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A Madocsai Önkormányzat lapja
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Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal vagy
anyagi támogatással járultak hozzá a rendezvényhez.
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Önkormányzati hírek
Fő támogatónk volt:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
A támogatás összege: 1.000.000,- Ft

Támogatóink voltak továbbá:
MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
MADAGRO KFT.
MELO-TEX KFT.
BA-TU ÉPÍTŐIPARI KFT.
PUCH SÖRPATIKA
DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
MEZŐFÖLDI REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ KFT.
DÁVID ILDIKÓ
MADOCSAI POSTA DOLGOZÓI
MADOCSAI NYUGDÍJAS KLUB
ROSTÁS GYÖRGY
MADOHÚS KFT.
FARKASNÉ BUJDOS EDIT
HAJDU ÉS KISS KFT.
KISNÉ SZILI MÁRIA
SZILI JÁNOSNÉ
VÖRÖSNÉ KIS ZSUZSA
GELENCSÉR SÁNDOR
TÖRJÉK ZSIGMONDNÉ
BALOGHNÉ BENICS IBOLYA
MADÁRNÉ BOR EDIT
LUFI BOHÓCOK
KÖLESDI GÁBOR
BICZÓ ZSUZSANNA
NOVÁK FERENC
MADOCSAI MAZSORETT ÉS TWIRLING SPORT EGYESÜLET
MADOCSAI HAGYOMÁNYÖRZŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET
ÁRKI ZSUZSANNA
VONYIGÓ ZENEKAR
BORZAVÁRI RÓZA
FŐZŐVERSENY ZSŰRIJE: DR. WARTIG LÁSZLÓ, VÖRÖS BÁLINT, ZÁMBÓ ZOLTÁN
HELYI TERMÉKEK BEMUTATÓI: MADOHÚS KFT., TIBAI LAJOSNÉ
SZABÓ ÁDÁM, MADOCSAI BOROSGAZDÁK
KÖLYÖKKUCKÓ ÓVODA DOLGOZÓI ÉS ÓVODÁSAI
MADOCSAI SPORT EGYESÜLET KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
KÖSZÖNJÜK!
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Szüreti felvonulás és bál 2012. szeptember 1.
Szüreti bál napja, száraz már a mező
Azt mondja mindenki, kőne már az eső.
Maradt egy kis szőlő, minden nem fagyott ki,
Tudunk azért néhány apró kortyot inni.

Karácsonyi bulin szigorú a Kese,
Mindenféle taknyos lábát ne tegye be.
Mint a szilaj bika dúl-fúl magába,
Másnapra meg gipszbe került a bokája.

Elmondom, hogy állunk, ide figyelj hékás,
Öreg bíró urunk, az Öcsi, a Téglás.
Mellette az Ildi, régóta a neje,
Azért van úgy rendben, örökké a feje.

Diszkóban táncolni nem könnyű mankóval,
Hamar találkozik pofád a padlóval.
Esés után a Tibi keservesen nyögött,
Közönség meg azon, jó nagyokat röhög.

Nagy lányuk Tamara, az ifjú bíróné,
Kis bíró a Józsi, Rompos és alapi.
Öreg csősz a Bíró, másik meg a Misu,
Ez a sok fura név énrajtam is kifog.

Mozaik szavakat nehéz értelmezni,
Legjobb, ha az ember óvatosan kezdi.
Hallottuk, hogy nálunk alakul a MÖTYE,
Kiváncsi lennék rá, valaki tudja-e.

Két János a bakon, hogy kilegyen a fogat,
Meg hintók elején ott vannak a lovak.
Csőszlányok jönnek, magyaros ruhában,
Mulatós legények, ingük már lehányva.

Madocsai Öreg Tyúkok Egyesületének
Félelmetes híre lett már a megyébe,
Higgyék el énnekem, női focicsapat,
Akivel játszottak, az mind alulmaradt.

Csőszlegények közül, lovon a legjobbja,
Amelyik berúgott, a ló úgyis ledobja.
Rendőrség részéről azt ígérték mára,
Senki más, csak a ló fújhat a szondába.

Lópatát kezelni jó a rézeleje,
De hogy megmaradjon, igencsak tegye el.
Szukri barátunk az ablakban tartotta,
Fia pár barátja rögtön lehajtotta.

Romlanak nálunk az életvitelek,
Kicsináltak minket a frankhitelek.
Lehet, hogy az adna országunknak rangot,
Hogyha becsukhatnánk egy-két szemét bankot.

Amelyik a léből pár kortyot lerántott,
Hétszentség, hogy nem kap soha patarákot.

Akinek a pénze mára még nem fogyott,
Az nagyon spórolós, vagy jó sokat lopott.
Világunk sora most is arra halad,
Ki csórónak született, most már az is marad.
Ne búsuljunk tovább, mulasson ma a nép,
Elmesélek egy-két vidámabb eseményt:

Diszkó után volt már sok-sok fura ötlet,
De amit elmesélek, mindegyiken túltett.
Valószínű, ehhez sokat kell tintázni,
Bady Ati akart a gyogyóban hintázni.
Igen hülye ötlet, rögtön támogatják,
András-puszta cégét meg is látogatják.
Felijed a portás, feje nagyon kókadt,
Beengedi rögtön a legfrissebb lakókat.

Disznóvágáskor, ahogy régen szokták
Belet, meg gömböcöt vízben beáztatják.
Gazda az egészet a sparheltra rakta,
Ne legyen túl hideg, kicsit meglangyítja.
Ebédelni mentek, mire megkajáltak,
Sparhelt tetején főtt belet találtak.
Azért a gömböcöt betölti a banda,
Akkorára főtt össze, mint egy teniszlabda.
Három madocsai, disznót venni mennek,
Gödrökbe érve, mégis eltévednek.
Hol lakik a Jancsi, sehogy se találják,
Segítségképpen a GPS-t babrálják.
(folytatás az 5. oldalon)

Önkormányzati hírek
(folytatás a 4. oldalról)
Néhán ápolónak feltünt már a dolog,
Ez a részeg banda, bent minek kódorog.
Ők is úgy gondolták, legjobb, ha lelépnek,
Mert befogják őket állandó vendégnek.
Valószínű, hogy az agya már elkopott,
Mert a mi Balázsunk rabszállítót lopott.
Először csak egyet került a vén busszal,
Kipróbálta meddig bírja a gép szusszal.
Kifogástalan volt a műszaki állapot,
Ezzel hordott Noé bárkába állatot.
Ő is megtöltötte, elment Siófokra,
Aztán a rendőrség hamar nyakon fogta.
Madocsai lónak semmi sem akadály,
Mert, ha kell, Kömlődön, színpadra is feláll.
Gyönge volt a deszka, szakat a ló alatt,
Ilyenből alakul néha egy kis harag.
Madocsa Ló-Vasát, úgy megfejelik,
Fejét egy darabig erősen jegelik.
Nem hagyják magukat, üsd, vágd, nem az apád,
Kocsiról leveszik rögtön a kisefát.
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Melltartó meg bugyi, a guminő fölött,
A butikos ettől két hétig röhögött.
Reggel volt a dolog, bolt elől figyelték,
Jópáran a spinét meg is irigyelték.
Vagy azért, mert ilyen vagány legény hordja,
Mitől meg ilyen jól, gumipipi dolga.
Mikor a havernak sok van az agyába,
WC-ben bírkózik egy szaros gatyába.
Történet eleje akként alakula,
Az illemhely előtt elindult a kula.
Szorította volna, de már jött a leve,
Kis is lett fugázva a WC eleje.
Ott maradt a póló, meg a rövidgatya,
Találjuk ki gyorsan, miben ment ő haza.
Falunkban ezután olyan hírek jártak,
Valamelyik éjjel szaros szatírt láttak.
Fiat Stilo-nak van egy gyenge pontja,
Ezt a Pkó gyerek sűrűn el is rontja.
Elintézi rögtön, mint Szívós a váltót,
Interneten keres megint új sebváltót.

Besenyő legény olyanokat vágott,
Rögtön leterített vele egy-két svábot.

Talál gyorsan egyet, elmondja a fohászt,
Fuvarosnak mindjárt bepalizza Juhászt.
Hol járhatunk komám, MO van újra,
Végre kiderítik, hogy ez az M nulla.

Legénybúcsúra guminő, ajándék.
Fogdosta mindenki, leginkább haránték.
Sanyi rögtön beleharap még egy szelepet,
Attila még így is rögtön beleszeret.

Nem tudták, hol járnak, átkeltek a Dunán,
Merre kóboroltak, Pesten-e vagy Budán.

De hogy szerencsétlen ne legyen meztelen,
Öltöztetni viszi reggel az esztelen,

Történt még sok minden, de kevés a tinta,
A kikiáltó is inkább nagyot inna.
Jöjjön el mindenki estére a bálba,
Öreg és fiatal szeretette várva.

Gyermekvédelmi kedvezmény módosítás
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosult, mely szerint, 2012
novemberétől az arra rászoruló családok Erzsébet-utalványban kapják a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó támogatást.
Novembertől a szociálisan rászoruló családok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli
támogatást már természetbeni ellátásként Erzsébet-utalványban kapják. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
az iskolakezdéshez és a gyermekneveléssel összefüggő egyéb kiadásokhoz nyújt segítséget. Ennek keretében évi két
alkalommal, gyermekenként 5 800,- Ft összegű támogatás jár. A támogatásként nyújtott Erzsébet-utalvány,
fogyasztásra kész étel mellett, ruházat és tanszer vásárlására is felhasználható.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylési feltételei nem változtak, a kérelmeket továbbra is a szülő lakcíme
szerinti polgármesteri hivatalnál kell benyújtani, és azokról a jegyző dönt.
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Zöld hulladék szállítás
Értesítjük a lakosságot, hogy
Községünkben az idei évben a zöldhulladék elszállítása
az alábbi időpontokban történik:
2012. október 18-án
2012. november 7-én
2012. november 15-én
Szállításra kerülő hulladékok:
-

ágak, vesszők kötegelve (hossza: maximum 1,5 m, vastagsága: maximum 10 cm)
lomb és kaszálék zsákba

Amennyiben olyan hulladék kerül kihelyezésre, amely nem csak zöld
hulladékot tartalmaz, azt a szolgáltató nem szállítja el.
Polgármesteri Hivatal

Igényelhető komposztláda
Figyelem!
A komposztládák igénylésére vonatkozó tájékoztató a madocsai lakosokra is érvényes, ezért kérjük,
hogy akit érdekel, minél előbb jelezze igényét a feltüntetett telefonszámon, vagy személyesen a megadott
helyen.
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Iskolánkról
Mindannyian tapasztaljuk, hogy
minden év augusztusában az oktatás
a figyelem központjába kerül.
Az utóbbi hetekben nap, mint nap
látjuk, halljuk a különböző médiákban, hogy az oktatás változáson
megy át. Számos változás történt a
köznevelési törvényben, de számotokra az idei tanév legjelentősebb
változása a mindennapos testnevelés bevezetése az 1. és az 5. osztályban.
Közérdekű információk
Osztályfőnökök, ismertetése:
· 1. osztály: Boldog Istvánné
· 2. osztály: Vörösné Szabó
Szilvia
· 3. osztály: Zemkóné Horváth
Zsuzsanna
· 4. osztály: Soós Ferencné
· 5. osztály: Molnár Edit
· 6. osztály: Lovász Magdolna
· 7. osztály: Pálfi Anita
· 8. osztály: Szabóné
Komáromi Ágota
A matematikát és a földrajzot
Sebestyénné Venczel Andrea tanárnő tanítja.
Napközis nevelők:
Laposáné Sashalmi Ilona: az 1 és a
3 osztályosok vezetője.
Biczóné Pető Veronika: a 2. és 4.
osztályosok vezetője.

Áttanító kollegák:
Fizika: Keresztesné Katona Mária.
Testnevelést 7. és 8. osztályban
Fellinger Julianna.
Szarvasné Lukács Viktória tanítónő
Pakson folytatja pedagógus munkáját.
Országos mérés, értékelés:
2013. május 29-án kerül sor az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára

a negyedik, a hatodik, a nyolcadik
évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedően.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2012. október 29től november 4-ig tart. A szünet
2013. április 3 és május 28. között előtti utolsó tanítási nap október 27.
fittségi vizsgálatok elvégzésere (szombat), a szünet utáni első
tanítási nap november 5. (hétfő).
kerül sor.
A téli szünet 2012. december 27Rendezvényeink, iskolai ünne- től 2013. január 2-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2012.
pek, megemlékezés
december 21. (péntek), a szünet
- Tanévnyitó
iskolai utáni első tanítási nap 2013. január
- Október 6.
iskolai 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2013. március 28- Október 23-a
községi
- Őszbúcsúztató
iskolai tól április 2-ig tart. A szünet előtti
- Mikulás
iskolai utolsó tanítási nap március 27.
- Farsang
községi (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap április 3. (szerda).
- Kommunista és egyéb
A tanítási évben – a tanítási
diktatúra áldozataira
emlékezés (febr. 25.) osztály napokon felül - a nevelőtestület a
- Március 15.
községi tanév helyi rendjében meghatározott
az általános
- Szavalóverseny
iskolai pedagógiai célra
- Fordított nap
iskolai iskolában öt, munkanapot tanítás
nélküli munkanapként használhat
- Nemzeti Összetartozás
Napja (jún. 4.)
osztály fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelő- Holokauszt áldozataira
emlékezés (ápr. 16.) osztály testület véleményének kikérésével
- Anyák napja
iskolai az iskolai diákönkormányzat jogo- Majális
iskolai sult dönteni.
- Ballagás
községi
III. Szabadon választható
- Tanévzáró
iskolai
tevékenységek:
Szakkörök közül az alábbiakba
A 2012/2013. tanév legfontosabb
lehet jelentkezni
időpontjai
1.
számítástechnika 3. 4.
2.
színjátszó
A tanítási év első tanítási napja:
3.
matematika
2012. szeptember 3. (hétfő), utolsó
tanítási napja: 2013. június 14.
Gyógytestnevelés
(péntek). Az iskola utolsó, befejező
évfolyamán az utolsó tanítási nap
Sportkörök
1. alsóban:
A tanítási napok száma az általá2. felsőben:
nos iskolában száznyolcvankettő
nap
Hittan: minden osztály órarendA tanítási év első féléve 2013. jébe iktattuk.
január 11-ig tart. Az iskoláknak
Agócs Mihályné
2013. január 18-ig kell értesíteniük
igazgató
a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a
szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
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Új tanulók érkeztek
Különösen nagy izgalommal és
várakozással kezdődik az új tanév
annak a 23 tanulónak, akik az idei
tanévet a mi iskolánkban kezdik
meg, akik iskolánkat választották,
hogy megkezdett tanulmányaikat,
ami iskolánkban folytassák.
Mindannyian tudjuk, hogy az új
környezet, új tanárok, új közösség,
az új szokások, más hagyományok
megismerése nem egyszerű feladat.
A tanító nénik, tanár nénik nevében
is mondhatom, mindannyian azon
leszünk, hogy ez minél kisebb
nehézséget jelentsen számukra. A
tanulóinkat kérem arra, hogy fogadják szeretettel az új tanulókat, se-

gítsétek a beilleszkedésüket,
Új környezet, az ismeretlentől
segít-sék az új, jó közösségek való szorongás még a felnőtteknek is
kialakulá-sát.
nehéz.
Az új diáktársak pedig igyekezzenek
minél hamarabb megismerni az
itteni szokásokat, hagyományokat,
és kívánom, hogy érezzétek jól magukat iskolánkban, és sikeresen,
eredményesen tanuljanak mindannyian.
Nagy izgalommal készültek a
mai napra, az első osztályos gyerekek. Számukra szeptember 3-a nemcsak a tanév kezdetét jelenti, hanem
életüknek egy fontos szakasza
kezdődik el.

A szülők is bizonyára aggódnak,
hogy fogja gyermekük az új
feladatokat teljesíteni, meg tudnak-e
felelni az iskolai elvárásoknak?
Ez bizonyára nem könnyű feladat,
de Boldog Istvánné és Laposáné
Sashalmi Ilona tanító nénik sok éves
szakmai tapasztalata, hozzáértése,
átsegíti a gyerekeket a kezdeti
nehézségeken.
Agócs Mihályné
Igazgató

Osztálylétszámok
OSZTÁLYLÉTSZÁMOK
2012/2013. tanév
D-B-M MONI Madocsai Tagintézmény
1.osztály: 15 fő
2.osztály: 25 fő
3.osztály: 19 fő
4.osztály: 21 fő
______________
Alsó tagozat: 80 fő

5.osztály: 16 fő
6.osztály: 19 fő
7.osztály: 16 fő
8.osztály: 16 fő
_______________
Felső tagozat: 67 fő

Össz.: 147 fő

Táborozás
Július 9.-én Fadd-Dombori sporttáborába utaztunk. Mindenki már
várta ezt a napot, 23-an voltunk
összesen a kisegítőkkel. Az első nap
beköltöztünk a szobákba, nagyon
szépek voltak, mi voltunk az első
lakói mióta pár hete felújították. Az
ebédet egy közeli étteremben fogyaszthattuk el. A szobákat pontozták tisztaságra is. Minden napra meg
volt a program reggel 8-kor kelés
utána futás és az után készítették a
Juli tanárnőék a finomabbnál-finomabb ételeket. Ezután szabadfoglal-

kozás volt, általában fürödtünk a
medencében vagy éppen röplabdáztunk, fociztunk vagy ping-pong-oztunk. Délután a lányoknak aerobic
volt. A fiúknak pedig Baranya Lilla
tartott egy kis edzést. Ezután
mentünk a standra és fürödtünk a
Duna-holtágában vagy éppen
napoztunk. Itt is jól eltöltöttük az
időt. Amikor visszaértünk a táborba
a pedagógusok és a felnőtt segítők (
Agócs Mihályné, Fellinger Julianna,
Elszaszer Wanda, Baranya Lilla,
Füller Klaudia, Stiener Csenge) már

készítették is a vacsorát. Általában
ez után is fürödtünk, de már csak a
szálláshelyünkön lévő medencében
vagy röplabdáztunk a segítőkkel.
Esténként az igazgatónővel elmentünk páran egy esti sétára a tábor
területén. A második nap már nem
tudtunk futni menni, mert esett az
eső így tovább is aludhattunk. De
délutánra már felszáradt az eső így
ugyanúgy folytak a programok. A
harmadik napon is így jártunk az
esővel.
(folytatás a 7. oldalon)

Iskolai hírek
(folytatás a 6. oldalról)
De azt leszámítva mindig jól
elvoltunk! Voltak látogatóink is
méghozzá Andi néni és Laca, Edit
néni és Anita néni. A negyedik napon
Edit néni leváltotta az Igazgatónőt,
nagyon örültünk neki, hogy ő is
velünk töltött egy szép napot.
Aznap este volt a tisztasági verseny
eredményhirdetése és a segítők
jutalmazása. Este már mindenki
bepakolt magának. Elég hamar eljött
a 13-a és már mentünk is haza.
Mindenki nevében köszönjük a a
szülőknek a segítségét az élelmezésben és, hogy segítettek eljutni
Domboriba! A tábor felnőtt vezetői:
Fellinger Julianna, Füller Klaudia,
Baranya Lilla, Molnár Edit, Agócs
Mihályné igazgatónő, Elszaszer
Wanda és Stiener Csenge voltak. A
szervezőknek is szeretnénk köszönetet mondani, hogy megszervezték
nekünk ezt a felejthetetlen hetet.
Megkérdeztem pár embert, hogy
nekik mi tetszett a táborban és így
válaszoltak:
- A tábor nagyon jó volt, egy kicsit
kicsik voltak a szobák, nagyon
finom volt a kaja.
- Nagyon jó volt, túl kicsit sok sport
volt és kevés bohóckodás. Remélem jövőre is lesz és kicsivel hoszszabb lesz.
- Mit ne mondjak élveztem, társaság is jó volt, az ételek is meg
minden, ház is jó volt és nem volt
messze a strand sem.

Megkérdeztem egy felnőttet is, hogy
neki hogy tetszett és ez volt a
válasza:
- Bár, én viszonylag rövid ideig
voltam veletek, de nagyon jól
éreztem magam. Tartalmasak
voltak a programok, és a
vízparton lenni abban a nagy
melegben igazi felüdülés volt.
Igaz a táborlakók között minden
felsős korosztály képviseltette
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magát, a korkülönbség egyálta-lán
nem okozott gondot. Jó kis csapat
jött össze arra az öt napra. Bízom
benne, hogy jövőre is si-kerül
eljutnunk ide.
Azt hiszem,
mindenki nevében mondhatom,
hogy nagyon jól sikerült a tábor!
Reméljük lesz jövőre is!
Vas Tímea 8. osztályos tanuló
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Agrárkamarai hírek

TUDNIVALÓK A KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI TAGSÁGRÓL ÉS A
REGISZTRÁCIÓRÓL
Az Országgyűlés július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvényt. A jogszabály célja, egy
olyan egységes agrárkamarai
szervezet megalakítása, amelyben
a mezőgazdasági termelők és a
termékeket feldolgozók, azaz az
agrárszektor és az élelmiszeripar
valamennyi piaci szereplője is
kötelező módon tagok lesznek.
Ezáltal minden olyan természetes
személy és gazdálkodó szervezet,
aki a törvény meghatározása szerint
agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. A tagnyilvántartás
összeállítása és az agrárkamarai
választások sikeres megszervezése
érdekében a törvény előírja, hogy az
agrárkamarai tagságra kötelezetteknek 60 napon belül (azaz 2012.
november 30. –ig) kell bejelentkezni (regisztrálni) az agrárkamarai
nyilvántartásba 5.000,- Ft összegű
kamarai regisztrációs díj megfizetése mellett A több önálló vállalkozással rendelkezőknek minden
érintett vállalkozást külön-külön
regisztrálniuk kell.
A regisztráció alól mentesülnek
azok, akik tagjai: a Magyar
Állatorvosi Kamarának, vagy a
Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamarának, vagy a
Magyar Vadászkamarának, vagy
más vadászati szakmai szervezetnek, vagy valamelyik hegyközségnek, de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül
más agrárgazdasági tevékenységet
nem folytatnak. A felsorolt körbe
tartozóknak azonban az online regisztrációs felületen ( lásd. lentebb!)
erről nyilatkozniuk kell !

lenni az agrárkamarának, akkor az A BANKI, VAGY CSEKKES BE„egyéb természetes személy regiszt- FIZETÉSNÉL A KÖZLEMÉNY
ráció” című felületen kell regisztrál- ROVATBAN FELTÉTLENÜL FEL
nia.
KELL TÜNTETNI AZ ONLINE
REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAA regisztrációs díj megfizetése alól POTT KAMARAI NYILVÁNmentesülnek azok a gazdálkodó TA R T Á S I S Z Á M O T é s a
szervezetek, amelyek igazolják, „KAMARAI REGISZTRÁCIÓS
hogy a gazdasági kamarákról szóló DÍJ” SZÖVEGET! Ennek hiányá1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) ban az azonosítás nem lesz lehetsébekezdésében foglalt regisztrációs ges !
díjat a kereskedelmi és iparkamara
részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkoz- A regisztráló a hozzájárulás összeniuk kell!
gének beérkezése után a regisztráció
során megadott e-mail címre elekA regisztráció kizárólag a Magyar tronikus értesítést kap az AgrárkaA g r á r k a m a r a h o n l a p j á n marától a kamarai nyilvántartásba
(www.agrarkamara.hu) található vételről, amely egyben a kamarai
online regisztrációs felületen regisztrációs díj megfizetésének
történhet 2012. november 30.-ig. A igazolása is.
kitöltés végén, a bevitt adatok
véglegesítése után a rendszer
elkészíti és a képernyőn megjeleníti A kitöltésben szükség esetén segíta regisztráló egyedi kamarai nyil- séget nyújtanak az agrárkamara
vántartási számát és a regisztráció Gazdálkodói Információs Szolgávisszaigazolását. A regisztrációs latának tanácsadói, azaz a megyék
díjat is a honlapon közzétett bank- teljes területét lefedő kamarai taszámlaszámra lehet utalni, vagy a nácsadók, valamint a falugazdáközeljövőben megjelenő „sárga szok.
csekken” lehet befizetni.(A kamarai
nyilvántartásba vétel csak azt
követően történhet meg, hogy a re- A Magyar Agrárkamara felhívja a
gisztrációs díj befolyt a Magyar Ag- regisztrálók figyelmét az e-mail cím
rárkamara erre a célra elkülönített- megadásának fontosságára, mivel a
14100000-10790649-02000004 kamara ezen keresztül fogja
számú bankszámlájára. (Volks- folyamatosan tájékoztatni tagjait az
bank).
őket érintő fontos tudnivalókról.

NAGYON FONTOS:
A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL
TÖLTENI ÉS KI KELL NYOMTATNI A VISSZAIGAZOLÁST,
MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA POSTÁZNI KELL
EGY PÉLDÁNYT A RAJTA
MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb
Amennyiben a regisztráció alól 2012. november 30-ig). Ennek
mentesülők közül valaki tagja kíván hiányában regisztráció érvénytelen!

Ha kérdésük van keressenek Pakson
a Magyar Agrárkamara irodájában:
Paks Tolnai út 2. 1 emelet
Tel: 06/30 286 8745

Bán Bálint Géza
Kamarai tanácsadó.

Nyugdíjas klub, Sport: Kézilabda
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Nyugdíjas klub hírei
A Madocsai Nyugdíjasklub július
23-ára családi napot tervezett
nagymamák és unokák társaságában. A programok nagyon élvezetesek voltak, kötél húzás, lufi fújás,
labda pattogtatás, zsákba ugrás,
háromszárú nadrágba menés is volt a
nap folyamán. Ebédre sült a lángos,
minden gyerek kapott kis ajándékot,
aki versenyzett. A nagymamák ezenkívül sütivel, üdítővel, dinnyével is
kedveskedtek a csemetéknek. Egy
csodálatos napot töltöttünk el, ezért
jövőre is megismételjük, hisz 50 fő
számára jelentett kellemes időtöltést.
Július 28-án a Madocsai Református
Egyház tartott családi napot, melyen tagjaink lángossütéssel vették
ki részüket. Az ebből befolyó bevételünket az Egyháznak adomá-

nyoztuk .

Összejöveteleinket továbbra is két
hetente tartjuk, melyeknek időpontA következő nyári programunk a jai a következőképpen alakulnak:
kézimunka kiállítás volt: Madocsai
Ügyes kezek címmel. Már régóta
tervezgettük, hogy egy kiállítás OKTÓBER 1.
15:00 ÓRA
keretében is megmutatkozunk a falu OKTÓBER 15.
15:00 ÓRA
lakosság előtt. Ehhez a Falunapi ren- OKTÓBER 29.
16:00 ÓRA
dezvény jó alkalom volt számunkra. NOVEMBER 12.
15:00 ÓRA
A kiállítást Oláh Lajosné, Cserepes NOVEMBER 24.
17:00 ÓRA
Ferencné, Fabók Jánosné, Magyar NOVEMBER 26.
15:00 ÓRA
Sándorné, Madár Jánosné, Sági DECEMBER 3.
15:00 ÓRA
Józsefné, Kánnai Andrásné, Magyar DECEMBER 17.
15:00 ÓRA
Istvánné, Fodorné Vörös Katalin,
Hefkó Sándorné, Zsigmond Ferencné, Benics Jánosné , Tarczal János- Mindenkit szeretettel várunk alkalné, Vájer Ferencné kézimunkáiból mainkra.
állítottuk össze, és így jött létre. A
kiállítás ünnepélyes megnyitójára
Augusztus 17-én, 18.00 órakor
Tarczal Jánosné
került sor.
Nyugdíjasklub vezetője

Kézilabda hírek
Csapatunk a 2011-12. évi megyebajnokságot bronzéremmel zárta.
Tengelic és Kocsola csapatai mögött. Kissé csalódás volt ez az eredmény, hiszen bennünk volt a jobb
helyezés. Tovább lépünk és a 201213.-as évi bajnokságra koncentrálunk.
Augusztus 20-án sportnapot rendeztünk, ami jó hangulatban és jó melegben zajlott, ezért a Délidei habparti nagyon jólesett mindenkinek.

A gyerekek aszfaltrajzversennyel Csapatok:
kezdték, utána sorversenyeken,
· MÖTYE csapata
ügyességi versenyeken vehettek
(Madocsai Öreglányok
részt. Volt a részükre is foci meccs is,
Egyesülete)
amit vegyes korú játékosok alkottak.
· MÖFE csapata (Madocsai
A gyermekvetélkedők díjazása a
Öregfiúk Egyesülete)
(csoki, cukor,…) támogatók segítsé· MIB csapata (Madocsai
gével történt!
Ifjú Bikák)
Mi felnőttek fociztunk és szeretném
· MSE Női kézilabda
megköszönni minden résztvevőnek,
csapatának játékosai
hogy megjelent és részt vett ezen a
rendezvényen.
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
Sok nevetés és jókedv jellemezte a
rendezvényt . A táplálékpótlást
zsíros és vajas kenyérrel tettük, amit
paprika, paradicsom és lilahagyma
tett teljessé.
Köszönöm a Paksi Atomerőmű
Tűzoltósásának a megduplázott
habpartit és Szintai Lacinak, hogy

Sport: Labdarúgás
ezt megszervezte és a Bölcskei
Önkéntes Tűzoltóságának a tűzoltóautót biztositották.
Támogatóinknak is szeretném
megköszönni, hogy e nehéz időkben
is hozzájárultak a rendezvényünkhöz.
Támogatóink: Paksi Atomerőmű
Tűzoltósága, Bölcskei Önkéntes
Tűzoltóság, Sarki kocsma, Törjék

Zsigmondné vegyeskereskedése,
Araczki Lászlóné vegyeskereskedése, Szintai László, Pap László,
Kánnai István szikvízkészítő, Kis
Gyula.
Köszönjük!!!
Kisné Szili Mária
Szakosztályvezető

Labdarúgás hírek
Megkezdődött az új szezon. A felnőtt csapatba két paksi játékos érkezett, Aschermann Gyula és Rein
Attila, kapusposztra pedig Szintai
Balázs Bölcskéről.
Az ifiből kiöregedett Tarczal Z,
Fazekas Z, Szabó J, Madár K, és
Zengrűber Á, új játékosként Szintai
Kristóf, Fodor Marcell és Kovács
Gergő érkezett, Újhelyi Szabolcs és
Vörös Viktor újrakezdi.
A felkészülés keretében résztvetttünk a Géderlaki Duna kupán, ahol
mindhárom meccsünket megnyertük.
Ismét a megyei II osztályú bajnokság keleti csoportjába kerültünk,
melyben 12 csapat szerepel, 22 bajnoki meccs után rájátszás lesz a
helyezésekért, így összesen 28
meccsből áll a szezon.
Magyar Kupa, 2012.08.12
Madocsa-Dunaszentgyörgy 3:2
(0:0)
Vez: Kövesdi, Takács, Albert
Gólszerző: Böde 2, Rein
Szintai – Kindl, Erdélyi, Rein,
Araczki I – Szakács, (Tolnai) Vörös
G, Sánta, Aschermann, Wenhardt –
Böde
A nagy kánikulában kitűnő mérkőzést vívtunk a régi riválissal és
magabiztos győzelmet arattunk.
1. forduló, 2012.08.20
ifi Madocsa-Pálfa 4:2 (2:2)
Vez: Bogdanovics S, Slarb R
Gól: Závodi Zs, Erdélyi Zs,
Szintai K, Feil T

Vajai A – Szabados A, Feil T, Fodor M, Gábor M – Bíró K, Szabó E,
M, Gábor M – Bíró K, Trapp T, Szintai K, Závodi Zs – Novák A,
Szintai K, Závodi Zs – Novák A, Erdélyi Zs
Erdélyi Zs
Küzdelmes mérkőzésen, néhány jó
Az első mérkőzésen 11 emberrel egyéni teljesítménnyel, ismét győztudtunk kiállni csere nélkül, három tek fiataljaink.
paksi és egy bölcskei légióssal.
Fiataljaink jól küzdöttek és lelkes felnőtt Decs-Madocsa 0:6 (0:2)
játékukkal kiharcolták a győzelmet. Vez: Tamás L, Mészáros L,
Marcsek G
Gól: Böde, Szakács, Vörös, Tolnai,
felnőtt Madocsa-Pálfa 9:1 (4:0)
Vez: Lengyel S, Bogdanovics S, Zengrűber, Madár
Slarb R
G ó l : B ö d e 4 , S z a k á c s 2 , Szintai – Kindl, ifj Erdélyi, Rein,
Aschermann 1, Wenhardt 1, Araczki I (Tolnai) – Szakács,
(Madár) Vörös G, (Magyar T) Sánta,
Zengrűber 1,
(Zengrűber) Aschermann, Magyar I
Szintai – Kindl, (ifj Erdélyi) Erdélyi, – Böde (Wenhardt)
Rein, Araczki I (Tolnai) – Szakács,
Vörös G, (Magyar T) Sánta, A lelkes hazaiak ellen végigtámad(Zengrűber) Aschermann, Wenhardt tuk a meccset, sok helyzet kimaradt,
de a végére így is nagyarányú lett a
(Magyar I) – Böde
győzelmünk, fiatal cserejátékosaink
Csapatunk ötletes játékkal és szép- jóvoltából.
ségdíjas gólokkal magabiztosan
győzött. Böde István ezen a meccsen
Kiadja:
szerezte meg 400. felnőtt bajnoki Madocsa község Önkormányzata
gólját. 1999-ben 17 évesen került be
http://madocsa.hu
az akkor megye III-s felnőtt
Szerkeszti:
csapatba és az eltelt 13 szezonban
Kiss Ferenc
több mint 30-s gólátlagot produkált,
20/223-4874
gratulálunk az egyedülálló teljesítfecoshy@freemail.hu
ményhez.
Az újság bejegyzési száma:
2.9.1./1268-1/2005
2. forduló, 2012.08.26
Felelős kiadó:
ifi Decs-Madocsa 2:3 (0:0)
Vez: Mészáros L, Marcsek G
Gelencsérné Tolnai Klára
Gól: Fodor M 2, Erdélyi Zs
polgármester
Nyomda:
Trapp T – Szabados A, Feil T, Fodor
Kerényi Nyomda, Szekszárd

