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Madocsa Kozség Önkormányzat képvi-
sel -test lete 2 007 . október 3 ] -én tar-
totta munkaterv szerinti kcivetkez lé-
s ét.

A napirendek kózott kiemel-
ten fontos napirendként sze-
repelt a 2008/2009-es tanév-
ben induló kózoktatási társu-
lás fej les ztés i elképzelés einek
és szakmai programj ának
megismerése. A testiileti lé-
sen megjelent Fórizs Zoltán
építész szakért , aki a három
telepiilés D,unafc)ldvár,
Brjlcske, és Madocsa oktatá-
si-nevelési intézményhálóza-
tának 2 009. szeptemberére
megv alósítandó fej lesztés i el-

képzeléseit vázolta íel. Ezeket a terveket
és szakmai programokat a k vetkez
p ontokb an rés zletezném.

(folytatás a 2. oldalon)
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8. oldal

szerepe volt Hajdu János paksi pol-
gármesternek, aki a tárgyalósok során
meg tudott egyezni a Tarr Kft.
gyvezet jével Tarr Jánossal.

/FJ/

Kábelen a paksí televízi )
I\Iovember elsejét l a kistérségi televíz-
ióként míikodik pakson a Telepaks. Az
adás a kistérség minden teéepiilésén,
ísy Madocsán is már látható a kóbel-
hálózaton. Rendszeres kis térs égi
anyagokkal, és kistérségi
rovidhír blokkal is b v lt
a televízió míjsorstruk-
turája melyben szerepel-
nek majd Bikács, B lcske,
Duna,íóldvár,
Dunaszentgyórgy,
Gyorkc)ny, Kaj dacs,
Madocsa, Nagydorog,
Ir{émetkén Pusztahencs e és
sárszentlórinc hírei. A
kábelhálózaton az onkor-
mányzatok részére írr-
ntartott frekvenciát kapta
meg a Tarr Kít.-t l a
TelePaks. A szolgáltatás
létrej ottében j elent s



üre ezett a testiilet
I.Dunaftildvár-B ijlcske-Madocsa tele-
piilések ,gy kiiziis fenntartás és igaz-
gatósit tijbbcélti kiizoktat si intéz-
ményt hoznának létre, tórsulás kereté-
ben.

2.A tijbbcélitságot az jelentené, hogy
ebben a szervezeti keretben míikiidne:
bolcsode ( Dunafoldvár székhellyel)
óvoda ( Dunafoldvár-B olcske-Madocs a

telepiiléseken)
S éufolyamos óltalános iskola gyógype-
dagógiai és speciális tagozattal, alapfo-
k míívészet oktatás (Dunaftldvár-
Bcilcske-Madocsa telep léseken)
szakiskola feln ttoktatóssal, ( tervezés

szintj én: szakkozépiskola) , gimnáziumi
oktatás 4 és 6 évfolyammal (
Dun afo l dv ár s z ékh elly el)
pedagógiai szakszolgálat ( utazó szak-
emberekkel mindhárom telep lésen).

3.A fentieken kíviil mindhórom telepii-
lésnek lennének kiemelt ( prioritást élve-

z ) oktatósí céljui, amit helyi színten
s zeretne megvalósítani :

Dunaftldváron: nyelvi el készít ,
emelt szintíi természettudomány és

zenemíivészet
Bcjlcskén : emelt szintíi mozgáslailtura
(sporttagozat) és informatika
Madocsán: hagyományórzés, népmíivé-
szet, néptánc - emelt szint{i nyelvoktatás
és informatika

Az elképzelések és az elkész lt tervek
alapján Madocsán egy épiiletbe ker lne
az általános iskola alsó és fels tagoza-
ta, ami mindig is torekvése volt a falu
vezetésének. Ez az alsótagozatos iskola
emelet-ráépítésével valósulna meg. Az
iskola statikailag megfelel ennek az el-
képzelésnek. Ugyancsak az iskola részé-

vé válna a sportcsarnok, amelynek f
funkciój a továbbra is a mozgás, gyer-
mek- és feln tt sportolás kiszolgálása
lenne, de itt keriilnének kialakításra a
nyelvi laboratóriumok, I. iitemben 2 db.,

majd II. iitemben hozzáépítéssel még 4
db. A sportcsarnok szertára kózvetlenijl
a kiizd térr l nyílna.

Mintdezeknek a kiatakítására a három
telepiilés kózoktatási szakértók, és épí-
tész szakért k bevonásával Európai
Uniós pályázatot kíván benyujtani
2008. januárjában.

A k zoktatásfejlesztési elképzelések épí-
tész jelleg{i el terjesztését a test let a
2007. október 3 ] -ei, míg az ehhez kap-
csolódó szakmai programot 2007. no-

vember 6-án fogadta el.

A képvisel k ezt kóvet en megtárgyal-
ták az Áltoláro, Iskola igazgatój ónak
beszámolóját 2006/2007. évi nevelési
évr l. Az el terjesztésból kider lt, hogy
az iskolában két ter leten a matematika
és a magyar irodalom ( sz vegértés) te-

r letén tortént kompetencia alapu mé-

rés. Mindkét tantárgy esetében az iskola
nagyon el kel helyen szerepelt, cjssze-

hasonlítva az országos, megyei és kis-
térségi eredményeket. Dicséretes, hogy
az iskola évente tobb pályázaton is részt
vesz, ez az elmult tanévben 1.462.000
F t - o t j e l e n$e t t,,,,,, A p én z t,,, 
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sporteszkozak vásárlására,, valamint a
pedagó gus ok, .761y.,ábibké. !,s é.re fordítot-
ták. Az iskola tanulmátny,í á,tlaga: 4,2

volt. Az iskóta beszámotójlat fustiilet
e gy h arlgtian elfo ga dt a.

(Jgya,ncsak most tárglalta meg a test let
a ,,Kolyokfurc1|: ;,,',,Sy. d&" vezet jénekbe-
számolóját a 2'ü0,6/2007. -o. nevelési év-

r l. Az óvoda a tav,ályi évben 3 csoport-
bontásban m{ikodott, megfelel számu

óvodapedagógussal és dajkával. ( Azóta
az óvón k száma l fovel cscjkkent, l daj-
ka pedig csak félálásban dolgozik, ez

azonban az óvoda színvonalas m{ikcjdé-

sén nem érezhet ). Az óvoda kiils felují-
tására már korábban sort kerített az ón-

kormónyzat, sziikséges lenne azonban a

bels felujítás, eszko{ejlesztés, szabvó-

nyoknak megfelel játszóhelyek kialakí-
tása. Az óvoda nagy figyelmet fordít a
gyermekek egyéni fejlesztésére, az ehhez

sziiks éges eszkózok beszerzés ére, amelyre

a tavalyi évben ] 20 000 Ft-ot kóltottek.

A sz l i értekezletek színvonalát jelzi,
hogy a sz l k 70-80oÁ-a részt vesz a sz -

l i értekezleteken, illetve aktívan kiveszi
részét a k lónboz óvodán kíviili tevé-

kenységekben pl. óvodások sziireti felvo-
nulása, gyermeknap, kiilónb z javítások
elvégzése. Az óvoda kiemelten fontosnak
tartja Az óvodapedagógusok továbbkép-
zését, amelyen az elmult nevelési évben 5

fo vett részt. Az óvoda beszámolóját a tes-

tiilet egyhanguan elfogadta.

Ezt kovet en a képvisel k tárgyalták az
cjnkormányzat három kózalapítványá-
nak beszámolóját a 2006-os évr l. Ezek
az alapítványok:

Madocsai Tehetséggondozó Kozalapít-
vány 1 Áttatános Iskola)
Madocs ai Óvodás okért Kózalapínáry
Madocsai Árpádkori Templom M{jemlé-
ki Védelmében Kozalapítvány

Mindhárom kcizalapínány jól szolgálta
Az alapínányi célokat. A templommal
kapcsolatos kozalapítvány j elent s
pénzeszkc)zzel segítette a templom bels

felujítását, valamint a nyílászárók cse-
réj ét. Mindhárom kozalapítvány kurató-
riumának elnoke koszonetét fej ezte ki a
lakosságnak a támogatás ért.

Megalkotta a képvisel -testiilet a
madocsai Szlavon T lgyes .védettségé-
nek fenntartásáról szóló onkormányzati
rendeletet, amelyról még a Tolna Me-
gyei Tanács VB. hozott határozatot, de
ezt a 2007. évi LXXXII. tc)rvény hatá-
lyon kíviil helyezte 2007. december 31.-

vel. Ha az onkormányzat nem tartja

fenn a természetvédelmi védettséget, ak-
kor a Szlavon tolgyes védettségi szintje
megsz nt volna. A képvisel -test let vé-
leménye szerint fontos a telep lés helyi
természeti adottságainak meg rzése.

A továbbiakban a polgármester asszony
tájékoztatta a test letet a volt Tsz-székház
id sek otthonává tórtén átalakításával
kapcsolatban. Sajnos a 2008. évi pályá-
zatok kozcjtt - Az el zetes tájékoztatások
szerint - nem lehet uj szociális otthon ki-
alabítására pályázni, csak a már meglév
szociális (id sek ) otthon felujítására, de
az sem járhat létszámb vítéssel. Ezért ez

a pályázati kiírás nem felel meg az tjnkor-
mányzat elképzeléseinek, hiszen Madocsa
telepiilésen egy uj id sek otthona valósult
volna meg. E miatt az onkormányzat az
engedélyezési tervek és a hatástanulmány
kialakítására kapott kcizel 8 M FT-os ósz-
szeget visszaadta a Duna-Mecsek Alapít-
ványnak, hiszen nem kockáztathatta meg,

hogy ezt a kés bbiekben saját er b l kell-
jen visszafizetnie. Most ujra gondolkodni
kell ennek az épiiletnek a ltasznosításá-
ról, végs soron elidegenítésér l.

HGJ



Islsolai pályázatok
Minden tinkormányzatnak- akáí kicsi, akar nagyobb- iskolája fenntartrása jelent s anya-
gi megpróbáltaást jelent. Ugyanis az á|lam az intémÉny fenntartását csak részben finan-
szirozza. Ez&, nagyon fontos, hogy minderr lehet séget megragadjunk, hogy pályázatok
irásával anyagiakkal bozzájátrulhassunk az iskolában folyó oktató - nevel munka sán-
vonalasabbá tétsléhez.
A2006l2007-es tanévben az iskola nevel i a kóvetkez témákban kiírt pályazatokon vet-
tek részt:

P ály éuatíró to v áb bképzé s i Agócs Mihályné i 650.000 Ft
j (résztvev k Agócs Mihályné, I

: Boldog Istvánné, Laposáné
i Sashalmi [lona, Dr. Volmanné
i Reich Márta, Molnárné Kiss

1.462.000 Ft

2007 /2008-as tanév eltelt 2 h napja alatt az iskola nevel i a k vetkez témákban kiírt
pály áaatokon vettek részt :

Tant stiilet tovább}épzese : Agóg$lihályné 100.000 Fi 
i

]|riqágj hangverseny támogatása . Agó99 Mlhályné 150.000 Fl l

: T rténelmi emlékhely i MolnárEdit 61.000Ft 
]maotcleintécp :

, O_ss?9gg1;__ _ . _ __,,_, i360.008Ft i

Ebben a tanévben a novemberi hónapban a ktlvetkez témában klirtpályázafa adjuk be
pálryánailnkat:
Természettudományos tantargyak ok atását segít eszkiizok beszerzése,
Reméljiik, hogy e pályáuanxkis pozitív elbírálásban részesiil.

Agócs Mihályné

i

i Anita

I. Inadoc ai Betyárnap
Október l3-án, szombaton kertilt sor az I.

Madocsai Betyárnap megszervezésére. A
rendezvénynek volt már el nrlétrye, hiszen
néhány lószeret , l barát madocsai és

bolcskei fiatal családjaikkal és barátaikkal
egyutt tobbszor osszejottek a madocsai le-
gel n lovagolni, kocsikazni.Ajó hangulat-
ban eltoltott délutánok utan a résffiev k
egyontetíí véleménye volt, hogy érdemes
lenne hagyományteremt céllal életre hív-
ni egy kozségi szintíí rendezvényt.
Az id járás sajnos nem kedvezett ezen a
napon, de a hideg széIellenére a lelkes csa-
pat reggel ta vége e munkáját. Minden
feladatlrak meg]iolt a gazdája, ki terepet
rendezett, néhányanpályát építettek, s vol-
tak, akik a bogrács kóriil szorgoskodtak. A
délel tti versenyszám a fogathajtas volt,

li;ll :",l

melyhez 2 bólcskei - ezen beliil l póni- 
. 

],

fogat - és 4 madocsai fogat állt oszsze, a 
,,

hajtók számaennél tobb, 14 volt. Apálya ,|

kissé nehéznek bizonyult, de mindenki ,

becstiletesen, a maga tudásának megfe- 
l......,..

lel en hajtott. A programok kozott a 
,:

gyerekek kedviikre kocsikázhattak, a i,,,|,

bátrabb ak a lovaglással is megpróbálkoz-
tak. A kozos ebéd elfogyasrtásaután a csi-
kósbemutatot a ,,,plJsrtaotos" kísérte, amely
nagy elismerést váltott ki a néz kb |. A
nap legérdekesebb és legmókásabb prog-
íamja talán a délutáni népies fogathajtás
volt, amelyre a délel ttinél is tobbeil, 19-en
neveáek. A néz(5k|áthat afi a versenyz k-
kel egyiitt jól szórakoztak, s nagy kedwel
binatták a hajtókat, akikb l néha el jott a
magyar virtus is. A rende^rény céIlanem a

versengés, hanem a sz rakozás volt. Ezt
btzonyitja az is, hogy az eredményhirdeté-
sen a helyezést l fi,iggetlen{il mindenki
ugyanolyan emléklapot vehetett át. A nap
méltó befejezése a kozos n tánás volt.
Szeretnénk jov re is egy ilyen jó hangu-
Iat napot megszervezni, amely reméljtik
azideinél tobb érdekl d tvotumajd.
Ezíton is koszonjtik mindazok munkáját
és támogatását, akik hozzájárultak a ren-
dezl ény létrej ott ébez.

l Kulturális rendezvények_

1 fénétiégea aá"uiók_ fejiéaáéae

, Sporte 1zk,ó_z v ágárlás



Önok át\aga 515 @67; 544)
Országos átlag 494 (493; a9a)
Kozségek átlaga 465 (465; a6Q Kis kozsé-
gek átlaga458 (56;460)
Városok átlaga 490 (a89; 49I) Kozepes
kozségek átlaga 465 (6a; 466)
Megyeszékhelyek éttlaga 520 (519; 52I)
Nagy kozségek átlaga 470 @68;4]L)
Budapest átlaga 525 (525; 526)

Az als tagozatban az Apáczai Kiadó ké-
szittetett felmérést az 1,2,3. osztályosok
résmételével.

Az alábbiakban az iskolák eredménye és

más telepiilések eredménye láthat :

1. osá. os áIytanít : Zenk né Horváth
zsuzsanna

Az osztály eredménye: 93,98oÁ
1.Kiskozségi iskolák:
90,77oÁ
2.Nagykozségi Iskolák:
90,20oÁ
3.Kisvárosi iskolák:

9I,97oÁ
4.Yárosi, megyei jogu város iskolái:
93,7 50Á

5.F városi iskolák:
94,690Á

2. oszt. osnálYanító: Soós Ferencné
Az osztály eredménye: 89,09%

6.Kisko zségi iskolák:
78,780Á

7.Nagykó zségi Iskolák:
78,24oÁ
S.Kisvárosi iskolák:

79,960Á

9.Városi, megyei jogu város iskolái:
83,23oÁ

10.F városi iskolák:
84,30oÁ

3. oszt. os áIytanító: Boldog Istvánné
Az osztály eredménye: 77,MoÁ

1 1 .Kiskozségi iskolák:
69,12%
1 2.Nagykozségi Iskolák:
69,45oÁ

13.Kisvárosi iskolák:
70,83oÁ

I4.Yárosi, megyei jogu város iskolái:
76,430Á
15.F városi iskolák:

72,95oÁ

Koszonom pedagógusaink eredményes,
színvonalas munkáját.

Agócs Mihályné
igazgat

A;l, iskolaí oktató munka eredményessége
A kiizoktatasi tonrény el írása szerint az

olfrató- nevel munka tefi.iletén szigor fel-
adatok és kovetkezrnények hárulnak az or-
wágminden iskolájára.
Av, Oklatási Hivatal ktilonboz méréseket

végez a tanulók kórében, ezek koztil a leg-
kbmelked bb a 4, , 6.,8. évfolyamon ma-
ternatikából és szovegértésb I végzett fel-
méresek. Mivel ezeket a méréseket az or-
szágvalamennyi iskoláj ában elvé gzlk így a
kiilónbóz iskolák adott évfolyamán vég-
zett munka osszehasonlíthatová válik. A
mérésekr 1 a fenntartó és az intézményve-
zet, illetve a pedagógusok a sziikséges ko-
vetkeztetéseket le tudják vonni. A
20ffil2fi)7-es tanévr l a S-osok eredmé-
nyét értékelte ki az Oktatási Hivatal és

kiildte m g a fenntartónak illefue az iskolá-
nak.

Sztivegértés átlageredmények és koníi-
dcncia4ntervallumok
Országos átlag 497 (497; a98)
Az Öneik átla ga 484 (451 ; 5l2)
Kozségek átlaga 467 @67;468)
Varosok átlaga 494 (493; a95)
Megyeszékhelyek átlaga 522 (52I; 523)
Buda,pest átlaga 532 (53l; 533)

Metematika átl-egeredmények és koníi-
dencb-imtervaHumok

Papírgyííités az iskolában

Az áItalános iskola Diákonkormányzata
az idén is meghirdette a papírgyiíjtési
akciót. Októkr 17 -én délután , ezért pil-
lanatok alatt benépestilt a Templom tér.

Gyerekek és sziileik dolgoztak szorgal-
masan, melynek eredményeként ossze-
sen 12.257 kg papírt sikertilt gyiíjteni.
Ebb l 76.000 Ft folyt be a Diákonkor-
mányzat házipénztárába, melyet az is-
kola tantesttilete nevében eziíon szeret-
nénk megkoszonni valamennyi sztil -

nek.
Az osztályok és az egyéniben legtobbet
gyiijt k rangsora a kovetk ez képpen
alakult:

Alsó tagozat:
l. 4. osztály 131 kglt
2.3. osztály 115 kg/f
3. 2. osztály 42 kglf
4. t. gsztály 20 kglf

Fels tagozat:
l. 6. osztály 143 kglí
2. 7. osztály 108 kglf
3. 5. osztály 106 kglf
4. 8. osztály 0,5 kg/f

Egyénileg legtobbet gyiíjtott:

Alsó tagozat:
1. Simon Petra 4.o.696 kg
2. Bak Péter 3.o. 443 kg
3. Kovács Gerg 4.o.291 kg

Fels tagozat:
1. Sánta Olivér 7.o. 697 kg
2. Bicz Zsuzsanna 6.0. 688 kg
3. Bokor Gyiingyi 7.o.337 kg

A gyerekek kitartó szorgalmához gratu-
láI, a szril k segítségét pedig kosz óni az
i sko la D i ákonkormá ny zata!



Lz egészséges táplátkozás fontossága
titja el a he-
lyes ételvá-
1a s ztást,
formálódik
az iz|ése,
rogziilnek a
tápláIkozási
minták, és
ilyenkor
alakul ki az
egész életre
szóló táp-
lálk ozási
magatartá-
sa. A gyer-
mek élet-
módj ának,
étk ezési

A áp|ákozási szokások gyermekkorban szokísainak kialakíásában kulcsfontossá-
alakulnak ki. Ilyenkor ismeri meg a gyer- gri szerepet játszanak a feln ttek. A sziil
mek az ételek széles skáláját, ilyenkor sajá- és a pedagógus viselkedése aminta, a gyer

mek eá veszi át, ezt utánozza. Amit a szii-
I vagy a kedvenc ánára nem szeret, azt
gyakran a gyeímek sem eszi meg és fordít-
va.
Mindezek miatt jelent snek tartottam azt,
hogy évr 1 évre az általános iskolával
egytitfmiíkodve a tanórák keretein beltil
egészségfejlesá rákat tartsak a diákok-
nak.

Az egészséghónap keretén beli,il az otodik
osáályban nagy hangsrilyt fektettíink az
egészséges táplákozás fontosságára. Az
els találkozás akaLmával a diákok a áy
anyagok fajtáját, szerepét és a helyes napi
étrend osszetételét sajátították el.
A második órán a tanulók a kreativitasukat
felhasznáWa ktilonbóz gyumolcs és zóId-
ségsaláákat készítettek, amelyek nem csak
szépek de nagyon ízletesek is voltak.

/B.N./

A fogápolás fontossága
November egészséghónapnak számit,
kiilonos tekintettel a fogápolásra nézve,
ezért fontosnak tartom azt, hogy említést
tegyiink a fogápolás fontoss ágárol és a
fogszuvasodás veszélyeir l.
A család testápolási és egyéb higiéniás
szokásai modellként szolgálnak a gyer-
mekek számára, ezért a korai gyeímekko-
rban elsaj átitott szájápolási szokások
meghatéroz ak lehetnek az egész élet
folyamán. Példamutatással kell vonz vá
tenni és segíteni a fogmosást. A kisgyer-
mekek tej fogainak tisztántartása a

maradandó fogak egészségének biztosíté-
ka.
A fogszuvasodás hazánkban elterj eds égét
tekintve népbetegségnek számit, ame-
lynek igen sok kovetkezménye lehet;
azonban ennek ellenére is az érintett
fogak kezelését az emberek addig halo-
gatják, amíg már komoly fajdalommal
jár tiinetek nem jelentkeznek, amelyek
megoldása a beteg számára is sok
kellemetlenséggel jár. A kisgyermek els
fogainak megjelenését l kezdve kiilon
f,rgyelmet kell fordítani a fogszuvasodás
megel zésére.
Mivel is el zhet meg a fogszuvasodás?
Rendszere s szájhtgi énia
A száj ápolását már a gyeímek sziiletése
után el kell kezdeni. Minden etetés után
toroljtik meg a baba ínyét puha nyirkos

kend vel. Amint megjelennek az els tej-
fogak, meg kell kezdeni azok rendszeres
tisztitását.
Mossunk fogat fluoridos fogkrémmel
naponta legalább kétszer, reggel és este !

Használjunk fogselymet is a fogak kozot-
ti nehezen hozzáférhet teriiletek
tisztitására.
Ajánlatos a fogmosás végén a nye]vet is
óvato s an me g tisztitani.
A helyes fogmosási technika: Egy alapos
fogmosás legalább két percig tart.
El szor a rág felszínnél kell kezdeni
rovid el re-h átra mozdulatokkal, ezt
koveti a kiils felszín osszezárt fogsoron
korkorosen, és végiil a bels felszín az
íny fel I arág felszín felé ,,sepregetiink".
A fogmosást mindig háful kell kezdeni,
és kis mozgásokkal haladni el re, ame-
lyet egy er teljes pulzáló oblítésnek kell
kovetnie.
Egészséges táplálk ozás
A fogszuvasodás szempontjából a tápa-
nyagok koziil a szénhidrátok (cukrok)

jelentik a legnagyobb veszélyt, éppen
ezért a fogszuvasodás megel zése
legfr képp a szénhidrátok korlátozására
irányul. Nem ajánlatos cukortartalmri
ételek, italok fogyas ztása két étkezés
kozott, mert ilyenkor nagyobb a fogszu-
vasodás veszélye, mint a í étkezések ide-
jén. Ha nassolni támad kedviink, lehet -

leg egészséges rágcsálni valókat, például
gytimolcsot, zoldsé89t, sajtot, vagy
joghurtot egyí,ink!

Rendszeres fogászati ellen rzés

Az lenne az ideális, ha a gyermek els
egy-két találko zása a fogorvossal rigy
zajlana le, hogy tényleges kezelés nem
torténik, tehát ne akkor, amikor már a
gyermek fogfájásról panaszkodik, hiszen
ha már a baj megtortént, a legnagyobb
szeretettel sem lehet fajdalom vagy némi
kellemetlenség nélkiil kezelni. Ez a rossz
tapasztalat kihathat e gész életére.
A fogszuvasodás és az iny betegségeinek
megel zése szempontjából a rendszeres
fogászati ellen rzés legalább felévente
fontos gyermek és feln ttkorban egyaránt.
A fentiekb l is jól |áthat , hogy nem kell
sok minden tenni annak érdekében, hogy
nagyon sokáig egészséges fogaink
legyenek.

/B.N./



Oreg§íúk ioci - ezüstérem a G§apatnak
Az szi idény utolsó bajnokija Nagykará-
csony ellen idegenben volt. Sajnos csak
tartalékosan tudtunk elutazni az els he-

lyet eldont rangad ra, sértilések és

egyéb elfoglaltságok miatt. Ahazai veze-
test még kiegyenlítettiik (rugtunk még
egyet, sajnos egy er sen vitatható les mi-
att a játékvezet érvénytelenítette), de

utána nem sok esélyt adott a bajnokcsa-
pat. Hozzá kell tenni, hogy tobb volt NB-
I-es, és jó néhány ma is aktív 30 év korti-
li játékos focizott ellentink. A korhatár
aktív játékosoknál 35 év. No komment...

Nagykarácsony - Madocsa 7-1 (3-1)
Góllov : Somogyi

Ktilondíjként az idén is a csapatunkból
keriilt ki a gólkirály Szabó István szemé-
lyében, aki hoszabb sériilése ellenére is
l6 gólig jutott.

Ráadásul az osszesített listán a góllov k
kozott az els három helyet a mi játéko-
saink szerczték meg.

Csapafunk góllov i:

16 gó1: Szabó István
13 gó1: Szintai Lász|
10 gó1: Szabó II. István
9 gó1: Somogyi Viktor, Voros Ferenc
6 gól: Szili István
2 g I: Kovács Isfuán

1 gó1: Sereg Zoltán, Bertók János, Ador-
ján János

A visszalépések miatt a szeívez k a baj-
nokságot jov re nem indítják el.

szintai Lászl

Koszonet
koszonetet szeretnénk mondoni puch

Józsefnek, oki B0 eler Ft-tol tOmogotto o

futbolI csopotunkot, és így QzAlisco Bou-

tóI kopott pé nzael 
"gyütt 

telies szi

szerelést tudtu nk vósórol ni !

M"gkoszoniük mindenki ióindulotót, oki

odóio l %-vol hozz iórult csopotunk onyo-

9i helyaetének iovulósóh ozl.

Tovóbbiokbon is szívesen veszünk minden

tómogotóst, és reméliük, hogy o fiOk szép

és ered ményes iótékko l hó !ó lió k ezt meg !

Bode lsfuónné

Modocsoi Sport Egyesület

Gépiórmű
Eredetiségvizsgcil qt

lirqtós ügyinrézés
biztosírósktités
hitelügyiníézés

omogyi viktor
Mqdocsclr

Torony ll . 4.
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Októberí bainokí mérközések
(Lukács)- Magyar (Madár) Viiriis G,
Oláh, Molnár -Zengrííber, Szintai
Fiataljaink nag akarással játszva har-
coltdk ki az értékes gy zelmet

I 0. forduló, 2007. 1 0.2 I
Ozora-Madocsa 1 :1 (I:1)
Vez: Rócz Róbert, Hurtung Wlmos, Botos
Miklós
Góllijv :Viiriis Góbor

Ifi sági
Ozora-Madocsa 3:3 (I :2)

Vez: Hartung Wmos, Botos Miklós
Góllijv :Elek Tibor 2, Lukács Zsolt

Tóth-Szívós, Blatt, Elek, Fazekas-Feil,
Lukács, Ol h, Molnár-Zengflíber, Szili
Az ifisták uinórban a harmadik gl zel-
miiket szerezhették volna ffi g, de k liin-
biiztí okok miatt elég íOghíjasan tudtak ki-
IlnL

1 1. forduló, 2007. 1 0. 28
Madocsa-Dunafrildvdr 1 :3 (0:2)

8. forduló, 2007.10.07
Kakasd-Madocsa 2:l (I : 1)

Vez: Tóth L szló, Kardos Béla, Juhász
Csaba
Góaiivií : Araczki I stván

Miiller- Baka, Vrs Zs, Magyar,
Tarczal- Araczki I, Sánta, Wenhardt,
B esenczi -Biide Wdinszki

cserék nélkiil és tartalékosan álltunk ki
Kakasdon, de ígl is eglenrong ak vol-
tank a hazaiakkal. Az ismét kiválóan véd
M ller kapus jól irányította u védelmet,

amely ilyen iisszeállításban még soha nem
lépett p lyáru Feln tt bajnoki mérk zé-
sen elsií gólj t szerezte Araczki István,
amivel vezett nk, a hazaiak még az els

íélidtiben eglenlítettelr. Amikor m r min-
denki elkiinyvelte az egl pontot, egl buta
eg,léni hiba után gólt ajándékoztunk a
hazaiaknak

Ifi sági
Kakasd-Mudocsa 1 : 5 (1 :4)
Vez: Kardos Béla, Juhász Csaba
GóIIiiv : Zengfliber 2, Elek, Maglur, Vti-
riis G,
Tóth-Szívós, Blatt, Elek, Szabó J (Feü- Miiller- Baka, Szili, T rjék, Tarczal-
Szaból(Ma nlV r sG, Olóh,Molndr Wdinszkí,V r sZs, Wenhardt, Magtar-
(Lafuács) -Zengrtiber, Maglar V riis G, Biide
Fíataljaink magabiatos, jó játékkal meg- A mérk zést egl szimpatíkus Jiatalember
érdemelt g zelmet szereztek vezette, aki polgármester Nakon. Leh6

hogl a falujában szeraik a munlcójáé4
9. forduló, 2007.10.14 de a madocsaijáékosok és szurkolók ajó-
Madocsa-Dunaszentgt rgt 0:5 (0:3) tékvezet i ténykedéséért nem fognak
Vez: Weitner Ád m, Kovócs Lásztó, Mé- ijriimmel emlékezni rá. Tartalékos c apa-
sa ros Ldszltí unk becs lctesen játszot| esélyiink volt a

gl zelemre ís, de végíg érezni lehetet|
M ller- Baka, Szili, V riis Zs, Thrczal- hogl a spofik az Ozorát segítik Kaptunk
Sudár, (Araczki D T rjék, Sdnta, négl sórgát, egtjogtalan ll-est, de elhoz-
(Besenczi) Magtar (Tóth)- Bijde tunk egl pontot, kijszijnhet en az jonc
Vidinszki VrsGáborgiinyr gljnak-

Vez: Major Zsolt, Nyakas Balózs, Kovács
Lószló
Gólliiv :Araczki Attila
Miiller- Baka, Szili, Tiirjék, Viirijs Zs,
(Besenczi) - Wdinszki, Wenhardt, Sántu,
(Thrczal) Araczki A-Viiriis G, (Araczki I)
Biide
A második helyen aó frildváriak ellen
megilletiídiitten kezdt nk, aztón a móso-
dik íélid ben felpiirgett k a játékot, hely-
zeteket dolgoztunk ki, megtornáztattuk a
vendégek kapusát, iissaességében becsijle-
tesen helytáIltunlc

Ift sági
Madocsa-Dunaftldvór 0:4 (0:2)

Vez: Ir{yakas Balázs, Kovács László

Tóth-Szívós, (Luk cs) Blatt, EIek,
Fazekas-Feil, Olóh, Molnár, Madár
(Szili)- Szintai (Zengrííber), Viiriis I
Az ffisták tisztességesen helytálltak a buj-
noki cím eglik várományosa ellen.

U-17-es eredmények
Az október nem hozott szerencsét serdiil -
inknek Eltísziir itthon, létszdmhiányosan
kiállva veszítettek Fiildvór ellen, aztón
Biilcskén kaptak ki 2:0-s vezetésr l, majd
két sima vereség kiivetkezett:
Madocsa-Dunaftldv r 4:6
Biilcske-Madocsa 3:2
Madocsa-Dunaszentgliirg 3 : 7

Ozora-Mudocsa 11:2

Lénárt Gyula

Kiodio:
Modocso kozség Önkormónyzoto

http : / / modocso .fpn. h u

zerkeszti:
Fellinger József
20/453- l 045

fel l i nger. i@g mo i l . com

Az riisóg beiegrzési szómq3
2.9.1 ./1268-1 /2005

Fele! s kiodó:
Gelencsérné Tclnoi klóro

polgórmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd

A rutinos vendégek naglon jó napot íog-
tak ki, hamar vezetést szereztek, majd kéz-
ben tartották a mérktjzésí A második íél-
idtíben míndent megpróbóltak a mieink,
de ezen a napon nem sikeriilt semmi, a vé-
gén Miiller kapus is megsér lt és szépítés
helyett jabb két gólt kaptunk

Ift sági
Madocsa-Dunaszentglijrgl 2: 1 (1 :0)
Vez: Kov cs L szló, Mészáros LószIó
Góllijvtí: Elek, Szintai

Tóth-Szívós, Blatt, Elek, Szabó J


