
Október 1. - Idősek Világnapja

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásu-
kat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunk-
nak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szük-
ségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok életta-
pasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, 
nevelnek bennünket.

Segítségükkel ápoljuk  hagyományainkat, száll generációról 
– generációra a sok tudás.

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem 
az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők 
is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasz-
talatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, 
amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell 
kerülni a következő generációnak.

Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó 
életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni 
kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája 
után örömteli életet élhessenek. 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

Érezzék, hogy nem hagy-
juk magukra őket, hogy 
fontos részei életünknek.  
A szülők és nagyszülők 
mosolya és gon-doskodása 
rengeteg erőt sugároz fe-
lénk, a kitartásuk, szere-
tetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra. Ezért 
minden fiatalt az alábbi 
versrészlettel kérek az idő-
sek tiszteletére és megbe-
csülésére:

Óbecsey István: 
Szeressétek az öregeket (részlet)

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,

Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.

Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Jó egészséget, tartalmas, 
boldog életet kívánok 
minden idős madocsai 

lakosnak!

Gelencsérné Tolnai Klára 
polgármester

Alapszolgáltatási Központ felújítása

Befejeződtek az augusztus hónapban kezdődő 
munkálatok az Alapszolgáltatási Központban. Ennek 
keretében a nyílászárók cseréjére, teljes körű festésre, 
mázolásra került sor, és akadálymentes új fürdőszoba 
is épült. Az idősek és mi, az itt dolgozók egyaránt nagy 
örömmel vettük birtokba a gyönyörű helyiségeket, az 
akadálymentes fürdőszoba lehetővé teszi a mozgás-
sérültek számára is a helyiség használatát. A felújí-
tásnak  köszönhetően gyönyörű, új környezetben tel-
hetnek az idősek napjai.

Jelenleg az Alapszolgáltatási Központban a szociális 
étkezést és házi segítségnyújtást együttesen igénybe 
vevők száma 12 fő. 10 házigondozott van, szociális 
étkezést 50 fő igényel, Idősek Klubja tagunk jelenleg 
18 fő.
 
Hagyományosan a névnapokat, születésnapokat 
rendszeresen megtartjuk, az ünnepelteket virágokkal 
és énekléssel ajándékozza meg a többi klubtag, ők ezt  
süteménnnyel köszönik meg nekik.  Szeretnénk, ha 
minél több idős ember járna intézményünk megújult 
falai közé, hogy szép környezetben,  szeretetteljes 
légkörben töltenék mindennapjaikat. 

Tarczal Gyuláné 
Alapszolgáltatási központ vezető
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ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA

Sajtóközlemény állatvédelmi jogszabályok változásáról

Augusztus 01-től drasztikusan emelkedtek az állatvédelmi bírságok. A rendelet tételesen megszabja, hogy

mely tényállásra, mekkora bírságot kell kiszabni. A hatóságnak a legtöbb esetben nincs mérlegelési joga.

Több tényállás együttes előfordulása esetén az egy-egy tényállásra megszabott bírságok összeadódnak.

Ennek mértéke függ az érintett állatok létszámától, illetve a hasznosításuk irányától.

A helytelen állattartás következményként az alábbi bírságok kiszabását tette lehetővé a jogszabály:

- Veszettség ellen oltatlan eb esetén – ebenként           45.000,- Ft

- Ha az eb embert mar – az ember egészségét, testi épségét

     veszélyeztette                75.000,- Ft

- Ha az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem

     megfelelően gondoskodott az állattartó – az utcán kóborol:                    90.000,- Ft

- Ha egy oltatlan eb az utcán embert mar, akkor ezek

     összeadódnak és így a bírságként fizetendő összeg:                              210.000,- Ft

2013. január elsejéig minden ebet egyedi elektronikus azonosítóval (chip, transzponder) kell megjelölni.

Ennek elmulasztása 45.000,- Ft bírság kifizetését vonja maga után ebenként.

Ugyancsak fontos veszettség ellen oltatni és bechipeztetni az állatokat, mert ennek elmaradása esetén a

bírság 90.000,- Ft ebenként. A chipezés hatósági ára 3.500,- Ft, míg a veszettség elleni oltás szabadáras –

3.000,- Ft körüli összeg.

Állatkínzás esetén – ez nem csak az állatnak fájdalmat okozó bántalmazását jelenti, hanem minden olyan

beavatkozást, ami egészségkárosodást okoz (pl.: ha nem megfelelően tartják, takarmányozás miatt

megbetegszik, netán elpusztul) a bírság:                                                                        150.000,- Ft.

-Ha az állatot emberre vagy állatra uszítják     150.000,- Ft.

-Ha az állat életét ok nélkül kioltják     150.000,- Ft.

-Ha valaki az állatát elűzi, elhagyja, kiteszi     150.000,- Ft.

-Ha az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodik       90.000,- Ft.

-Ha az állat helytelen takarmányozása által annak egészségét veszélyezteti                   75.000,- Ft.
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ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA

-Ha az állat rendszeres ellenőrzését elmulasztja                                                                 45.000,- Ft.

-Ha a megbetegedett állatot nem megfelelően kezelteti, illetve a kötelezően előírt állategészségügyi

teendőket nem végzi el (védőoltás, vérvétel)                                                                      45.000,- Ft.

Módosultak a veszélyes ebbé nyilvánítás szabályai. Míg korábban ez fajtához volt kötve, a pitbullt nyilvánítva

veszélyesnek, addig az új szabályozás az állat viselkedése alapján bármely fajtát veszélyesnek minősíthet,

amennyiben embert mart, vagy viselkedése, fizikai állapota alapján (agresszív, támadó) ez feltételezhető

róla.

Amennyiben az eb embernek ismételten 8 napon túl gyógyuló vagy halálos sérülést okoz az ebet el kell

altatni. A veszélyes ebet vadállatnak kell tekinteni. Tartásához engedélyt kell kérni, ivartalanítani kell és

szigorú szabályokat kell betartani, amelyet a hatóság folyamatosan ellenőriz. Amennyiben a szabályokat

nem tartja be a tulajdonos, vagy bírságot szabnak ki rá, vagy az eb elaltatásra kerül.

A jogalkotó szándéka egyértelmű, a gazdákat rá kell bírni a felelős állattartásra. Csak az tartson állatokat,

aki a tartásukhoz, elhelyezésükhöz megfelelő feltételekkel rendelkezik. Gondoskodik a napi ellátásukról,

felügyeletükről. Az előirt vizsgálatokat, védőoltásokat elvégezteti, s ha megbetegszenek felvállalja a

kezelésének költségeit is. Csak annyi állatot tartson, amennyinek az ellátását vállalni tudja, és úgy, hogy

mások testi épségét, egészségét, nyugalmát ne veszélyeztesse.

Állatot tartani nem kötelező, de az állattartás szabályait betartani igen!

                                                                                                         Dr. Rappay József

igazgató-főállatorvos

7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18. Telefon: (36 74) 529-080 Fax: (36 74) 312-423 E-mail: tolna_mege@oai.hu 

Honlap:www.kormanyhivatal.hu
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Zöld hulladék szállítás

Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben az idei évben 
utoljára a zödhulladék elszállítása

2012. november 15-én történik.

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!
 
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az alábbi tájékoztató vonatkozik a madocsai lakosokra is, 
ezért csak az abban foglalt telefonszámon vagy címen lehet igényelni a komposztládákat, a Madocsai 
Polgármesteri Hivatalban erre nincs mód.
Javasoljuk, hogy az igénylést mielőbb tegyék meg, mert a ládákat az igénylés sorrendjében osztják ki!
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Magyar Nemzeti Gyásznapunk: Október 6
Október 6-a az iskolai megemlékezések között kiemelkedő helyet foglal el. Az aradi vértanuk előtt 
osztálykeretben tisztelgünk. 

Szomorú évfordulója ez a magyar történelemnek, megbocsájthatatlan, fájdalom és örök mementó. 
1849. október 6-án a magyar történelem hősei életüket adták a hazájukért és váltak példaképekké 
az utókor számára olyan eszmék képviselésével, mint a hűség, a bátorság, a hazaszeretet. 
Tisztelegjünk előttük és emlékezzünk hősiességükre minden évben október 6-án, amely 
évfordulót a kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánított. 1849 vértanúi az Aradon 
kivégzett tábornokok, valamint Batthyány Lajos gróf is, akit ugyanezen a napon végeztek ki 
Pesten. 

Vértanúink: 
Aulich Lajos, 
Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernő, 
Knezich Károly, 
Lahner György,
Lázár Vilmos,
gróf Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, 
Poeltenberg Ernő, 
Schweidel József, 
Török Ignác, 
gróf Vécsey Károly.

„ Szabadságharcunk letűnt napvilága, 
Te vakító nap a század delén,

Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,

Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed',

Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja.

S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,

A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,

Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.“

 /Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk/
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Papírgyűjtés az iskolában
Az iskola Diákönkormányzata október 11-én tartotta hagyományosnak számító papírgyűjtési 
akcióját.
A papír átvétele az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően történt és a gyerekek lelkesedése 
továbbra is töretlen volt. Összesen 11.494  kg papírt és 713  kg kartont gyűjtöttek  a szorgos kezek. 
A helyezések a következőképpen alakultak:

Alsó tagozat                                                                        Felső tagozat
1.helyezett: 2.osztály 72  kg/fő                                            1.helyezett: 5.osztály 230 kg/fő
2.helyezett: 4.osztály 62  kg/fő                                            2.helyezett: 7.osztály 145 kg/fő
3.helyezett: 3.osztály 37  kg/fő                                            3.helyezett: 8.osztály 74  kg/fő
4.helyezett: 1.osztály   4  kg/fő                                            4.helyezett: 6.osztály 35  kg/fő

Egyéni helyezettek:
Alsó tagozat                                                              Felső tagozat
1.helyezett: Szili Lili 2.osztály 562  kg                  1.helyezett:Sági Klaudia 5.osztály 2533  kg
2.helyezett:Baksa Károly 4  .osztály 301  kg            2.helyezett:Juhász Eszter 7.osztály 653 kg  
3.helyezett: Szívós Kevin 2.osztály 251  kg      3.helyezett:Bak Péter 8.osztály 290  kg

A Diákönkormányzat ezúton szeretne 
köszönetet mondani minden kedves 
Szülőnek, valamint az önkormányzat 
dolgozóinak, illetve Csekő Józsefnek 
és Ferencz Mihálynak a papírgyűjtésen 
nyújtott segítségért.  

Gólyasimogató

2012. október 12-én mi 8-osok az 5. osztálynak tartottunk gólyasimogató bulit.
Megérkezésük után beugratós kérdéseket tettünk fel nekik, melyre többnyire helyesen 
válaszoltak.

Voltak gyakorlati feladatok is, mint pl. almahalászat, cukorkeresés, különböző ételek 
felismerése, üveg célba lökése krumplival.

A csapatok a versenyekben szemmel láthatóan jól érezték magukat. A versengést tánc, zene 
váltotta fel.

A fogadalomtételt reméljük betartják.
Miután a kicsik elmentek, mi még buliztunk és énekeltünk. Mindenki nevében mondhatjuk, 
hogy jól éreztük magunkat.

                                                                   Törjék Dóra és Farkas Ramóna
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Könyvtári hírek

Számítógépes kölcsönzés

Szeptembertől a madocsai könyvtárban is beindult a számítógépes kölcsönzés.

A könyvállomány digitalizálása, a könyvek vonalkóddal való ellátása a paksi könyvtárosok 

segítségével megtörtént. A tasakos, cédulás kölcsönzés megszűnik, helyette a vonalkódos 

olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az első olvasójegy ingyenes, elvesztése esetén azonban a 

pótlása 100,- Ft-ba kerül. Továbbra is hat könyvet lehet egy alkalommal kölcsönözni. A 

kölcsönzési idő 30 nap, amit akár otthonról, interneten keresztül is lehet hosszabbítani két 

alkalommal, ha a könyv nincs előjegyzésben, azaz nem várakozik rá senki. A kölcsönzési idő 

betartására mindenki ügyeljen, mert a késedelmi díj könyvenként naponta 10,- Ft, és a 

számítógépes nyilvántartás pontosan kimutatja a büntetés összegét.

A könyvtári tagság továbbra is ingyenes. Beiratkozáskor a belépési nyilatkozatban fel kell 

tüntetni a belépő fontosabb adatait, 14 alatti személyeknél jótállói nyilatkozatot is ki kell tölteni 

a szülőnek, vagy valakinek, aki az olvasóért kezességet vállal.

Felhívom a figyelmet, hogy könyvállományunk megtekinthető az online katalógusban. A paksi 

Pákolitz István Városi Könyvtár honlapján, a www. vkpaks.hu-n, az online katalógusnál  a 

keresés hatáskörénél találhatók a kistérség könyvtárai, a Községi Könyvtár Madocsa is. Erre 

kattintva lehet keresgélni különféle szempontok szerint a könyvekre. Ha a keresett könyv nincs 

a madocsai könyvtárban, a könyvtáros bármely más könyvtárból meg tudja szerezni a kért 

könyvet könyvtárközi kölcsönzéssel.

Kellemes könyvböngészést kívánok mindenkinek!

Baksa Istvánné
könyvtáros
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KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ

Az Országgyűlés 2012. szeptember 
11-én elfogadta az augusztusban 
hatályba lépett új agrárkamarai 
törvény módosítását. A módo-
sításokra a választási regisztráció 
és az átmeneti működés meg-
könnyítése érdekében volt szükség. 
Fontos változás, hogy 2 hónappal 
meghosszabbodik a regisztrációra 
rendelkezésre álló idő: a tagságra 
kötelezetteknek november 30-ig 
kell bejelentkezni a Magyar 
Agrárkamara honlapján az agrár-
kamarai választási tagjegyzékbe, és 
eddig kell megfizetni az 5.000 Ft 
összegű egyszeri regisztrációs díjat 
is. Ez a feltétele annak, hogy a leen-
dő tagok részt vehessenek a jövő év 
elején esedékes kamarai választá-
sokon.

A REGISZTRÁCIÓRA KÖTE-
LEZETTEK KÖRE

Regisztrációra kötelezett minden 
olyan Magyarországon tevé-
kenykedő természetes személy és 
gazdálkodó szervezet, aki a 
törvény alapján az agrárkamarai 
tagságra kötelezetté válik, azaz:

Őstermelőként vagy egyéni 
vállalkozóként agrárgazdasági 
tevékenységet folytat, vagy

Gazdálkodó szervezetként 
Magyarországon székhellyel, telep-
hellyel vagy fiókteleppel rendelkező 
élelmiszerlánc-felügyeleti informá-
ciós rendszerben nyilvántartott és 
agrárgazdasági tevékenységet foly-
tató, vagy a fenti feltételek hiányá-
ban agrárgazdasági tevékenységet 
főtevékenységként folytató jogi 
személy vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, egyéb 
állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, 
szövetkezet, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
erdő birtokossági társulat, európai 
szövetkezet, európai részvénytársa-
ság.

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 szervezet-
nek, vagy valamelyik hegyközség-
nek, de csak akkor, ha az e tagságuk-
kal összefüggő tevékenységen kívül 
más agrárgazdasági tevékenységet 
nem folytatnak.  A felsorolt körbe 
tartozóknak azonban az online 
regisztrációs felületen, erről nyilat-
kozniuk kell!

A BEJELENTKEZÉS MÓDJA

A regisztráció kizárólag a Magyar 
A g r á r k a m a r a  h o n l a p j á n  
(www.agrarkamara.hu) található 
online regisztrációs felületen 
történhet 2012. nov. 30.-ig. A kitöl-
tés végén, a bevitt adatok véglegesí-
tése után a rendszer elkészíti, és a 
képernyőn megjeleníti a regisztráló 
egyedi kamarai nyilvántartási szá-
mát és a regisztráció visszaigazo-
lását. A regisztrációs díjat is a hon-
lapon közzétett bank-számlaszámra 
lehet utalni, vagy „sárga csekken” 
(a csekket a kamarai tanácsadónál 
vagy a falugazdászoknál lehet 
beszerezni) lehet befizetni. A 
kamarai nyilvántartásba vétel csak 
azt követően történhet meg, hogy a 
regisztrációs díj befolyt a Magyar 
Agrárkamara erre a célra elkülö-
nített --
14100000-10790649-02000004 
számú -- bankszámlájára.

NAGYON FONTOS:
A REGISZTRÁCIÓ HITELE-
SÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE 
KELL TÖLTENI ÉS KI KELL 
NYOMTATNI A VISSZAIGA-
ZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ 
A L Á Í R Á S S A L  E L L Á T VA  
POSTÁZNI KELL EGY PÉL-
DÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT 
CÍMRE (legkésőbb 2012. november 
30-ig).

Ennek hiányában a regisztráció 
érvénytelen!

A BANKI, VAGY CSEKKES 
BEFIZETÉSNÉL A KÖZLEMÉNY 
ROVATBAN FELTÉTLENÜL FEL 
KELL TÜNTETNI AZ ONLINE 
REGISZTRÁCIÓ SORÁN KA-
POTT KAMARAI NYILVÁN-
TA RT Á S I  S Z Á M O T  é s  a  
„KAMARAI REGISZTRÁCIÓS 
DÍJ” SZÖVEGET! Ennek hiányá-
ban az azonosítás nem lesz lehet-
séges!

A kitöltésben szükség esetén segít-
séget nyújtanak az agrárkamara 
Gazdálkodói Információs Szolgá-
latának tanácsadói, azaz a megyék 
teljes területét lefedő kamarai 
tanácsadók, valamint a falugaz-
dászok. 

Ha kérdésük van, vagy a 
k i t ö l t é s b e n  k é r i k ,  a  
segítségemet keressenek 
MADOCSÁN novemberben 
hétfőnként a művelődési ház 
kistermében a könyvtár 
mellet. Valamint Pakson a 
M a g y a r  A g r á r k a m a r a  
irodájában: Paks Tolnai út 2. 
1 emelet szerdán és csütör-
tökön.

Tel: 06/30 286 8745

Bán Bálint Géza
Kamarai tanácsadó.

Agrárkamarai hírek 9



10 Nyugdíjas Klub hírek

Madocsai Nyugdíjasklub (Dalkör) meghívást kapott Kajdacsra a Szüreti nap alkalmából 
megrendezett Dalos találkozóra  Szeptember 21-én 15-órára.

Ezen az alkalmon madocsai dalokat énekeltünk.Nagyon jól éreztük magunkat ,16 fővel vettünk 
részt.

Szeptember 25-én Tamásiban egész napos programra Gyógyfürdőben jártunk 38 taggal, sok új 
élménnyel tértünk haza.
Összejöveteleinket Október 1-től hetente hétfői napon 15.00 órakor tartjuk a Templom téri 
iskolában.

Ezek időpontjai a következők:

November 5.-től 15.00 órakor.   A Művelődési házban.
November.12 .    15.00 óra
November.19.     15.00 óra
November.24.     17.00 óra       Erzsébet és Katalin Bál
November.26.     15.00 óra
December. 3.      15.00 óra
December.10      15.00 óra
December.17.     15.00 óra

     Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Tarczal Jánosné 
Nyugdíjasklub vezetője
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Kézilabda hírek

Több mint egy éve egy kisebb baráti 
kör úgy gondolta, sportolási lehe-
tőségként a kézilabdát választják, és 
hetente egyszer összejönnek ját-
szani, kikapcsolódni.
 Szeptemberben már, mint Madocsai 
Férfi Kézilabda csapat indultak a 
Szekszárdon megrendezett Ambrus 
Péter Emléktornára.

A tornán résztvevő csapatok: 
- Dunaföldvár
- Madocsa 
- Hőgyész I. (felnőtt)
- Hőgyész II. (ifi)
- Paks I. (felnőtt)
- Paks II. (ifi)

Sorsolás eredményeképpen Paks I. 
és Hőgyész I. csapatával kerültek 
egy csoportba a fiúk.
Első meccsükön Paks (I.) csapatával 
mérkőztek meg. Vasárnap reggeli 
időpont miatt a fiúk még nem voltak 
igazán formában ezen az össze-
csapáson, így a végeredmény 39:17 
lett Paks javára. Sok egyéni hiba, 
eladott labdák és hibáikból az 
ellenfél által értékesített gólok 

jelezték nekik, itt az ideje felébredni.

Góllövők:
Elek Tibor (1)
Fülöp János (4)
Klein Vilmos (2)
Kovács Zsolt (4)
Kövesdi István (2)
Tóth Imre (4)

Második meccsükön Hőgyész (I.) 
ellen játszottak, akiknek férfi 
mezőnyben igazán erős és felkészült 
csapatuk van. Ezt mutatja az is, hogy 
végül ők nyerték a tornát. Sportszerű 
és fegyelmezett játékkal a mérkőzés 
végeredménye 39:12 lett Hőgyész 
javára. Ugyan alul maradtak a fiúk, 
de gratulálunk szép játékukhoz.

Góllövők:
Elek Tibor (1)
Kovács Zsolt (4)
Puch Zoltán (1)
Tóth Imre (4)
Vörös Ádám (2

Harmadik mérkőzésüket az 5. 
helyért játszották Paks II. csapa-

tával. Két vesztes meccs után kellett
talpra állni a csapatnak, melyben 
segített Tóth Imre játékos edző 
lelkesítő beszéde. A bravúros kapus-
teljesítmény, lendületet adva a 
játéknak, hozzásegítette a csapatot, 
hogy a kitűzött 5. helyet elérjék. A 
mérkőzés végeredménye 22:12 lett 
Madocsa javára.

Góllövők:
Fülöp János (2)
Klein Vilmos (6)
Kovács Zsolt (3)
Kövesdi István (5)
Puch Zoltán (2)
Tóth Imre (1)
Vörös Ádám (3)

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Préházi Sándor
kapus

Labdarúgás hírek

3. forduló, 2012.09.02
ifi Madocsa-Sióagárd 2:2 (0:1)
Vez: Kovács L, Verbászi P 
Gólszerző: Szabó E, Újhelyi Sz 

Vajai A – Szabados A, (Novák A) 
Feil T, Gál A, Fodor M,– Trapp T, 
(Szabó E) Gábor M, Kovács G, 
Závodi Zs (Erb F) – Újhelyi Sz, 
Erdélyi Zs

Nagy küzdelmet vívtak fiataljaink a 
régi rivális ellen és döntetlent értek 
el.

felnőtt Madocsa-Sióagárd 3:1 
(2:1)
Vez: Nyakas B, Kovács L, 
Verbászi P 
Gólszerző: Aschermann, Vörös, 
Sánta

Szintai – ifj Erdélyi, (Zengrűber) 
Erdélyi, (Tolnai) Rein, Araczki I – 
Szakács, Sánta, Szili (Boris B) 
Magyar I (Elek) – Aschermann, 
Böde (Vörös G)

Nagy rangadót játszottunk a régi 
riválissal. Böde és Erdélyi sérülése 
megnehezítette a dolgunkat, de így 
is magabiztosan győztünk.

4. forduló, 2011.09.09
ifi Tengelic-Madocsa 1:4 (1:3)
Vez: Bódis, Fekete 
Gólszerző: Szintai 2, Kovács 
Gergő, Vörös V

Vajai – Szabados, Gábor, Erdélyi, 
Szabó E (Erb) – Vörös, Újhelyi, 
Szintai, Závodi – Trapp, Kovács

Ifistáink jó játékkal megszerezték 
második idegenbeli győzelmüket, 
úgy hogy két újonc is góllal 
mutatkozott be.

felnőtt Tengelic-Madocsa 5:1 (3:0)
Vez: Stefik, Bódis, Fekete 
Gólszerző: Tolnai

(folytatás a 12. oldalon)



(folytatás a 11. oldalról)

Szintai – ifj Erdélyi, (Magyar T) 
Rein, Aschermann, (Wenhardt) 
Araczki I (Tolnai) – Szakács, Szili, 
Sánta, (Boris K) Vörös, Magyar I – 
Kindl (Madár)

A mérkőzést a hazaiak kezdték 
jobban, hamar megszerezték a veze-
tést. Ezután beálltak védekezni és 
veszélyes kontratámadásokkal to-
vább növelték előnyüket. A második 
félidő elején volt egy fellángolá-
sunk, de az újabb hazai gól meg-
pecsételte sorsunkat.

5. forduló, 2012.09.16
ifi Madocsa-Mórágy 2:2 (1:1)
Vez: Horváth J, Szász D 
Gólszerző: Erdélyi 2 

Vajai A – Szabados A, Feil T, Gábor 
M, Fodor M,– Kovács Gábor, 
Újhelyi Sz, (Erb F) Szintai K, 
Závodi Zs (Trapp T) – Erdélyi Zs, 
Kovács Gergő (Vörös V)

Ifistáink kiegyenlített meccset 
játszottak a fizikailag erősebb 
vendégekkel, akik vezettek, a 
mieink fordítottak, majd a bíró addig 
hosszabbított, amíg kiegyenlítettek.

felnőtt Madocsa-Mórágy 3:0 (3:0)
Vez: Illés T, Horváth J, Szász D 
G ó l s z e r z ő :  ö n g ó l ,  B ö d e ,  
Aschermann 

Szintai (Gergely) – Baka, Szili, 
Rein, Araczki I – Szakács, Sánta, 
(Boris K) Vörös, (Madár K) 
Wenhardt (Elek T) – Aschermann, 
Böde (Tolnai)

Sportszerű mérkőzésen, türelmesen 
játszva, biztos vezetést szereztünk. 
A második félidőre már csökkent a 
koncentráció, de a három pont nem 
forgott veszélyben.

6. forduló, 2012.09.23
ifi Madocsa-Németkér 0:5 (0:0)
Vez: Weitner Á, Kelemen Z 

Vajai A – Fodor M, Feil T, Gál A, 

Szabó E – Kovács Gábor, Újhelyi 
Sz, (Novák A) Szintai K, (Trapp T) 
Erb F (Závodi Zs)– Erdélyi Zs, 
Kovács Gergő (Vörös V)

Ifistáink nehéz meccset játszottak 
egy erős ellenféllel, a második 
félidőben bekapott két gyors gól 
után, sajnos elment az önbizalmuk.

felnőtt Madocsa-Németkér 1:0 
(0:0)
Vez: Lengyel S , Weitner Á, 
Kelemen Z 
Gólszerző: ifj Erdélyi P

Szintai – Madár, ifj Erdélyi, Rein, 
Araczki I – Szakács, Vörös, 
Wenhardt, Tolnai (Magyar T) – 
Aschermann, Zengrűber (Boris B)

Öt-hat kulcsjátékosunk hiányzott a 
csapatból, de az őket helyettesítő 
fiatalok remekül helytálltak, s ha 
nehezen is de megszereztük a győ-
zelmet.

7. forduló, 2012.09.30
ifi Kajdacs-Madocsa 3:0 (3:0)
Vez: Süveges Cs, Antal I 

Vajai A – Erb F, Fodor M, Feil T, 
Szabó E – Kovács Gábor, Gál A, 
Szintai K, Vörös V (Novák A) – 
Erdélyi Zs, Kovács Gergő (Bíró K)

Ifistáink jól helytálltak a tavalyi baj-
nok ellen, sajnos a bíró megfosztott 
bennünket egy tizenegyestől és egy 
kiállítástól, később az összeszokot-
tabb hazaiak felülkerekedtek.

felnőtt Kajdacs-Madocsa 2:2 (0:1)
Vez: Kovács L, Süveges Cs, Antal I 
Gólszerző: Aschermann 2

Szintai – Madár, (Boris B) Rein, 
Szili, ifj Erdélyi, – Szakács, Vörös, 
Wenhardt,  (Boris K) Tolnai 
(Zengrűber) – Aschermann, Sánta

Gyenge játékvezetés mellett sorra 
dolgoztuk és hagytuk ki a hely-
zeteket, a hazaiak két pontrúgásból 
kétszer vezettek, nagy akarással 
másodszor is sikerült egyenlítenünk.

8. forduló, 2012.10.07
ifi Madocsa-Bátaapáti 1:2 (1:2)
Vez: Csobot L, Kovács T 
Góllövő: Kovács Gábor

Trapp T –Fodor M, Feil T, Gál A, Erb 
F (Vörös V) – Újhelyi Sz, (Závodi) 
Szintai K, (Bíró K) Gábor M, 
Kovács Gábor, – Erdélyi Zs, Kovács 
Gergő (Novák A) 

Ifistáink ismét kiegyenlített meccset 
játszottak, a mérkőzés végig 
háromesélyes volt, sajnos a kapu 
előtt nem voltunk határozottak.

felnőtt Madocsa-Bátaapáti 4:3 
(1:3)
Vez: Szabó P, Csobot L, Kovács T 
Góllövő: Aschermann 2, Böde, 
Zengrűber

Szintai – ifj Erdélyi, Rein, Szili, 
Araczki I, (Magyar I) – Szakács, 
(Zengrűber) Vörös, (Tolnai) Sánta, 
(Boris K) Kindl – Aschermann, 
Böde

Nagy rangadót játszottunk a régi 
riválissal, annak ellenére, hogy jól 
kezdtünk, az első félidő után a 
vendégek nyeregben érezték magu-
kat. A második félidőben sokat segí-
tett a madocsai szív és a lelkes kö-
zönség biztatása, sikerült megfor-
dítani a meccset és továbbra is 
őrizzük első helyünket a tabellán.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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