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Madoc ai Hí ondó
A Madocsai Öntormány zat lapja IIII. évfolyam,5. szám,2008. május

Máius els va árnapián

Ugyan aaAnyáknapja mór elm It, de ez ton hadd kedveskedjek az iskolások és
jómagam nevében utólag ís minden édesanyának eme verssel:

|{incsen gyt'nyijrííbb szó

Nincsen gytinyijrííbb szó szép Mugy rországon,
mint uz édesanya, iiriimmel kiáltom.
Szíve alutt hordott, szijtt e világra.

Ktisziiniim, kiisz niim, édesunyám, drdga!

Dajkált éjjel-nappal, mikor pici voltam.
Az els szovokut t le tanultam,

tunított járni, enní, inni szép ft,
hu u kezem fogta, semmit(íl se féltem.

Mikor beteg voltam, vigyózta lázum,
szeret szigorral szólt r m, hu hibáztam.
Szíve csupa jósdg, uz én nagy kincsem,
áldja ffi g, áldju ffi g, áldju meg az Isten.

Grdud István)

A naiálison
Nugy izgalommal kész ltiink az ideí év-
ben js megrendezésre keriil majáIi-
sunkra. Április 26-án nyolc órára gyíi-
lekezt nk az alsó tagozatos ískol ban.
Nagy zsivajjul indultunk a ftives pály,á-
ra. Tanáraink segítségével elfoglaltuk a
kijeliilt helyiinket, ahol o sziil k meg-
vendégeltek bennijnket az általuk készí-
tett ftnom lángosokkal. Máshol pedig a
bográcsból érezt nk fenséges illatokat.
Izgalmas versenyeken vettiink részt.
Ilyen volt: péIdául o zsákbafutás,

ugrálókijtelezés, hullahoppkaríkdzás,
kiitélh zás és még sok kedves jdték. Ju-
talmul lufit, cukrot és csokit kaptunk.
Sokat nevett nk, szaladgóltunk, iiriil-
t nk a szép id nek.
K sziinjiik tanárainknak, sziileinknek,
akík ezt o kellemes napot szervezték
nekíink.

(Szabados Laura, Bánóczkí Dóra,
Novák Evelin)

5. osztóly



Testiileti ülést tartottak áprilisban
Madocsa Kiizség Önkormónyzat képvi-
sel -testiilete 2008. április 23-án tar-
totta soron kiivetkez iilését,

A lejárt hatóridejíi határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés eWgudásót
kiivet en, a képvíselíí-testiilet módosí-
totta a 2007. évi kiiltségvetésér l szóló
ijnkormányzati rendeletét. A módosí-
tásra az el irdnyzatok változása miatt
keriilt son

Ezt kiivet en egy napirend keretében
tárgyalta a képvisel -test let a Jiigget-
len kiinnyvvizsgálói jelentést az ijnkor-
mányzat 2007. évi egyszeríisített éves
kiiltségvetési beszámolójának kiinyv-
vízsgálatóról, és a 2007. éví kiiltségve-
tés végrehajtásdról szóló zórszómadási
rendeletet-tervezet vizsgálatóról, vala-
mínt a zárszómadásról szóló iinkor-
mányzati rendeletet.
A k nyvvízsgáló a 2007. évi beszámo-
lóval kapcsolatban elmondta, hogy a
beszámoló uz iinkormányzat eI z évi
kiiltségvetésének teljesítésér l, a
2007.december 3 L-én fennálló vagyo-
ni, pénz gyi és jiivedelmi helyzetr l ,

valamint a mííkiidés eredményér l
megbízható, valós képet ad, ezért a be-
szómolót hitelesít zdradékkal lótta el.

Ugyancsak hitelesít záradékot kapott
az iinkormányzat 2007. évr l szóló zór-
számadósi rendelet-tervezete is, amely
a k nyvvizsg ló szerint a jogszabályi
el írásoknak medelel, rendeletalko-
tásra alkalmas.

A képviselíík ezt k vet en eWgadták a
2007. évrííl szóló bels ellen rzésr l
késziilt jelentést. Mint az ismeretes u

bels ellen rzés az nkormányzatok-
nál kiitelez . Ezt a feladatot a Paksi
T bbcél Kístérsésí Társulás felvette
feladatai kiizé, az ellen rzéseket a tár-
sulás bels ellen rei végzik. 2007. év-
ben Madocsa kiizségre I pénz gyi el-
len raés, és I szabóIyszeríiségi vízsgó-
lat jutott. Az ellen rzésekrtíl általónos-
ságban elmondható, hogy kísebb hiá-
nyossógokat ugyan feltárt, de azok
id kiizben javítósra keríjltek. Az ellen-
rzések során biintet , szabálysértésí,

fegyelmi kártérítési felel sséggel j ró
esemény nem fordult el , ilyen juvus-
latra nem keriilt son

A kiivetkez napirend keretében a kép-

vísel -testiilet megtárgyalta és elfu-
gadta a Dunufiildvár, Biilcske,
Madocsa gyermekjóléti társulás 2008.
évi k ltségvetését. A testiilet kiíosósol-
to, hogy az anyog megtórgyalására
nem a kiiltségvetés keretében keríilt
sor, ezt a dunaftildv ri iinkormányzat-
nak jelezni fogja.

Az egyes iinkormónyzatí rendeletek
módosítósa napirendnél 3 nkormóny-
zati rendelet fel lvizsgdlatára keriilt
son A képviselií-test let mindhárom
módosítását tómog ttA.

I.A szociólis rendelet módosítósánuk
két indoka volt: egyrészt, egyes szabá-
lyait hozz kellett ígazítani az Európai
szociális kartóhoz, másrészt, módo-
sult a szoeiális,,t rvény,,,,,,,am,,e,lynek ren-

hatólyba, ,,,ézért 11,Ufi .:l,' tij' ,..,,riab' lyokat
kellett ,az &-#,karm,' iati"i,éndeletbe is
tijltetni. , 
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2. A z;:, #*Jffi +''' 5 ri,W,i:.,:,:,.io!ok o
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adó alany ,;ilry i..,ry.|1 ,#i#iffiélyr,;;uki az
ingatlan ( l;akóház, telek stb.) tulajdo-
nosa, nem fi'ft #rtix*éffi'ély tulajdoná-
ban álló lakás bér|:ffie. Amennyiben az
ingatlant pl. haszonélvezeti jos terheli,
akkor ennek jogosultja és a tulajdonos
meg llapodás alapj n rendezi, hogy ki
fizeti meg az adót. Ha a tulajdonos és
a pl. a haszonélvezeti jos jogosultja
kiiziitt nincs megállapod s, akkor a
haszonélvezetí jos jogosultja kiiteles
az adót megftzetni. Tiibb tulajdonos
esetében o tulajdonostársak tulajdoni
hányaduk arányóban íizetik meg az
adót. 

!

3.Az nkormányzat míik désér l szóló
Szervezeti és Míikiidési Szabályzat mó-
dosítósára azért volt sziikség, mert a
rendelet tov bbi 7. sz m melléklettel
egésziilt ki, amely a polg rmesteri hi-
vatalon beliili ellen rzési nyomvonalat
dbr zolja t blázatokkal és folyamatdb-
rákkal Ennek megalkotása szintén
kiiteleztí feladat volt.

A ft napirendek kiiziil utolsóként tár-
gyalta képvisel -test let a luxusadó
rendeletet. Az err I szóló kiizponti jog-
szubály kijteleztjvé tette az iinkormány-

zatok számára a rendelet megalkotá-
sát, ííiggetlen l attól, hogy pl.
Madocsán nincsen olyan 100 000
000 Ft. feletti ingatlan, amely után
adózni kellene. Ennek az adónemnek
ftles o kiemelt iid lési ijvezetekben
(pl. Baluton), nagy vórosokban, fová-
rosban van jelent sége, ahol az ingat-
lanok értéke meghaladhatja a tijrvény-
ben eltíírt mértéket.

A továbbiakban a képvísel -testiilet tó-
jékoztatást kapott a Dél-Dunántítli Re-
gíonális Fejlesztésí Tanács CÉnn -
mogatásának felosztásáróI. Madocsa
iinkormányzata 3 490 1I5 Ft támo-
gatáshoz jutott. Az ehhez sziikséges
40% iinertít korább fl, a 2008. éví
k ltségvetésében már biztosította. A
rendelkezésre áIló iisszes keret: 5 816
858 Ft, amelyb l az ijnkormányzat a
Kiilyiikkackó Óvoda vízesblokkjónak,
és villanyhálózatónak fel jítását, vala-
mint bels festését szeretné megoldani.

Végezet l a képviseltí-testiilet a telep -
lésen él k életfeltételeinek javít sa, o
kiizszolgdltatásokhoz való hozzájutás
és a kiiziisségfejlesztés érdekében szol-
gáltatásfejlesztést határozott el. Ennek
megvalósítása érdekében pályózatot
nyitjt be a Regionális Mez gazdaságí
és Wdékfejlesztési Hivatalhoz kistérsé-
gi kiiz sségi kiizlekedés támogatós ke-
retében igényelhettí gépjármííbeszer-
zéshez.

( HGJ)



Rendszeres gyermelalédel m i

kedvezmény
Felhívom o rendszeres gyermekvédeImi ked-
yezménybe részesü I k f igyelmét, hogy o
rendszeres gyermekvédelm i ked vezményre
voló iogosultsóg isméteIt megó|Iopítós hoz
úi kérelmet kelI benyúitoni.
A re n d sze res ked yezm é nyre vo ló iog os u ltsó g

isméteIt megóIIopítóso irónti kéreIem o ko-
róbbi iogosultsóg id tortomo olott, onnok
me9szűnését megel z hórom hónopbon is

benyúithotó.
A rendszeres gyermekvédel mi ked vezmény
igénylésével kopcsoIotbon felvilógosítós, ké-
relem nyomtotvó ny kérh etó o Polgó rmesteri
Hivotolbon Fellinger J zsefné szociólis ügyin-
téz nél

Hortob gyiné Dr. Gero Judit
iegyz sk

Gépiórműqdózóssql kq pcsolqtos

tó!ékoztcllós
A gépió rmű od ztotós sorón gyokron merüI fel
problémoként, hogy gépiórm ű odós-vétele esetén
Qz úi tuloidonos nem tesz eleget ótírotósi kotele-
zettségének. Ebben oz esetben - onnok ellenére,
hogy o gépi rmű mó r Qz úi tuloidonosnól von -
o régi tuloidonosnok kell tovóbbro is megfizetnie
o gépiórm odót.
Ennek elkeülése érdekében oÁ tonócsoliulg hogy
omennyiben voloki gépiórm vet od el, minél
el bb ielentse be ezt o tényt Qz okmónyirodónól.
Ugyonis, omennyiben o gépió rmű tuIoidoniogó-
bon bekovetkezett vóltozóst o koróbbi tuloidonos
(ótruh z ) Qz el ín módon Qz okmónyirod hoz
b"ielentette, okkor o beieIentést kovet év els
nopiótóI mentesül o gépiórműo d {izetési kotele-
zettség oIól, ottóI fuggetlenül, hogy o iórm nyil-
vóntortós t tortolmlzza o gépió rmű.tuloidonoscl-
ként.

Polg rmeste ri Hivotol

Rendet teremtettek a nyugdíia ok

Nyugdíios klub togioi mórcius 3l -én elkezdték o h si sírok
rend be tételét .A Bolcskei utco i és Po ksi utco i virógógyósok
rendbe tételét.
Április 5 -én Budo pesti kiró nd u lóson vettü n k részt , o hol o
Por]omentet és o Holószbóstyót néztük meg, kovetkez meg-
óllónk pedig o Vórosliget volt. Hozo felé iovet o Szolmo csór-
dónóI vocsoróvol feieztuk be progromunkot,mindenki nogyon

i9| érezte mogót..,
Aprilis l l -én oz Orsihegyi utcoi volt iótszótér helyét kezdtuk el
letokorítoni, o bozotókot kiirtoni. A kIub togioin kivul Kovócs
lstvón is segített o boz t irtósbon. Ezen o területen egyébként
szobodid porkot szeretnénk kiolokítoni nyugdíiosok részére,
ohol nyóri progromioinkot tudiuk eltolteni. Óvodósok lótogot-
tok meg, elhoztók oióndékoikot oz Anyóknopióro. Klub Nogy-

onyói nogyon orültek meglepetésnek!
Anyóknopióro ismét rendbe tettük o h sok síriót/ minden sír-
ro helyeztünk egy csokor virógot.
Móius '| -ién Moiólist tortoftunk . Szokócsunk nogyon finom
ho lószlevet íózótt , Gerien b l és Po ksról volto k vendégein k.

Nogyon iól telt gz egész ffop, mindenkinek tetszett ez Q kis ki-
ko pcsolódós.
Kovetkez osszeiovetelunk: 2008 Móivs 28-ón 19- rokor A
Foluh z kistermében lesz.

Minden érdekI d t vórunk:
To rczo l Jó nosné

Nyugdíiosklub vezet ie



Vers- és pr zamondó verseny

Iskolánkban évr 1- évre megrendezésre
keri,il a vers- és pr zamondó verseny. Szép

és értékes hagyom ány ez a tobbi mellett,
és osztónzi, sarkallja tanulóinkat egyre

tobb míí olvasá sára, megtanulására. Gyo-
nyorkodni és gyonyorkodtetni másokat az
eI adással : ez volt a céI. Az alsó tagozat
tanulói 29-en, a fels sok 19-en vállalkoz,

tak a nemes megmérettetésre.

Helyezettjeink:

Alsó tagozatz
1 és 2. osztály:

I. hely: Voros Jennifer 2.o.
II. hely: Juhás z Eszter 2.o.

III. hely: Prei czer Boglárka l .o.

3. és 4. osztály:
I. hely: Torjék Dóra 3.o.
II. hely: Kiss Patrik 3.o.

III. hely: Farkas Ramóna 3.o.

Fels tagozatz
5.- 6. osztály

I. hely: PozsgaiFruzsina 6.o.

Szabó Vivien 6.o.

II. hely: Yincze Nikolett 5.o.

Borzavári Róza 6.o.
III. hely: Csapó Nikolett 5.o.

7.- 8. osztály
I. hely: Bokor Gyongyi 7.o.
II. hely: Szabó Bettina 8.o.

III. hely: Balogh Beáta 8.o.

A helyezettek konyvjutalommal, a tobbi el adó kedves
ajándékkal és oklevéllel- no meg tapas ztalattal és ered-

ménnyel- lett gazdagabb.

BALLAGÁs 2oo8.

, Régi horcok, régi kopoit kiinyvek
Deííi, mosoly, néhq íóió kiinnyek
M lik minden, suhqnnok Qz évek
B csúí intünk íóió diókévek."

(Hem ingwoy)

Az idei tonévben 12 nyolcodik osztólyos vesz búcsút
iskolóiótól. Volomennyien sikeres {elvételi vizsgókot tet-

tek, így kozuluk 1 í gimn ziumbon, g-en szo-
kkozépiskolóbon, míg 2-n szokiskolóbon vogy szok-
munkósképz iskolóbon {olytotiók kozépiskoloi tonul-
mónyoikot. A felvételi e!iórós befeieztével k is meg-
nyugodhottok, és telies figyelmüket fordíthotiók életük
kovetkezó fontos eseményére o bollogósro/ mely o

hogyomónyoknok megfelel en fog zoiloni.
Minden kedves végz s diókunknok sok sikert és

kitortóst kívónunk kazépiskoloi tonulmónyoihoz.

Végezetül óllion itt o bollo9ó nyolcodikosok névsoro:

Bok Pelro
Bologh Beóto
Bón czki lvett
Benedek Gobriello
Feil Tqmós
kovócs krisztino
ereg Tillo

szqbó Bettinq
Úit elyi zqbolcs
Voics Anno
Vos Gergely
Wolí Mórk

(Sebestyénné VenczeI Andreo osztóly{t|nok)



Pünkösdi Gyermeknéptánc Találkozó

El szijr keriilt megrendezésre gyer-
meknéptánc találkozó Mudocsdn.

2008. május 10-én, szombaton nagy
izgalommal késziilt a falu apruja,
nagyja. Kora délut ni órákban nagy
volt u nyiizsgés a Faluháznál és a To-
rony utcán. 14 órátóI gyiilekeztek a
vendégcsoportok és a mudocsai gye-
rekek. 15 órakor indult a felvonulás a
népviseletbe ijltijz tt táncosok és kísé-
r ik kiizremíik désével. Gyiinyijríí lót-
vány volt hosszil menet, de talán
még ennél is szebb volt a templom
padsoraiban látni a népviseletbe ltii-
ziitt ifiakat. Felvonulásunk elsií állo-
mása a templomban volt. Nagy János
tiszteletes r nagyon iitletes, glerme-
keknek szóló, p nkiisdhiiz kapcsolódó
szavuit nugy érdekl déssel hallgatt k.
Ezután olyan élményben volt része a
jelenlév knek, amit eddig még nem ta-
pasztaltunk. A rigmusban is megírtuk:

,, Ven dégs zerettí, ke dves mudo cs aiak

]Yugy iisszefogásról tett ta-
n bízonyságot a lakossóg!

A To-
rony ut-
cdn tiibb
h ely en,
majd a
Kender
utcán
,rter lj-
t e r ij l j
asztal-
kám"
vdrt
minden
résztve-
vtFe-
Iejthe-

tetlen élmény volt, kiisziin-
jiik mindenkinek, aki hoz-
zájárult és megmutatta: Mi-
Iyen is a madocsai vendég-
szeretet!
A felvonulás llomásain
rigmussal, népdalokkul b -
cstiztunk vendégl tóinktól.
(A btícsítztatót keretes írá-
sunkban olvashatjálc)

A felvonulás után megpi-
hentiink, mujd a Faluház
udvurán felállított sza-
badtérí színpadon szere-
tettel adtuk míísorunkat a
falu lakosságának.
A míis orb an kii zremíikii d-
tek:
Hartai Hagyomány(írztí
Kulturális Egyes let Gyermektánc-
csoportja
S olti Marg aréta Néptáncegyiittes

Beloianniszi Gyer-
mektánccsoport
Madocsai Eagyo-
mány rztí Néptánc
Egyesiilet Utánpótló
csoportjai

Amíg a táncosok el-
íogyasztott k jól
megérdemelt v cso-
rájukat, addig a
színpudon a Bo-
gyiszlói Zenekar
szórakoztatta kij-
ziinséget. Ekkor a
hangulat kell en
megérett orra, hogy

kezdetét vehe,s, e a mulatság: egy tán-
cos pár kiizremííkiidésével tóncra per-
diiltiink, és éjjelíg mulattunk.
Azt gondolom, maradandó élményeket
szereztiink, és szeretettel emlékeziink
vissza erre naprA. Az emlékek felidé-
zésében segédkezni fognak nekiink
azok a kís kitíiz k, amelyek erre a
nopra késziiltek az iinnep és az alka-
lom szimbólumaként.
Kiisziinjíik a családoknak, sziil knek,
nagymamáknak, apukáknak, nyugdí-
jasoknak, minden madocsai lakosnak
a segít gondoskodást.

Iltánpótló csoport nevében :
Dr. Volmanné Reich Márta

Kitórt k el ttiink kapuikat..."



Jaittek, láttakr gy ztek a hentesek
Úsy gondolom, nem ketl kiiliin bemu-
tatnom az olvasóknak Molnár Istvánt,
hiszen majd mindenki ísmeri a falu-
ban. Hitsboltjában a legt bben meg-

fordultak már és lóthattók, hogy mi-
lyen pontosan és szakszerííen dolgo-
zik, nem csak hanem munkatársai
i..
Arról víszont már kevesebben hallot-
tak, hogy István és barátai évente kíi-
liinbiiz versenyeken a nagykiiziinség-
nek is számot adnak tuddsukról. Leg-
utóbb ápri-
lisban Gyu-
lán jártak a
VIII. Biillér-
napon, ahol
nem melléke-
sen megsze-
rezték az els
díjat.
A céljuk els -
sorban az
volt, hogy
Madocsa hír-
nevét iireg-
bítsék, és az
ország tdvo-
labbi pontján
él ket js

megismertessék kicsiny falunk szoká-
saíval. A gyulai verseny egyik legmeg-
hatóbb pillanata a madocsai csapat
szám ra az volt, amikor az ottani kis-
bíró kidobolta, hogy iidviizlík tíket
Gyul n és bemutatta k zség nket j .

A feladatuk szerint egy disznótoros
ételt kellett készíteni k, mely egy Ie-

vesbííl és egy kiil nlegességb l dllt.
Ehhez egy íél sertést kellett teljesen
szétbontaniuk, melyet o bírák js íi-
gyeltek, ki milyen szakszerííséggel
végzi a munkóí Érdekesség volt még,
hogy o szakmai feladatok mellett egy
anyóskiisziint t is kellett írniuk, me-
lyet nagy sikerrel fogadott a kiiziinség.
Mindemellett azt a kis pluszt, amely
István szerint csapatuk javára bil-
lentette a mérleget a ,,paprikás vA-
karcs" nevezetíi ételiik jelentette, mely
egy régi hagyományokon alapuló
madocsai kiiliinlegesség. Persze a re-
pertoárjukból nem hiónyozhattak a
szokásos disznótoros eleségek sem.
Természetesen fontos volt, hogy o csa-
pat ijsszehangoltan mííkiidj n, és min-
denki kíhozza magából a maximumot.
Mível a tagok nagy része már jópár

éve egyiitt dolgozik illetve egyiitt jór
versenyekre így ezzel nem volt problé-
m(l. A sikerhez ugy nis nem egy embe-
ren mítlik, és István írsy gondolja,
hogy nem csak u jelenlévií csupattár-
sai járultak hozzá gyíízelm kh z, ha-
nem azok a barátok, munkatársak is,
akik itthon maradtak és ,,tArtották
frontot".
A jó szerepléshez felkésziilés , kell,
ezért egyszer-egyszer bar ti társa-
sággal kiiliin gyakorolnak a feladatra.

Évente két versenyre járnak, Gyulára
és Békéscsabóra. Az utóbbí városb fi,
ha minden jól alakul lesz egy olyan
rendezvény is, ahol uz nkormányzat
8-I0 mangalicát nevel egy éven ke-
resztiil, majd egy egész éI sertést kap-
nak a versenyz k, és teljesen az ala-
poktól kell kezdeniijk.
István sy érzi, a mai a rohanó világ-
ban lehetne er síteni u lokálpatriotiz-
must, szerinte Mudocsa kivóló hely
lenne egy biillér verseny megrendezé-
sére, mert jó adottsógokkal rendelke-
zik, és nagy hagyomónyokkaf bír a
disznóvág s. Természetesen ez még
csuk jiiv beli és távlati terv, melyhe,7
jó szervezés és nem utolsó sorban pénz
kell, de mint mondta, ezzel is lehetne

falunk hírnevét nagyobbítani akár or-
szágszerte.

(Fellinger Józsefl

Anyóskiisziint
Kedves anyósom, tessék az asztalhoz fáradnt,

legkedvesebb vejével egy jót lakomázni.

A tálon tiirelmetlen a feldarabolt ma|ac,

Szeretné tudni, hogy vajon ízlik-e a falat.

El szor magának egy rij hírt mesélek,

Nem sokat hazudok, csak amíhez értek.

Nagy baleset tortént itt bizony hajnalban,

Megdoglott a disznó a hátsó udvarban.

Gyilkos kéz okozta szomoru halálát

Feldolgoztuk szépen, ledaráltuk a hirsát.

Itt van bel le a toltott káposzta, ínyencek

étele,

Ebb 1 atányéiát, aztán Mama, jól tele merje.

Káposztát f ztem én hatalmas fejeket,

A szomszédék kertjéb 1 szedtem le ezeket.

Beletettem mindent, sót, tí,icskot, bogarat,

Malac fiilét, farkát, kopott fakanalat.

De a porkolthirsnak nincsen mégsem párja,

Melyet állványon f z hentes veje bográcsa.

Van még a tálon hurka, kolbász, tepert ,

Ezt mind nekiink szánta a Téremt .

Érzi az i|latot? Ezbizony a siilt májé,

Nem olyan rossz indulatu, mint a Mamáé.

Itt van a si,ilt hits, tudom, nagyon várja,

Ennek a világon bizony nincs is mása.

Azt hiszi tán, hogy a h s oreg és rémes?

Bár igaz, hogy tavaly volt a disznó százhu-

szonhat éves.

Sokáig stitottem, igy a hris omlós és ehet ,

Tudtam, hogy anyósom fogsora rigyis

kivehet .

A hrishoz j párolt káposztát is raktam,

Hová tegyem, elébb azon gondolkodtam.

Nem olyan savanyir, mint az ecetes uborka,

De legalább annyira, mint a kedves mama

arca.

Kedves anyósom, egyék hát bel le,

Fogadom, hogy holnapra fiatalabb lesz t le.

Jó orvosság ez a beteg gyomorra,

Ha ebb l eszik, nem kolt az orvosra.

Mivelhogy seink a hrist igen szerették,

IJtána torkukat b ven oblogették.

Ma is ezt szereti mindenféle személy,

Ett 1 bizony Mama még ,,száz évig" is elél.
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MEGHívó
Szeretettel várunk mindenkit a 2008. május 31én (szombaton) megrendezésre keri,il
II. Madocsai Betyárnapra!
Helyszín: legel (felvásarlóhely mellett)
Programterv:
9.00 Fogathajtas
12.00 Ebéd
12.30 Madocsai Hagyomány (5rz Népánc Egyestilet fellépése
13.00 Pusztaótos bemutató
13.30 Csikós bemutató
1 4.00 Népies fogathaj tas

15.30 Négyesfogat
16.00 Kocsikazás és lovagolás
18.00 Kózos n tízás
Ebédre várunk mindenkit ingyen a készlet erejéig! Biifé is lesz!
Mivel a rendezvény mégwewezés alatt áll, a reszle es és végleges programról a kés bbiekben
plakátokon táj ékozódhatrak!
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Vegyes eredmények áprílisban
2O.fodu!ó, 2008.04.0ó.
Gerien-Modocso 2:1 (l :1 )

Vez.: Szieber, Kordos, Tokócs Z.
Gólszerz : Bode
Süveges-Boko, (Volte) Vórós, Borbély,

Mogyo ídinszki, (Szokfe r) Szili, (Aroczki l.)

Wenhordt, Aroczki A.-Bóde, Pópisfo
(Besenczi)

Csopotunk mór-mór kezd osszecsiszolódni.
A ióvol esélyesebb gerieniek otthonóbon
oz egyik pontot kis szerencsével megszerel-
hettük volno. A mérk zés eleién egy ritkón

lóthotó nogy kopóslovéssel vezetést szerez-

tünk, Bode révén és ez ió hotóssol volt o
csopotro. Bótron iótszottunk. A félid vé-

gén egyenlítettek o hozoiok. A mósodik fel-

id is nyílt volt, voltok igéretes helyzeteink,

de úiobb góIt nem sikerült szerezni, o ho-

zoiok viszont szoglet utón bepréseltek
egyet.

lfiúsógi

Gerien-Modocso 7 :0 (3:0)

Vez.: Kordos, Tokócs Z.

Csonko -Elek, Blott, Tóth, (Szobó J.)

Fozekas-Szobó F., (Moln r) Magyor l.,

Szintoi, Vórós G.-Mod r Zengrűber
A szervezettebben iótszó gerieni fiotolok fo-

kozotoson rólték fel o mieink ellenóllósót.

21 . foduló ,2008.04.13.
Modocso-Mojos 2:5 (0:3)

Vez.: Moior, Alló, Nyokos
G ll v : Borbély Jónos (2)

Süveges-Boko, Polte) Szilí, Borbély, Mo-
gyar (Torczol)- Vidinszki, frVenhordt) VOrOs

Aroczkí I., Aroczki A., (Szokfe r),-Bóde, P -

pisfo

Hióbo volt szép nopsütéses id , hiObo volt

o biztotó gerieni helytóllós, olig-olig lóto-

gottok ki néz k erre o fontos hozoi meccs-
re. A vendégek ebben o szezonbon no-

gyon meger sodtek, de iótékosoink t bb-

sége brovúrro készult. A kezdés csopnivoló
volt, egy védelmi hibo és egy rossz iótékve-
zet i ítélet miott o 4. pecben mór 0:2 volt

oz llós. Csopotunk nem zuhont ossze, o

hótrolév id, ben egyenrongú ellenfélként
kuzdott. 2:4-nél felcsillont o remény, de o

spori nem odto meg iovunkro o iogosnok
lótszó 1 1-est, oz ellentómodósból pedig
góIt koptunk.

lfiúsógi

Modocso-Moios 2:1 (1 :0)

Vez., Álló, Nyokos
Elek-Szívós, Blott, T th, Fozekos-Vórós L,

Magyor, Szintoi, (Szob J.) Vara.s G.-

Wolf, Zengrűber
Az ifistók meglehet, sen megfogyotkoztok o

ó. fordu!óro, o cserepodro mindossze egy

iótékos iutott, ennek ellenére mindenki di-

cséretesen kuzdott. A gólioinkot egy
bolcskei és egy poksi fiotolember szere e,

ezzel is bizonyífuo, hogy egyre iobbon beil-

Ieszked nek.

22.íorduló, 2008.04 .20
Decs-Modocso 9:0 (5:0)

Vez.: Sebestyén, Minker, Weitner
Süvege s-Volter, Boko, Vorós Zs., Torczol-

Vidinszki, Aroczki l., Wenhordt, Aroczkí A.
(Voros G.)-Bode, Pópisfo

Csopotunk elszenvedte megye !-es torténe-

tének legsúlyosobb vereségét. Kifogósokot
lehetne sorolni, (pl. hiónyzott hórom kezd
ember o védelmünkb l) de nem érdemes.

A decsiek küzdottek, okortok, hoitottok oz
e|s, t l Qz utolsó percig, gyokron kénysz-

erítették hibóro o mi iótékosoinkot.

Ifiúsógi
Decs-Modocso ó:0 (0,0)

Vez.: Minker, Weitner
Elek-Szob J., Blott, T th B., Fozekos,
Zengrűber,Wolf, Mogyor T., Szab F.

A 7 . fordulóro tovóbb fogytok oz ifistók,

szégyenszemre végig kilenc emberrel kuz-

dottek oz er s decsi csopot ellen. Akik vé-

gighorcoltók o 90 percet, ozok minden di-

cséretet megérdemelnek, o tobbieknek pe-

dig eI kell gondolkodniuk o kozosségr l,
becsületról, hozz llósról, mósok tisztelet-

ben tortósóról.

^^AGYAR 

KUPA, 2008.u.23
Simontomyo- Modocso 2:5 (1:2|

Vez. : Szieber, Tolgyesi

GóIlOv : Bode (4), P pisto

Süvege s-Volter, Borbély, Mogyor; Torczol

(Szokte) -Vidínszki, Wenhordt, Aroczki l.,

(Voros G.) Aroczkí A-P písfo, Bode'
Av. els fordulóbon o megye l!-es

Simontornyóhoz lótogottunk. Jótékosoink
komolyon vették o mérk zést és mogobiz-
tos gy zelmez orottok. Ez o siker onbizo!-
mot odhot o hótrolév boinoki meccsekre
is.

23.forduló, 2008.04 .27
Modocso-Kokosd 4:1 (2,0)

Vez.: Péter l., Botos, Albert J.

GóIlov : Bode (3), Pópisto

Aroczki A.-Boka, SziIí, Borbély, Torczol-

Vídinszki, Aroczki l., Wenhordt, Mogyar-
Bóde, Pópisío

A szép id ellenére ismét kevés néz iott ki.

A csopot horcoIt, kuzdott és nem túl lófuó-

nyos mérk zésen biztos gy zelmet orotott.

Modocso-Kokosd 3:2 (l : l )
Vez.: Botos, Albert J.

GóllOv : Woll Tóth, Szintoi
Elek-Szívós, Blott, Tóth B., Fozekos- Szobó
J,. (Szintoi) Csonko, Vórós G., Mogyor T.-

Zengrűber, Wolf

^z 
ifistók kemény mérk zést víWok o ho-

sonló erei vendégekkel. KiegyenIített cso-
to utón megérdemelt gy zelmet orottok.

U 17-es serdüI boinolsóg
Április 5-én megkezd dott o serdül boi-
noksóg. Ebben o korosztólybon hivotoIo-

son 91-es, 92-es és 93-os születésű fiúk
focizhotnok, de mivel minden kis folubon
(nólunk is) nehéz osszeszedni o csopotot,
sszel engedték iótszoni o fiotolobbokot is.

Most szigorúbbon olkolmoztók o versenyki-

íróst, ezért o Koidocs és Gerien ellen is lét-

szómhiónyosok voltunk, ennek ellenére egy

gy zelemmel és egy vereséggel kezdtünk.

A hul!ómvosút folytotódott gy zelem
Koml d, vereség Foldvór ellen.

A csopot: To rc::Ql Zolt n-Szívós Dóvid, Fo-

zekos Zolt n, Szobó József, Szintoi Gerg -

Modór Krisztión, Zengrűber Áron, Mokoi
lsfuón, Berto Ervin-Vórodi Andrós
Reméliük o tobbiek is homoroson pólyóro
léphetnek, nogy szükség von Vorós Viktor,

Góbor Mihóly,.Schmidt Kevin iótékóro, de
orülnénk ho Uihelyi Szobolcs és Tompo
Góbor is miel bb visszotérne.

Az elmúlt években sok fiotol elment poksro

focizni, egyre nehezebb osszehozni o cso-
potot, de nogyon fontos. A feln tt csopot
hióbo horcolio ki o bentmorodóst, serdül k

nélkuI sszel nem induIhotunk o megye l-

ben.

Kiodio:
Modocso kozség Önkormónyzoto

http : / / modocso .fpn . h u

szerkeszti:
Fellinger Józse{

20/453_1045
fel linger. i@g moil.com

Az riisóg beiegyzési szómo:
2.9.1 ./1268-1 /2005

Felel s kiodó:
Gelencs érné Tol no i kló ro

polgórmester
' Nyomdq:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd


