
Madoc ai Hí ondó
A Madocsai Önt<ormányzat lapja ilI. évfolyam) 3. szám,2008 . március

Nemzeti iinnepiink - márcíu í5.

Az l848/49-es forradalom és szabad-
s gharc az jkori Magyarország ki-
emelked tiirténelmi eseménye volt. A
március 15-i t rténések j fejezetet
nyitottak haz nk tiirténetében. Az or-
szág elindult a tdrsadalmi reformok, a
polgári átalakulós, az egy nemzetté va-
ló kovácsolódás tján.
Ezen vóltozások fontos kíindulópontja
volt 1848. március 15-e eseménysora.
Az egész Európán végig vonuló forra-
dalmi hulldm Magyarországot is elér-
t , ahol március 15-én zajlott le a vér
nélkiili forradalom o
kiivetkez esemény-
sorral:
Azon a bizonyos tava-
szi napon o szemer-
kél estjben mintegy
tíz Jiutalember indult
eI a Pilvax kávéház-
ból z egyetem felé,
majd létszámban gya-
rapodva a Landerer
nyomdához, hogy u
cenz,or engedéIye nél-
k I l's kinyomtassák
az lrinyí József által

megfogalmazott ,,I2 pont"-ot és Pettífi
lelkesítií kiilteményét a ,,Nemzeti dal'-
t. (A Iiutalok k ziitt ott találjuk Pettíft
Sándort, Vasvári P lt, Vajda Jánost és
Jókai Mórt is). A tiimeg már tízezres
nugyság vó nijvekedett o déIutdni
Nemzeti M zeumnál tartott nagygyíí-
lésre, ahol Jókai felolvasta a 12 pontot
és felzengett a Nemzeti dal. Az ese-
ménysor Vórosházdn,. majd a
Helytartótanácsnál folytatódott, végiil
Tóncsics Mihály kiszabudításdval és a
I{emzeti Színhdzban míisorra tííz tt,
jelképesnek számító Bánk b n eltíadá-
sával zárult.
A 12 pont els k vetelése, a sajtósza-
badság és a cenz ra eltiirlése még az-
nap megvalósult, majd további jelent s
vdltozások kiivetkeztek hazánk t rténe-
tében, amelynek els mérj ldkijve a
márciusi vértelen pesti forradalom
volt.
Emlékezzijnk és tisztelegj nk a m lt
nagyjai el tt, akik tetteikkel beírták ne-
viiket tiirténelmiinkbe és elindították
hazánkat a fejl(ídés, a polgári talaku-
Iás íltján, piros betíis nnepiinkké téve
m ór ciu s tizen iitij díkét.

(Molnár Edit)
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Febrrrárban is ülésezett a testiilet
Madocsa Kiizség Önkormányzat kép-
visel -test lete 2008. február 14-én
tartotta soron kiivetkez iilését. A leg-

fontosabb napirend u telep lés 2008-

évi kiiltségvetésének eWsaddsa volt-

A lejórt hatóridejíi határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámoló eWgadá-
sát kiivet en a képvisel -test let meg-
hallgatta Paksi Rendiírkupitánysóg
Parancsnokának t jékoztutásót a

Dunffildvári Rend r rs ilj vezetííjé-
nek kinevezésével kapcsolatbun. Az
álláshely nyugdíjazás miatt iiresedett
meg. Az j vezetíí kinevezéséhez vala-
mennyi érintett telepiilés képviselíí-
testiiletének jóv h gyó .hatdrozata
sz kséges. A parancsnok IJr vezetiínek
juvusolta Kulcsór Szabolcs r. százudor
urat, uki eddig a solti rend íírs pa-
rancsnoka volt, I0 éve rend r, vezet i
tapasztalatokkal rendelkezik.A képvi-
sel -testiilet kulcsár sz zados
Dunaj?ildvári Rend rtírs Parancsno-
k vó tiirtén kinevezését egyhung an
tómogatta.

Ezt kiivet en keriilt sor a telepiilés
2 00 8. évi kiiltségvetésének megtárgya-
lósdra. A polgármester assz,ony beve-

zet jében elmondta, hogy uz nkor-
m nyzat 236.973 e Ft iisszegb l g z-
dálkodik ebben oz évben. A k ltségve-
tési hi ny iisszege I9.766 e Ft, amely-
nek csiikkentésére egyenltíre nem lát
lehet séget. 2007. évben az ijnkor-
mányzat pálydzni szeretett volna u

volt Tsz-székh z szocidlis otthonná
t rténií átalakítására, amelyre pá-
lyázat kiírásának hi nyában nem
keriilt sor. Ísy ismét u testiiletnek kel-
lett volna d ntenie a volt Tsz-székh z

hasznosítdsáról, erre azonban egyen-
liíre nem ker lt sor. A kiiltségvetés
minden évben biztosít t mogatást a

madocsai civil szervezeteknek. Ezek
kiiz l a Madocsai Hagyomóny rz
Néptdnc Egyesiilet és a Madocsai
Sportegyes let 1-I M Ft. támogatást
kap ebben az évben js. A testi,lletnek
kellett d ntenie további támogatások-
ról az alábbi egyesiileteknek:

Madocsai Polg r r Egyesiilet

Madocs i Nyugdíjas Egyesiilet

és TwirlingMudocsai Muzsorett

Sport Egyesiilet

Tekintette,I,,,., orra, h,ogy.. .,,ko,n,;krét kére-
lemmel,,,csak in' Ma, ó,es 'i MaZ :af ett és

Twirlii:g Sport Egy,e,s:íilet fordu,It a tes-

t lethe7, m,égpedig isy DÉI;Dunánt li
Regiondlis verseny misszervezéséhez
kért tám:og,i;;t sir ",*,, kélqvisét,tí-testiilet
kérelm,íi*ei,i#*ogitta I'{l0. 000, F t ijsz-

szeggerr,, 4,r;| 'ffis,Ék két cíuí'I s ,etv:ezetnél
a képviselíík kérték, Itogy z, egyesiile-
tek a támóg*tl ,sí,!is,l,iiéE'et,| .é a célokat
pontosan határozzák ffie g, ennek

íu sg, é ny éb e i' "'"""é",:ft!é ,bft"' a ko n krét td-

mogatásokról. Egy'enl re a kijltségve-
tésben civil szervezetek t mogatásdra
600.000 Ft iisszeget kijliinített el a tes-

t let.
A kiittségvetésrtíl iisszeségében az volt
o képvisel k véleménye, hogy tavalyi
évhez képest konszolidólt bb, szerin-
tiik a hiányt lehet kezelni. Nagyon jó-
nak tartott k, hogy a kijltségvetésí hi-
ány ellenére o k ltségvetés tartalmaz

fejlesztéseket, fel jításokat ís, ísy js-

mét bekeriilt a kiiltségvetésbe az Ady
E. ittca felíljítása, amennyiben erre
kiírnak pályázatot. Ugyancsak beke-
riilt az óvodu teljes bels fel jítása,
amelyet CÉnn iiletve TEKI pólyázati
pénzekb l szeretne az ijnkormdnyzat
megvalósítani. Folytani kívdnja az
iinkormányzat a vir gosít st, parkosí-
tást, az esztétikus fulukép kialakítósát,
erre LEADER pályázati progr m

adhat lehet séget. Természetesen az
ískola megtartása érdekében már el-
késziilt és február 7 S.-vel beadásru
ker lt a Dunffildvdr-Biilcske-
Madocsa mikrotérségí társulás kereté-
ben míikiidtetett oktatási tiibbcél ín-
tézmény infrastrukt r lís fejlesztésé-
r l szóló pályázat. Ett l Madocsa tele-
p tés kb. 200 M Ft -o, fejlesztési
pénzt vár. A pályózat eredményér l
óprilis végén - m jus elején kaphat az
iinkormónyzat visszajelzést. Végered-
ményben a telepiilés 2008. évi kiiltség-
vetésér l szóIó rendeletet a képvísel k
egyhang an eWgadták.

Az Egyebek napirend pontok kereté-
ben els ként a képviselií-testíilet
kiiltségvetési forráhí nyra való tekin-
tettel elutasította a szent Benedek
Gyermekalapítvány támogatósi kérel-
mét, majd u 2008. március 9-ei orszá-
gos népszavazás ziikken mentes lebo-
nyolítdsa érdekében a sz,avazatszámlá-
ló bizottságokba póttagokat választott
meg. Vég l a Pénzíigyi Bizottsóg el -

terjesztésére - az illetményalup 5 %-os

emelkedésére való hivatkozással
mególlapítottg a polgármester asszony
illetményét.

(HGJ)



Farsangi bált rendeztek az iskolások
tak fel a ta-
nulók a né-
zk és a
zsuritagok
oromére.
Az egyéni,
a páros és a
csoportos
jelmezek
koztil ke1-
lett kivá-
Iasztania a
zsiírinek a
1egjobba-
kat, ami
nem tiínt

A farsangi id szak a hagyomány szerint
vizkereszt napját 1 hamvaz szerdáig, a

nagybójt kezdetéig tartott. A bójt kezdete
el tti utolsó napon tartották a karneválo-
kat, a nagy maskarás felvonulásokat. Ha-
zánkban a legismertebb farsangi szokás a

mohácsi busój árásho z kapcsolódik.
Az iskola is minden évben megren dezi
farsangi bálj át, az idén eíTe február 15-
én keriilt sor. Izgatott gyerekek sorakoz-
tak a sportcsarnok kizd terén, hogy fel-
vonulva bemutathassák pompás jelme-
zeiket. A bál kezdetét vette és otlete-
sebbnél otletesebb maskarákban vonul-

egyszeru
feladatnak, látva a szebbnél szebb jel-
mezkreációkat. Végiil a zsuri dontott és
kategóriánként a kovetk ez jelmezeket
értékelte helyezéssel.

Egyéni helyezettek:
1. Az els motoros reptil gép (Voros
Jennifer 2.o.)
2.T tágas (Bicz Zsuzsanna 6.o.)
3. Pottyos Triró Rudi (Frits Fanni 4.o.)

Páros helyezettek:
1. Foldgomb és diák (Varga Mihály 3.o.-
Yarga Erika 5.o.)

2. Mókus Mimi és Mókus Mari (Farkas
Gabriella 2.o.- Farkas Ramóna 3.o.)
3. Pincérek
(Englert Rudolf 3.o.- Englert Rebeka 6.o.)

Csoportos helyezettek:
1.Őseink a vérszeru déskor - 4.o.
2.Ördogfiókák - 1.o.

3 .Mad agaszkár állatsereglete - 2.o.
A jelmezesek felvonulását a minden kor-
osztályt táncra csábító táncház kovette,
maj d ezután kertilt sor a tomb olahiuásra
is, amelynek során sok, kedves kis aján-
dék talá|t t$ gazdára.
A farsangi báI bevétele 348.000 Ft lett,
amiért koszonettel tartozlk az iskola Di-
ákonkormányzata és tantestiilete vala-
mennyi sziil nek, szponzorainknak és a
bálon megielent vendégeknek.

Szponzoraink voltak:
Szabó Ádámné, Bíróné Araczki Andrea,
kácz István, Szabó Ferenc, Szintai
Ferencné, Torjék István családi gazdasá-

E&, Bosnyákné Szintai Gyorgyi, Vincze
Sándor, Vargáné Tarczal Erika, Kiss
Ferenc, Ftiller Sándor, Bonya István,
Tenki Józsefné, &Nyugdrjas klub tagi ai, a
konyha dolgozói, Voros Istvánné, Szabó
Edvin, Molnár István, Madagró Kft.,
Tankonyvker Bt., Szalay Konyvkiadó

N napi lttiszóntGi
Űira eljott március nyolcadika, s vele egytitt a nemzetkozi n -

nap. Itt ragadnám meg a lehet séget és kívánok a holgyeknek
nagyon boldog N napot magam és minden ferfi társam nevé-
ben! Fogadj ák szeretettel a kovetkez verset:

Weiires Sándor: A n

An:tett 1talpigélet.
A férfi: nagyképu kísértet.
A n é: mind, mely él és halott,
ilgy, amint két-kézzel megfo gadhatod ;

a ferfié; minderr l egy csomó
kétes bolcsesség, nagy konyv, zagyva sz .

A ferfi - akár bolcs, vagy csizmav arga -
a világot dolgokká széthab arja
s míg z69 korotte az egy-orok áram,
cimkék kozott jár, mint egy patikában.
Hiában száII be foldet és eget,
mindég semmiségen át i.iget,

mert hol egység van, részeket teremt,
és néwel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-v ezér,

alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor é1 - vagy tán csak élni látszik
ha n k szeméb (5l rá élet sugárzik.
A n : mindennel pajtás, elven
csak az apr zo észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól osszefagy;
mozogj és mozgasd s már ktrálya vagy:

Iágy sóvárgás, helyzeti eró,
oly férftt vár, kit 1 mozgásba j .

Alakj a, b re hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, b ven osztogatva;
de hogyha bárki kétked en fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve
letottyan cimkéinek biívkorébe.
Valóság, eszme, álom és mese
ugy fér hozzá, ha az kontose;
mindent, mit párja bolcsességb e ránt,

irgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind néki fátyla;
és végs , királyn i diszruhája
a meztelensép



kiiz'el már a Husvét

Nemsokára itt a Hrisvét. Benne van a nap-
tárban. Idén március 23-24-ére esik. Tud-
juk, hogy mennyi id nk van még addig.
Jó, hogy tudjuk, mert késziilniink kell. Sok
még a tennivaló, si,itni-fi zni kell, mert jon-
nek a vendégek, jonnek a locsolók, meg a

család is itt lesz. Talánmár koltségvetést is
készítettíink, hogy mibe fog az idén mind-
ez keriilni. Lehet, hogy kicsit sákebb
lesz, mint tavaly, meg tavaly el tt? Azért
biáosan mindenki igyekszik felretenni,
ami t le telik. Egyszóval minden olyan ki-
számithat . Szinte el re fudjuk, látjuk mi-
lyen lesz. Mert minden évben így szokott
ez tórténni.

De ez nem volt mindig így! Kiilonosen
nem az els Hirsvétkor. Igaz, Jézus meg-
mondta, hogy harmadnapra feltámad, de

ki veszi azt komolyan? Ilyen még nem
igen tortént, hogy egy halott visszajott a

sírból. Ha tortént is, csak nagyon kevesek
kiválts ága volt. Tehát az els Hirsvét,

mondhatjuk, hogy csupa meglepetés volt.
Asszonyok mentek Jézus síqához, hogy
bebalzsarnozzák a holttestét. Csakho gy a

sír iires! Hol van Jézus? Megdobbenve ál1-

nak. Anán angyal is megjelenik nekik, aki
Iátja csodálkozásukat. Emlékezteti ket,

hogy Jézus megmondta, feltámad a har-
madik napon. Itt valami kiilonos tortént!

Sietlrek vissza, hogy elmondj ák a hírt ata-
nítványoknak. Őt sem hiszik. Kozben
Magdalai Mária a feltámadt Jérussal taláI-
kozik. Két szomor szivu tanitvány
Emmaus felé tatt, és csiiggedéstikben a
feltámadt Jénlssal találkoznak. Majd Jé-

zus megjelenik a tanifurányoknak. Tamás
lemaradt róla, igy hát nem hiszi, még ha
mintegy l4-en állitják is már, hogy taláL-

koáak a feltámadt lénlssal. Végtil neki is
megjelenik. Kiilonos Hrisvét volt ez, tele
várat|an meglepetéssel. Vajon ki lesz a ko-
vetkez , aki találkozik Jézussal? És mi-
kor? Biztos mindannyiukban benne volt,
hogy jó lenne nem lemaradni róla. Ó,bár
én is ott lehetnék, mikor i$ra megjelenik!

A . hiszem legalább egy valami kozos
volt azokban az emberekben, akik taIáI-

kozhattak a feltámadt Jénlssal: így vagy
t gy, de mindnyájan foglalkoztak vele, ke-
resték t. Volt, aki nem hitte, de azért ki-
váncsi volt, hogy mit beszélnek ezek...
Volt, aki szomoru volt, hogy Jézus nincs
már veli,ik, meghalt és elhagyta ket. De
szíviikben és gondolataikban ott volt Jé-
zus. Végiil a án találkortak is Vele sze-
mélyesen.
Vajon az idén, itt Madocsán, milyen Hris-
véfunk lesz? Minden a megszokott? Min-
den ktszámithat , és ahogyan szokott, rigy
torténik majd minden?
Kedves Tesfuéreim! Ajó hir az,hogy a fel-

támadt Jézus ma is élI És lehet vele taláI-
kozni! Csak keresni kell t! Csak éppen ott

kell lenni, ahol és amikor megjelenik.
Tamás lemaradt róla, és ezért nem hitte.

Jézus kegyelme dz, hogy irjra megjelent
neki. Ellenben csak ott találkoáatott Jé-

zussal, ahol a tobbiek is voltak. Hiszem
a ., hogy a gytilekezetben lehet találkozni
Jézussal. Hiszem a ,, hogy Hrisvétkor is,
ha vágyunk elTe, és rászánjuk az id rket,
hogy legalább ilyenkor elmegyiink az is-
tentisáeletre, ott nekiink is lehet talá|kozá-
sunk a feltámadt lénlssal. Ha nem is fizi-
kai módon lesz ott a szemtink eI tt, mégis
valóságos, személyes és kétségtelen a ta-
IáIkozás, amikor valakinek megjelenik. A
kérdés csak ennyi: Akarsz-e vele talá|koz-
ni? Adsz-e elTe esélyt magadnak, még ha
kételkedsz is, mintTamás? Ez biztosan ér-

dekesebbé, és izgalmasabbá tehetné a
Hírsvétot, mint amikor minden olyan ki-
számitható!

Akik vágyat kaptak, yagy kapnak aría,
hogy a gyi,ilekezetbe jojjenek, és ott Jézus-
sal találkozhassanak, azok számára hirdet-
jiik hrisvéti istentisáeleteink rendj ét:

Március 21. - Nagypéntek - 18:00
(a Torony utcai gyiilekezeti házban)

Március 23. - Hrisvét vasárnap - 11:00

(rirvacsorás istentisztelet a templom-
ban)
Március 24. - Hrisvéthétf - 11:00 ( r-
vac orás istentisztelet a templomban)

Mindenkit szeretettel várunkt ÁtOott feltá-
madás iinnepet minden kedves olvasónak!

Nagy János

ffiFt F uiink

/m játszóteret!

Az Ilnilever Magyarorszóg Kít 2007-
ben érzékenyen reagólt S!, a gyermeke-
ket érint problémára: a jdtszóterek
helyzetére. Uniós tagságunk egyik k -
vetkezménye, hogy 2008. december 31-
t l meg kell sziintetni azokat a játszóte-
reket, amelyek nem felelnek meg z eu-
rópai szabványnak
A Delikót| 2007-ben elindította a ,,F z-
ziin játszóteret" programjót, amelynek

segítségével nyolc szerencsés telepiilés
lukói nyerhettek európai szabvóny sze-
rint épíilt j ótszóteret.
Tudnunk kell, hogy a gyermekek életé-
ben milyen fontos színtér a játszótér. A
családi fészek utón ez oz egyík els nszo-
ciálís kiizeg", ahol - friss leveg n és já-
ték kiizben - a csemeték megismerked-
nek a vil ggal. Ez az a hely, ahol az els
barátságok sziiletnek, ezen kíviil lehet -
séget biztosít a testmozg shoz és az iinfe-
ledt jótékhoz is.
A Delikát| csapata 2008-ban kissé meg-
itjína folytatja tovább a ,,Fiízz n játszó-

teret" progr mjdt, melynek keretében
nekiink ís megvan az esélyiink orra,
hog j áts zóteriink legyen.
De mit is kell tenniink?
rua0 gramm Knorr Delicot| termék vo-
nalkódját kell i)sszegyíijteni, ez egy da-
rab pdlyózatot jelent.
Madocsdn tiibb helyen (pl. boltok,
gyógyszertár, rendel , óvoda) Delicat9
vonalkód gyíijt dobozok vannak kihe-
lyezve. Kéríink míndenkit, aki segíteni
szeretn7 a vonalkódokat dobja be azok-
ba.
K sziinjiik.



Madocsaí borok síltere

A Madocsai Sz l s gazdák és az Önkor-
mányzat a hagyományokhoz híven az
idén is megrendezte a madocsai borver-
senyt, immár 36. alkalommal. A ver-
enyre fehér, voros, rose és óbor kate-

góriákban lehetett nevezni, palackon-
ként l00 Ft nevezési díj ellenében. A
borok begyujtését kovet en a biráIatra
február 15-én keri,ilt sor, melyet Dr. Mó-
dos Ern vezetésével egy vizsgázott
borbírálókból álló zsuri végzett. Az idei
évben a tavalyival megegyez , 136
mintát adtak be a gazdák., melyb l 96
aranyérem szi,iletett. A mostani birá|a-
ton is elismerést kaptak a gazdák, hi-
szen azid járás okoztanehézségeket jól
kezelték, szép, színes, zamatos borok
szi,ilettek.

Az eredmény ek az egyes kategóriákban
a kove tkez(5képpen alakultak :

Fehér bor kategória
52 minta érkezett, ebb l 12 atany, 16
eztist, 8 bronz helyezés sziiletett
Aranyérmes gazdák:
Kovács Ferenc, Kovács Ferenc, Lapo-
sa József, Bauer András, Laposa János,

ifi. Kánnai István, Sebestyén
Ferenc , Bán András Ifi. Csa-
pó István, Gelencsér Sándor,
Varga Mihály, Komáromi
Sándor

Viiriis bor kategória
62 minta érkezett, 15 arany,
2I eztist, 9 bronzhelyezés
Aranyérmes gazdák:
Szabó János, Horváth Ró-
bert, Bacs Sándor (3 db),
Voros Bálint (2 db), Bán

András, Jakab András, Besenczi János
(2 db), Puch József (2 db), Csek Jó-
zsef, Ifi. Csapó János

Rose bor kategória
10 minta érkezett, 3 aíany, 3 eziist, 3

bronz helyezéssel
Aranyérmes gazdák:
Szabó János (1 db), Bacs Sándor (2 db)

Ó viiriis bor kategória
9 mintd,3 arany, 1 eziist, l bronz
Aranyérmes gazdák:
Jakab András, Bacs Sándor, Horváth
Róbert

Ó renOr bor kategória
3 minta, aranyérem nem sztiletett, l
ezi1st, 1 bron z hely ezés

A díj ak átadására és a nyilvános ered-
ményhirdetésre a március 8-án meg-
rendezett n napi és borkóstolói bálon
keriilt sor, melyet a résztvev k jó han-
gulatban toltottek el.

Szervez k

N napi iinnepség a nlnugdíias klubban
Március hetedíkén tartotta n napí
iisszejiivetelét o madocsai nyugdíjas
klub a Faluhdzban. Az alkalomhoz il-
l en u szervezet íérfi tagjai virággal
kiisziintiitték a hiilgyeket, majd egyiitt
eWgyasztották a vacsordra készített
kakas p rkiiltet. A nyugdíjas klub tag-
jai februárban aktívan támogutták az
iskolások farsangi b ljót, fánkot sii-
ti;ttek, tombolatórgyakat vásóroltak o
rendezvényre. Ebb l kifulyólag az is-

koldsok víszonoztók a kedvességet, a
n napi iisszejiivetelen k is megjelen-
tek és felk sziintiitték az iinnepelteket.
Tarczal Jánosné elmondta, hogy tag-
létszámuk 56 íore b(íviilt, és sok iitle-
tiik, terv k van a jiiv re nézve. H s-
vétra szeretnék meglepni az iskoláso-
kat és óvod sokat kísebb csomaggal,
áprilisban pedig Budapestre terveznek
kirándulást. Az Őrsi-hegyi utcában
egy park létrehozásón fáradoz,nak,

ahol mdjus elsején már szeretnének
fiatalokkal és idíísebbekkel egyiitt n-
nepelni.
Természetesen minden hónapban tar-
tanak iisszejiiveteleket, és megbeszélík
o további teendiíket. Ezekre oz alka-
lmra várjók mindazokat, akík szeret-
nének csatlakozni a klubhoz.

(Fellinger Józsefl
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Felkészülés a tavaszí idényre
Az Önkormdnyzat sportos asszonyai
áItal szervezett, hagyományos Erli Já-
nos teremtornával kezd diitt az év.

Focístáink jót szerepeltek, uz Ászok
harmadik, a Finis második helyen
végzett, Sarki kocsma pedíg meg-
nyerte a tornót, ráadásként Biide Ist-
ván gólkirály lett.

Februdrtól heti két alkalommal jóté-
kosaink térítésmentesen edzhettek a
sportcsarnokban az Önkormónyzat jó-
voltábóI, j edz nk Szili Lajos vezeté-
sével, aki 2007. év végén szerezte meg
edz i oklevelét.
A téIi átigazol si idiíszakban, január
20 és február 20 kijziitt bejelentette tá-
vozdsát M ller Róbert, aki Biilcskére
igazolt. Az ifibtíl Feil Tamás, és Oldh
Ferenc távozott, mindketten Puksra.
Hozzánk hét j játékos érkezett, Síive-
ges Csaba és Valter Zoltán Biilcskér l,
Borbély János és Szakter Márk
Pusztahencsér l, Pápista József
Dunakiiml dr l, Wolf János az ASE-
tól, Csonka Sándor pedig
Németkérr l.

Február 23- n el készii-
Ieti meccset jdtszottunk a
Géderlakkal, ahol néz(í-
ink megismerkedhettek
z j jdtékosaínkkal. Az

iis szeszokottabb géderiek
jobban játszottak, de a
mósodik íélidtíben mdr a
mieink játékában ís vol-
tak biztató jelek. A ke-
resztbe siivít orkán ere-
jíí szélben nehéz volt tá-
maddsokat vezetni, en-
nek ellenére két remek
góIt értiink el Wenhardt
és Vidinszki révén. A vé-
delmiinkb l alapemberek
hiónyoztak, az ket pótló
játékosokon l tszott uz
iisszeszokottság hiánya.
A mérk zést o vendégek
arányban.

nyerték 4:2

Madocsa-Géderlak 2:4 (I:3)

Siiveges Magyar, SzíIi, Araczkí A,
(EIek) Tarczal - Makai, (Borbély)Viiriis
G, (Besenczí), Wenhardt, Wdinszki

Biide, (Pápista)
Szakter

Február 23-án este
sportbólt rendez-
t nk a faluházbun,
ahol reggelig mu-
lattak a sportot és
tóncot szeret ven-
dégek. A sportbólon
az j játékosoknak
lehet ségiik volt
barótkozní a csa-
pattagokkal és
szurkolókka| rá-
ad sul a sportbáI
némi anyagi hasz-
not ís hozott.

A bajnokság márci-
us 9-én kezd dík,
egymást kiivet két
vasárnup itthon ját-
szunk a tabella alsó
régiójában lév
zombaiakkal és
kajdacsíakkal. A
végs helyezés
szempontjából
mindkét meccsnek

nagy jelent sége van és annak ellené-
f , hogy zárt kapus meccsek lesznek,
várjuk a szurkolók tdmogatását a ke-
rítésen t lról. Kérjíik néz ínket, hogy
a jótékvezet k, ellen riik, egyéb szii-
vetségi képvisel k sértegetését mellííz-
zék, szurkoljanak példamutató sport-
szeríiséggel. Bízunk benne, hogy az
els két hazai meccs síma lefolyósa
esetén a további bíintetést elengedik,
ebben zesetben a Bijlcskét ahagyo-
mányokhoz híí néz szám mellett fo-
gadhatnánk.

(Lénárt Gyula)
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