
– Trapp, Kovács, Szabó E, (Závodi)
Zengrűber (Erb) – Erdélyi, Novák
Ifistáink gyengén játszottak,
megérdemelten győztek a vendégek.
ifi Madocsa-Bátaapáti 0:3 (0:2)
Vez: Illés T, Varga G, Kovács L
Molnár – Araczki I, (Baka) Erdélyi,
Boris K, (ifj Erdélyi) Magyar I,
(Blatt) – Szakács, Wolf, Wenhardt,
Tolnai (Araczki A) – Böde, Kindl
(Vörös)
Felnőtt csapatunk gyengén játszott,
tavasszal először nem rúgott gólt
Böde, oda lett a csaknem kétéves
hazai veretlenségünk.
(folytatás a 12. oldalon)

12
(folytatás a 7. oldalról)

Sport: Labdarúgás
Lacza – Baka, (Elek) Erdélyi, ifj
Erdélyi, Araczki I (Araczki A) –
Szakács, Wolf, (Magyar T) Sánta,
(Blatt) Vörös, Kindl (Magyar I) –
Böde

Góllövő: Kindl 3, Szakács, Tolnai,
Wolf

Az idősebb játékosok hiányoztak a
csapatból, a rutintalan újoncaink
pedig veszélytelenek voltak az
ellenfél kapujára.

Molnár – Baka, (Boris K) Erdélyi,
(ifj Erdélyi) Szili, Magyar I–
Szakács, (Blatt) Wolf, (Magyar T)
Nagyszerűen játszott a csapat, Sánta, (Elek) Vörös, Tolnai – Kindl
könnyen kétszámjegyű győzelmet
Utolsó idegenbeli meccsünket jó
szerezhettünk volna.
játékkal nyertük meg.
24. forduló, 2011.05.19
26. forduló, 2011.05.27
ifi Tengelic-Madocsa 4:2 (3:1)
ifi Madocsa-Fadd 0:7 (0:3)
Vez: Botos M, Kurcz Gy
Vez: Szabó P, Kovács T
Góllövő: Trapp, Madár

felnőtt Németkér-Madocsa 2:2
(1:0)
Vez: Kövesdi t, Péter I, Pekoli D
Gólszerző: Szili, Szakács

Tarczal – Kovács, Madár, Gábor,
Szabó E – Trapp, (Bíró) Erdélyi,
Erb, (Novák) Vajai,– Zengrűber,
Závodi

Tarczal – Szabados, Feil, Szabó J,
Gábor – Kovács, Madár, (Novák)
Erdélyi, (Erb) Szabó E (Bíró) –
Závodi, Trapp

Böde – Baka, Erdélyi, Szili, Araczki
I, (Magyar T) – Szakács, Wolf,
Sánta, Wenhardt, (Vörös) Tolnai (ifj
Erdélyi) – Kindl

Ifistáink ezúttal egy nyerhető Ifistáink gyenge játékkal, könnyen
meccset veszítettek el, sok volt a megadták magukat.
rutintalan újonc a csapatban, és sok
felnőtt Madocsa-Fadd 3:3 (0:1)
meghatározó ember hiányzott.
Vez: Éreth, Szabó P, Kovács T
felnőtt Tengelic-Madocsa 4:3 (2:1)
Molnár – Baka, (Araczki I) ifj
Vez: Stefik R, Botos M, Kurcz Gy
Erdélyi, (Boris K) Szili, Magyar I–
Góllövő: Kindl, Szili, Böde
Szakács, (Magyar T) Wolf, Sánta,
Lacza – Baka, Erdélyi, ifj Erdélyi, Vörös, (Wenhardt) Tolnai (Araczki
Araczki I (Boris K) – Szakács, A) – Böde
(Tolnai) Wolf, Sánta, Vörös, (Szili)
Kindl (Araczki A)– Böde (Magyar I) Csapatunkat lebénította a nagy tét és
a nyugodtan játszó faddiak kétgólos
A szezon legfájóbb vereségét előnyt szereztek. Szerencsére felpöszenvedtük el, pedig a hazaiak az rögtünk és bravúrosan megfordíutolsó 30 percet tíz emberrel tottuk a meccset. Egy-két percet
kellett volna kibírni, de sajnos nem
játszották végig.
sikerült. Elúszott az aranyérem.
25. forduló, 2011.05.27
ifi Mórágy-Madocsa 8:1 (3:0)
Kiadja:
Vez: Horváth J, Kelemen Z
Madocsa község Önkormányzata
Góllövő: Szabó E
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Tarczal – Szabados, Feil, Szabó J,
Kiss Ferenc
Gábor – Vajai Madár, (Novák)
20/223-4874
P. K o v á c s , ( E r b ) S z a b ó E , –
fecoshy@freemail.hu
Zengrűber, (Trapp) Erdélyi (Bíró)
Az újság bejegyzési száma:
2.9.1./1268-1/2005
Ifistáink ősszel legyőzték a móráFelelős kiadó:
gyiakat, ezúttal viszont nagyon
könnyen megadták magukat.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
felnőtt Mórágy-Madocsa 2:6 (0:4)
Nyomda:
Vez: Álló T, Horváth J, Kelemen Z
Kerényi Nyomda, Szekszárd

22. forduló, 2011.05.06
ifi Németkér-Madocsa 4:0 (1:0)
Vez: Péter I, Pekoli D
Tarczal – Szabados, Feil, Erdélyi,
Gábor (Szabó R) – Trapp, Kovács,
Vajai, Závodi –Farkas, Erb

Balszerencsés meccset játszottunk,
Böde sérülés miatt csak a kapus
posztot tudta vállalni, a hazaiak két
lövésből szereztek két gólt. Mi hiába
támadtuk végig a meccset, sokáig
nem tudtuk feltörni a 10 emberrel
védekező hazaiak pajzsát. Küzdésünknek meg lett az eredménye, az
utolsó percben egyenlítettünk, s
mivel Szentgyörgy elvérzett Kömlődön, továbbra is elsők vagyunk.
23. forduló, 2011.05.12
ifi Madocsa-Zomba 0:2 (0:1)
Vez: Mészáros G, Kovács L
Tarczal – Szabados, Feil, Szabó J,
Szabó E – Trapp, (Novák) Erdélyi
Kovács, Vajai,– Zengrűber, Závodi
(Erb)
Ezúttal egy erős csapat ellen
dicséretesen helytálltunk, nem sok
hiányzott egy bravúrhoz.
felnőtt Madocsa-Zomba 6:0 (2:0)
Vez: Weitner Á, Mészáros G,
Kovács L
Gólszerző: Böde 3, Szakács,
Araczki A, Magyar T

