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Madocsaí tavasz a télben Elkiisziin a szerkesztii
Kech,es Olvasó! Tisztelt Maclocsctiuk!
ll|f izenhat hórrappal ezel tt Llg},an itt kö-
lr szöntöttem, és mutatkoztam be. mint az
önkorrn ányzat els híruj ságj ának a

Madocsai Hírmondónak a szerkeszt je.

Majd másfél ér, alatt kialakult az itiság
arculata. stílusa. Szír,esen. lelkiismeretesen.
és becstilettel r,égeztem munkárnat. mel,vben
sokan voltak segítségemre.

Kiisziiniim nekik most is, rijra!
A megbízatást, mint arról már irtam 2006.

decemberéig kaptanr meg. hogy az ósz fol1,anrán felálló uj ön}ror-
mányzat eldönthesse a lap további sorsát.
Az j testulet egyik elso hatuozata volt. hogy a Madocsai Hír-

mondó szerkesztését nregillítja. Íg1, meg három lrórrapi nregbízást
kaptam. amíg az i:j szerkesztó, szerkesztok jelentkeznek. Március
végi tiléserr döntött három pá|yázó köztil - jómagam is pályáztam
- a Hírmorrdó további szerkeszt jér l. szerkeszt iró|. Sajnos. nem
engenret választottak! A döntés hátteret nem ismerem, rnivel
meghívást nenr kaptam az iilésre, és irásbeli értesitést sem kap-
tam a mai napig. Ugv gondoloffi, hogy* a majd kilenc ér,es szer-
keszt g,l akorlattal a hátam mögött, szakmai munkámra nem
lehetett panasz.
Ezen az tilésen határozott rig1 , és kért fel az önkorm ányzat, hog,v

az idó rór,idségére való tekintettel, még ezt a számot én szerkesz-
szem meg. Ennek öriiltem. hiszen így elköszönhetek önökt 1.

madocsai olr,asóimtól.

sclk kitartást, jó fttun-
lap s ze rke s zté st kív cin-
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Testiileti tilés
,4 200 - 20I}-es gazdasági program

2. oldal

Iskolaí események
Tanu Int ánvi-, é s sportere clm é tT,ek

3. oldal

Zi)ldltuIIadékn aptár
és e lektronikai hullaclékok g,íUtése

4. oldal

§porr

Elkezd dOtt a tavasaí forduló
Ide genben vere sé g, itthon g},tize lent

6. oldal

tr§e&asru írfem§d ,SB e,elrz.Mr.fra&é,,lF Y
PáIyázqtí felhívás

Epíi letek e nergi atakarékosságára
2. oldal

Gyermekkorí j tékokról
Á jó játék.fejleszti a g,enneket.

3. oldal
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Testíiletí íilés
ffi adocsa Község Önkormányzat Képviseló-testiilete 2007.

r/7 amárcius 28-án tartotta soron követliezó ti{ését.

A lejárt hatriridej határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadását kovetóen tárgyalta a képvisel +estiilet az iinkor-
mányzat 2006-2010 évre szóló gazdasági programját. A gaz-
dasági program elkészítése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi törvény 9l. -a alapján kotelez . Célja. hogy az ön-
kormányzat képvisel -testiilete ciklusának id tartama alatt egy
elóre meghatározott, terveáet cél alapján mtiködjön, A gazda-
sági program négy témakör köré csoportositva taítalmazza az
önkormányzat elképzeléseit, Ezek a témakörók az alábbiak:

* fejlesztési elképzelések
x munkahelyteremtés feltételeinek elósegítése
* a telepíilésfejlesztési politika célkitiizései
* az adópolitika célkit zései
* az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának

javítására vonatkozó megoldások pl, csapadékviz elveze-
tés, közutak és kóztertiletek fenntartása. egészségrigyi
ellátás biztosítása stb.

Az ön}iormányzat gazdasági programját a testi.ilet kisebb módo-
sítások*al elfogadta.

A kóvetkezó napirend az tinkormányzat 2007-2013-ig szóló
informatikai fej lesztési pro gramj ának elfo gadása volt, hi szen
az önkormányzati feladatok hatékony és eredményes teljesítése
nra már a legkorszedrbb információs rendszerek, informatikai és
kommunikációs infrastruktura nélkril elképzelhetetlen. A prog-
ram t lmutat a képviseló-testrilet ciklusán és igazodik a nemzeti
fejlesztési programhoz, amelynek id tartama alall pályílzati
lehet ségek nyílnalr meg többek között az informatikai eszkö-
zök feilesztésére is.

Ezt követóen targyalta a képvisel +esttilet a 2007. évi bels
ellen rzés titemtervét, valamint a Madocsai Hírmondó iinkor-
mányzati tijság szerkesztésére vonatkozó aj ánlatokat Mint
ismeretes az itjság egy éwel ezelótt indult. Szerkevt je Máté
Dénes l éwe szóló megbízást kapott a képvisel -testrilettól. Az
önliormányzat tilésein többsz r felvet d<itt, hogy az ujság szer-
kesztésével madocsai vállatkozót bizzon meg a testiilet, ezért a
képviselók felhatalmaáák a polgármester asszonyt. hogy kéden
be erre vonatkozó ajránlatokat. Hiirom rirajránlat érkezett. ezek
közti a kepvisel -testtilet 2007. április l, napjától Fellinger
József madocsai lakost bizta meg az űjság szerkesztésevel.
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Itt szereínék laszanbiét iahdani Máté Déni:sneb az iiág ko-
rdbbi szérkeszí jének az elmtilt|évtii risrrit irlt iiíiiiriir,
szírwonalas nunkájáerl E téiéih"szenei[ apasaatatáual, taná-
c9aivai solra1|3arilr;r, netcank az_ iiság etirtditá4ában, hils és
lartalni megjelenítésében, '. 
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Hatodik napirendi pontban a képviseló-testtilet módosította a
feln tt koruakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabá-
lyiról szóló 8l2OO2,(IX.l.) számri rendeletét, amely els sorban
házi segítsegnyrijtás, az étkeztetés és az id sek nappali ellátásá-
nali intézményi térítési diiát érintette. A tédtési díjaklial kap-
csolatban érdeklódni lehet a Gondozás Központban Tarczal
Gyulránénál,

Az Egyebek napirendi pontban a képvisel +estii,let :

* dontött, hogy az ivóvizhálozatot iizemeltetó Paksi Vízmír
Kft. vagyonából 2% tulajdonrészt vásrirol;

,l pályáaatot nyrijt be a CÉPn keretén beltil az alsó tagoza-

tos iskola nyilászáróinak cseréjére;
,l tájékoztatást kapott a Duna-Mecsek Teruletfqlesztési Ala-

pítr,árr}, páll,ázati lehet ségeir l. és ennek fuggr,ényében a
következó testuleti ulésen dönt a volt Tsz-székház haszno-
sításáról;

'< 
tudomásul vette a jegyz teliesítménl,értékelésér,el kap-
csol atos t áj ékoztatá st :

{ tudomásul vette a feln tt-házionlosi szolgáltatás hell,zeté-
r 1 szóló szóbeli tájékoztatást. (HGJ)

kíe&asx urí íafa rzr iíaíó
Pátyázati felhivás
iirtesitiUt a laliosságot, hog}, a Gazdasági és Közlekedési Mi-
lrnisztérium honlapján a wlr1l,.gkm.gov.hu már letölthetó a
lakossági energiamegtakaritás-támogatása. valamint a lakossági
megtiiuló energiahordozó-felhasználást támogatása cínrír pá-
lyuat kiírása és a pályázati utmutató.

Prilyr{zati felhívás
a lakossági energia megtakarítást és megrij uló energiafel-

használást eredményez beruházások támogatásához
A pály á.u,atak benyrijtása 2007. április lO-t l lehetsége a
keretii zeg kimeriiléséig.

A páIvázat célia
Vissza nem térítend támogatással és/r,a&v kedvezményes ka-
matozásír hitellel iárulj onhozzá:

A lalcísok energetikai korszeriísítése: az tg94 el tt, hag__l o-
mán,vos technológiával épult lakóingatlanok energia-
megtakarítást eredményezó utólagos h szigetelésére. nl,ilászá-
róinak utólagos hószigetelésére. \,,ag), cseréjére, a meglér, fűrte-
si, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszeriisítésére
iránl,uló b eruházá sokhoz,

A lakosságí meg juló energiafelhasználás niivelése: lakóin-
gatlanok vonatkozásában a hag1,omárryos energiahordozók
meguiuló energiafonásokkal való hel.vettesítésére irányuló be-
ruhizásokhoz.

Ren delkezésre ctlló forrás
A pály ázat meghirdetésekor a vissza neln téríterrd támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliard Ft. Kedvezmén},es
kamatozásir hitelre a ,,Sikeres Magl,arországért" Lakossági
Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 1 6 milliárd Ft.

A páIyázók kijre

=, természetes személ,vek,
:+, la}iásszorretkezetek

= 
, és tarsasházak (a lakásször,etkezet és a társasház a to-
\,ábbi akb an e g;vuttesen : lakóközösség).

Tdmoeatcís inértéke
A vissza nem térítend támogatás mértéke a beruházási költség
legfeljebb l1o/o-a, de lakásonként tegfeljebb 265.000 Ft. A
pályázat alapián a pályázó jogosulttá válik a ,.Sikeres Mas,ar-
országért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram kere_
tében tortén hiteligénylésre.

A prllyázat benyrijtása 2007. április 10-t t lehetsége .

A pályázatot l eredeti és 2 másolati példányban kell benyuitani
az alábbi címre.
Energia Kiizpont Kht. NEP 2007.1176 Budape t, Pf.: 288.

A pály ázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágo-
ítást a következó szeruezett l kaphat:

Energia Kózpont Kht. Ug1,!étszolgálata: r06- 1 ) 1-s6-13-02, (06- I )45ó_4j-8c9,
.far: 106-]) 456-13-0l,Bttdapest, IX. Ráday u. 12-41. IL emelet 2]9.
A ,,Sikeres}tIagl,arországért" Lakossagi Energiatakaréko. J*.lgt Hitelprogram-
ról további tájékoztatás a 06-10-555-J-5 telefonszámon és a finctns;iro:ó httel-
intézeteknél kérhetó.
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MEGNYERTÜK a me evefsenyt!
versenyre 2007 . március 9-én Pakson kerult sor., amit nas,
izgalommal r,árt a c apatunk.

Témáj a Zelk Zoltán élete, \,ersei, meséi. mivel szuletésé-
nek l00. évfordulóját tinnepeltiik. A versenyen induló 16 csapat
lelkiismeretesen felkészult. A feladatok színesek. érdekesek,
gondolkodtatóak voltak. Felkészitó tanáraink végig izgultak
érttittk. Madocsaról két csapat indult:

- 3. osztály,. Millei Melinda, Szabó Domonkos, T úék Enikií
Felkészító tanáruk,. B o ldog I s h,átttté .

- 4. osztál1, ,. Eberling Réka, K vescli Dominíku, Szabó Anna
Felkészitó tanáruk,. Laposáné Sashalmi llona
A 3. osztályos csapat az elsó nyolc között végzett.
A 4. osztál1,,os csapatunk az els helyezést érte el.

Nag;,on j ól érezttrli magun}iat a versen},en és buszkék
\|a8},unk az elért eredményekre.

k ii s zii net t anár ui nk ngk !
kövesdi Dominika
1. oszíálvos tanuló

arcara esnek, ne okozzanakfájdalnrat. rÉ
hos. a Színes. puha műtanl,ag figtr- / ],}:,,, ',, , ,

Fonto S.
hos, a színes. puha műtanl,ag figtr- /-,|,, ,,, 
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minél változatosabb l
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Fél éves kor után a gyerkócök többször vesznek két társ,at a

keztikbe, el ször felr,áltva nézegetik., majd összetitögetik óket. s

amint megtanultak ulni, a tárgvakat egvmásba rakosgatiák. Al_
talában a kilenc-tizedik hónap táj án észreveheto, lrog1, már nem
csupán megérinteni, megszerezni, szétszórni akarja a tárgl,akat"
hanem kezdi óket összegl,íijteni" sót r,álogatni. Fontos, lrog;,
ebben a korban sokfele, e&vmásba illesztésre alkalmas j átéka
legverr. 

,

Altalánosságban elmondható. hos, egl,ér,es kor alatt
felesleges és akár veszélyes is lehet tirl sok j átékkal elhalm ozrll
a gl,ereket. A kiságl ában, hemperg jében mindig csak ol},an
j átékok leg;,enek, amelyekkel szivesen j átszik. A biztonság eb-
ben az é|etkorban kulönösen fontos a i áték kil,álasztásakor. so-
ha ne keri,iljön a kezébe oh,an kis tárgv, amit egészen a szájába
tud venni. Mivel a kicsik mindent a szájukba tesznek, és ez
nem akadályozható meg. ugveliunk arra. hog}, színtartók leg;ve-
nek a textil játékok. A sz rös figurák egy év alatt semmiképpen
sem aj ánlatosak.

M e ér,es kor körul elsosorban a rnegnör,ekedett moz-
gásigényt kielégít játékokra van szukség. Sok gl,ennek ked-
venc j átéka a nag},méretu muanl,ag vagy fa autó. dömper. láb-
bal tolható egyéb jármii. Nag}, szerepet töltenek be az épitokoc-
kák is.
Egy, éves kor utárr érdeme s az els körryvet a kezébe adni. nrég-
pedig hajtogatlrató színes leporelló forrnájtrt. Kenrén1, lapu ké-
pe skörry vet nrá sfél -kétér,es kor táj án vá sárol.i urrt neki .

n-IV. korcso-
csapat a város-

fi k Madocsán
helyezést szer-

Gratulálok, nagyon iigyesek voltatok! Másfél-kétéves kortóI gyakran készít tornyot a krilönféle játé-
Dr. Volmanné Reich A,[arta kokból. Ilyenlior még az a legnagyobb élmény. amikor a torony

testnevel felborul.
Kés bb megfordul ez a fol1,amat" már elóre ki|elerrti"

ho például házat épít. Ebben az életkorban a legfontosabbak a
jó min ségti épít iátékok. de tineliiink aíTa, hos,ne leg1,,enek
tul aprok az eg},es elemek" mert könnyen tirrelmet veszti a fi-
nom mozgásokra még nem elég érett g1,,ermek.

két-három ér,es korban nrár rendszeres elfoglaltság lehet
a rajzolás. Lehet leg na&,v papírt és zsírkrétát adjunk a g;,ermek
kezébe, el ször ugyanis lenduletes firkálással kezdi a raj zát.
Egyre fontosabbak lesznek a babák és pltissállatok" amelyekkel
a mindennapi élet történéseit játssza el.

Bérces Nórcl

* ;p,t

A 3yermeltlrofi játékokfót
/fl gyermekek játéka komoly dolog. ami az élet els lráronr

ü,rE évében a testi-szellemi fejl dés és a világ felfedezésének
nélkiilözhetetlen része. A szulok és a látogatóba érkez rokonok
sokat foglalkoznak azzal a kérdéssel. hogy milyen játékot ve_
gl'enek a kicsinek. A helyes dontéshez érdenres megismerni a
g}.erínekek j átszási szokásainak fej l dését.

Nemzetí tinneptink: márcíus 15.
f skolánk tanulói március l4-én emlékeztek a 159
l ér,r,el ezel tti dics séges március 15-ei esemé-
nyekre. 

^z 
tinnepi mtisort a3. és 4. osztályos tanulók

adták. Ünnepélyunket a szul k és a falu vezet i is
me gti sztelték j elenlétukkel . Boldog Isfi,ánné

3.o. osztályfcínók

Nóta zotól volt hango a bu z...
007. március 17 -en volt a XI. Bon,v*hádi Tavaszváró Tolrra
Megl,ei Gyermek Néptanc-egl,uttesek Találko zoja.

A fels tagozatos néptáncos gyermekek Szabó Domon-
kossal kiegészulve vettek részt ezen a rendezr,én_yen. Madocsai
táncokból vitttink részletet magunk}ial (ottugrós,
mön,v ecsket ánc, söprtitánc ).
Tizenhét csoport szerepelt és hat juthatott tovább. Mivel benn
vag}"unk ebbe a hatba, nem kis sikerlirrk volt a nézok kozött.

A következó megmérettetésen Siófokon harom megye
l.giobbj ai vesznek részt. Dr. í/olmattné Reich Líárta

az után póíló csoport vezetóje

Iskolaí t)otrtrírek
l|örzeti kézilabda bajnokságon továbbjutott a
Ilportos fiu csapat és IV. korcsoportos leán1,
környéki dOnt re.
A lanyok Narydorogon III. helyezést értek el. a
III. korcsoport tII. helyezést, a IV. korcsoport II.
zett.

Az uj szulött hat-n1,olc hetes korban veszi észre a saj át
kezét, és ez a 1átr,án1,,nas:iából három hónapig le is köti a fi-
gl,elmét. A hadonászó-kapálódzó kéz közelítése. tár,olítása.
szájba vétele. maid kes bb a két kez összeérirrtése es, nagvon
hosszu fej l dés elso lépcs foka. A ne5ledik hónapban sikertil a

csemetének megérinteni a melléje tett játekokat. Megfogni ele-
inte még nem tudja. inkább az a jellemz . hogt,eltol.ja oket ma-
gától. Ha mégis megkaparintja a tárg,akat. a még meglér, fo-
góreflexszel ol1,an görcsöserr tartj a, lros. sokáig nefir képes
elengedni. Els játekrrak a szines mintás kerrd k a legalkalrrra-
sabbak, ezek pulrák. körrnyen megragadhatók. r,áltoztatiák alak-
i ukat.

Az els fél ér, r,égén nrár képes a g},ernr e k a

csÖrgvel.1árrcrafuzÖttszínesmŰr.ÉW**an}.agla.
pok}ial is játszani. Fontos, hog;, ezek ffi 1_ lr a n gj a

ne leg;,en ijeszt , és ha r,életlerrtil o 
-tÚ kisbaba

kitartóan nézeget minden ',; , ir.Ti*_-)__/ \
keze iigvébe kertilo tárgyat ,,,"",'" ']' '\-/
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Zóldlrulladék gníjtés e bí ''W
f elepuléstrnkön már tobb éve lehet ség van alTa, hog,v a ház-
ll tartási hulladékokat szelektíven s},tijtsuk. A Kaposvári Vá-
rosgazdálkodási Rt. minden hórrapban elszállította a zöldhulla-
dékot, a papírt és a mtianyagot.

Idén. már csak a zöldhulladék szállítására kenil sor. Azért.
ltog, a szállítás napjait nrirrdenki idoben megtudja, a tavall,i
ér,hez lrasonlóan idén is elkésztilt a lrulladéks,ujtési naptár"
nrelyet nrár minden hiutaríás megkapott.

A miiany,&g-, és papírhulladék elszállítása a terv,ek szerint
rrrásképp lesz összegvtijtve és elszállítva.
Az önkormányzatok és a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., - a
bölcskei tapasztalatok figyelember,ételével - szelektív hulladék-
s,iij tési szigetek felállítását tervezi Madocsán.
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Zóldhulladék szállítás id pontjai:
2007. április 5., április 19., május 17 .. május 31.,

juruus l5," augusztus l6.. szeptember 27..,

oktober l l., november 8., november 2?. napján.

Zoldhttlladéknak minósiilnek a kaszálék, falomb, fanyesecték
és eg'éb nó\,ényi eredetíi hulladékok, melyelrct ép és zárí zsá-
kokban, vag ósszekótve kis kOtegekben kell elheh,ezni az ingat-
lan elé az tit szélére.

Lako ágitárékoatató
1Prtesítjtik a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hiva-
lltal megsz evezi a háztartásokban keletkezett

elehtronikai hulla ékoh
(pl. rossz számitógépek, monitorok, htit gépek, mo-
sógépek, televí ziok, stb.) osszegytijtését.
Az ilyen típusu hulladékok gyíUtési lrelye:

polgármesteri Hivatal udvara
(Madocsa, F ll. 24.)

Idopontja:

2007. április 16-t l ánrilis 20-ig
tigyfélfogadási idoben (hétfótol-cstitortokig
8-16.30, péntek 8-14 oráig.) lehet leadni.

d
a

"Kombi" hitel ajánlata a lakosság számára
árfolya m kockázat né l k tj l i

kedvez futamidejű és kamatozású kólcsőn
THM: 12,78%-1 2,870Á

hitel osszeg torlesá részlet futamido

100.000,- Ft

2a0.000,_ Ft

500.000,- Ft

1.000.000,- Ft

2.000.000,- Ft

3.000.000,- Ft

3.320,- Ft 3 év

6.700,- Ft 3 év

17.000,- Ft 3 év

14.500,- Ft 10 év

28.800,- Ft 10 év

43.500,- Ft 10 év

B vebb tájékoztatással a Takarékszóvetkezet
ki re ndeltségei ál l nak rendel kezésukre.

Dunafi5ldvár és Vidéke
Takarékszilvetkezet

14-én (szombaton)
óráig

ZI-én (szombaton)
óráog
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EBoLTA

A MADOCSAI POLGÁRVESTERI HIVATAL ERTESÍTI
AK)ZSEG LAKOSSAGAT A 2007. EVI

IDEJERŐI ES HELYÉRÓL!

AZ EBOLTÁS IDEJE:
2007. ÁPRILIS

8_9
pórorrÁs:

2007. ÁPRILIS
8-9

AZ EBOLTÁS HELYE:
PO LGÁRME STERI HIVATAL UDVARA
MINDEII{ HÁnoM HÓNAPNÁL IDŐSEBB EB OLTÁSA

KOTELEZo!
! , eg},es szabáll,sértésekr l szóló 2l8ll999. (XII.28.) Korm.
rendelet alapj án az eb oltását elmulasztók az állatbetegség elleni
r,édekezés elmulasztása szabál_vsértést követnek el, mely miatt
50.000 Ft-ig teqed penzbirsággal sirjthatók.

Az eb tulajdonosának 22W Ft
ebrendészeti díjato és kiitelez
féregtelenítést (100-Ft/10 kg/
eb) kell ebenként az oltás he-
lyén fizetnie.

Az oltási kiinyvet
szíveskedjenek

magukkal hozni!

Madocsa, 2007. március 30.
Madocsa Kiizség jegyz jePolg rmesteri Hivatal Mudocsu
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Ezirton is hálásan köszönjtrk a Herz Szalámigyar Zrt-nek és a
Magyar Hrisíparo ok Sziivetségének is a kezdemén,vezést!

Szeretnénk ezirton is megkoszönni Önöknek, támogatóinknak
azt a fáradságot, munkát, anyagi és erkölcsi támogatást, mellyel
segítik a Gyermekétkeztetési Alapítványt. ho&v minél több nél-
kuloz h z juttathassuk el az ennivalót. Ktilönösen fontos szá-
munkra a támogatás a Husvét közeledtével!

Kir Iy Gcibor
kuratóriumi elniik

Gy e rm e k é tk e zte té s i A I apílv án y

rótékony ágfela jánlás e Felhívás
A magyar élelmiszer-lánc minden feleltís
szerepl j éhez és a magyar fogyasztókhoz

^rt 
a Magvarországon nrinden otödik g},erfi}ek arrélktil fek-

l J I szik le aludni. lrog1, aznap nreleg etelt fos,asztott r,olna.
Sok-sok gvermek korgó. ttres g),omorral indul reggel ór,odába.
iskolába. A hazai gyermekéhezés sul1,,os és elfogadlratatlan tár-
sadalmi probléma. Közeleg a Husvét. Az tlrnepi id szak kir,álo
lehet s eg a segítségnyuj tásra.

Mi. a Mag,r,ar Hirsiparosok Szövetségének tagiai a hazai hus-
ipar tisztességes, megbízható szerepl iként biztonságos termé-
ket kinálunk a foryasztóknak. A telies nl,ilvánosságot vállalva
szeretnék felhívni a mag},ar fogyasztók figl,elmét a felel s és
tudatos vásárlói magatartás fontosságra.

Felel sségteliesen gondolkodó élelmiszeripari gl:ártokéní az
alábbi jótekonysági felajánlást tesszuk: a Husr,étot megel zó
idószakban. azaz2007. március 23 - április 8.-a között. minden
értékesített termék után l - l Ft-ot a hazai g},,ennekéhezés elleni
ktzdelem celj ára. a Gy,ermekétkeztetési Alapítvány jar,ára
aj ánlunk fel.
A ma&var vásárlók a felhíváshoz csatlakozo hazai gl,ártók

termékeit választva nemcsak biztonságos" megbízható termé-
kekhez juthatnak, hanem r,ásárlásaikkal onnraguk is segítik.
támogaü ák e nemes célt. Kérjiik tehót a íogyasztókat, segítse-
nek iík is!

E g, tittal felkérj iik a huzai éIelmíszeripar és kereske delent
min den tisztességes, felelíís ségteljesen gon dolkodó,sz,erepl jét,

csatlukozzon íelhív sunkhoz!

ajtókiizlernény
A Gl,ermekétkeztetési Alapítvan_v
1993 ota az éhezés ellen harcol.
Az országban ma 20.000 gvermek
naponta éhezik és közel 120.000
gyermek alultáplált.

2007. március 22-én a Maryar
Hírsiparosok Szovetsége által ren-
dezett sajtóreggeli keretében a
lJerz Szalámigyár Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese Dr. Reiter József
Ur a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány részére 350.000 forint értékti
felaj ánlást tett, melyb l az alapítvany
rászorultak részére.

élelmiszert vásárolhat a

UZUKI #.{X} rT
K {rV KW &íedYX -

3* ## Tf -{3

r, A résztetek fel l érdekt djii* szaltrnun[<ban!?rr

O% í/VtrrLJLÓG

15Y- Z, t\/il,Z"K t}\/ Z,&ít#n*Y
( nnÁnclu HÓNAPBANI)

}vWW. ,HU

KER E Í HNIAKA SUZUKI BARTAT{Á[ J 8 ruÁruxrorróruNKr{ApjÁr#

DRAGA A HlTEtE?
olc OBBAT ZERETNE?

NEM TUD'A rlzETNl?

TfL.: 2a/96-13-4g9,
2gl489_99-96
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Elkezdírdiittek a tav aszi fordulók
ll felkésztilési mérk zések

eilután, marcius 1 l-én folyta-
tódott a megyei els osztályu
labdarugó bajnokság. Az eddig
lej átszott mérk zések felemásra
sikerultek. Idegenben veresé-
gek, hazai pályán gyózelem.
Remél.iuk a tavasz ismét olyan
lest mint tavaly !

Meg - és ráfóztunk a megyeszékhelyen

Szeksz rd - Madocsa 6:0
A,I ller - Baka, Sánta, S:ili Z., L'órös Zs. - Araczki Antal, Tóth, Aradi, Taba
Bóde, I'idinszki

Hideg szeles iclóben zajloíí le
elsci bajnoki mérkózéstjnk. Az
elójelek kedvezótlenek voltak,
tobben kisebb sértilés ellenére
vállalták a játékot, de íg,, is csak
I 1 emben"el tudtunk kiállni,
cserék nélktil.
A sokkal jobb ercjnléttel rendel-
kezó fiataI szekszárdi csapat
uralta a jáíékot, heh,7g1gket dol-
gozott ki, de tObbre nem jutotí,
csapatunk kiválóan véclekezett.
A 25. percben jogtalan I]-est

ítéltek ellentink, amiból vezetést szeruett a szekszárd. Az eset
róvidzárlatot váItott ki csapatunknál és sztinetig sotCIzatban
kaptuk a gólokat. A sztinetben Sáttta Ish,án eclzó renclet tett a
fejekben és a rnásodik játékrészben tnar &,enrangti partnerek
lettiink. GÓlt nem sikeriilt szerezniink, de a végén mi kapfunk
még egveí.

Wsszav gtunk az szi vereségén

Madoc a - Dunaszentgy rgy 2:1 (Gól: Bóde, Toth)
L,Ítiller - Tórjék, Szili L, Sánta, 1Baka) Szili Z. - trridinszki, (Haag) Aradi,
(tríakai) Tóth, 1Tancsct) V ros -Araczki Antal, Bóde

Ismét hideg szeles idó .fogadta a
csapatokat, és a szép szántmal
kiIátogató nézcíket. sok
sze ntg,,örgyi szullcoló érkezett,
akik awa számítottak, hog ked-
venceik ug,,an gl kitomnek ben-
niinket, mint egr hete a
komlódieket.
Á széltól támogatott vendégek
,sokat támadtak, de a mieink fe-
ryle lmezett és taktikus játékkal
nem hag,,ták Ókut kibontakozni.
Szíineí után eg, szép Bt;de akcióí
csak szabállltalanul tttdtak akadá-
$,ozni a vendégek, mi pedig a séríett góljával vezetést szerez-
íiittk. A nag,l mellénnrytgl iátszó vendégek zavat,odotlságát &,or-
san kihasznaltuk, eg/ potnpás Bc;de-Tóth akció tlíátt utóbbi na-

§,ott okos golt r gott.
r':r fl
Lig.r,uru n óriztiik ket gólos elorytinket, sorozatos cserékke l fiz.ssi-
tetttjk a c,sapatot.

^,], vendégek kockázíatíak, háront-nég, csalárt,al roltamoztak a
meccs l,ége íuté, cle csak a ,szépíto gcilt sikeríilí összeltoztlitlk.
,1z egész csapaí kiválóan jatszoít, ib,er, hozzáállás biztos sikert
j e le nte tt volna Ozorán.
Az ifisták gl,enge kezdés utátt 0:2-es hátránl,ba ket,iilíek, majd
dicsére te sen kíizdl,e 2 : 2-re végeztek.

MiiIIer kupus néIkiil

Ozoru - Madocso 5:I (Gol: Bóde)
.4rac:ki L 1Árac:ki Attila) - Bakct, Tóriék, Sánta.lS:tlcskó) S:ili Z 1Arac:ki I)
I'idinszki, Tóth, Aradi 6íakai) I.'órós Zs 1Tancsa) - Arac:ki.lntal, Bóde

Háront éve t?em volt o11,67r,

hclgl, bajnoki meccsen.ne
A,,ítillet, vécljen. Rajía kh,íil
csak Szili L és Taba hiám,-
zotl, cle a kispadon íg,, is hat
cserej átékosunk várí beve-
tésre.
Ug,orrlig, mint ósszeI a
dombóvári spori nog;on
t,ossz íeWsasban vezeííe a
meccseí. s h,os szabálr-íalanságokaí nézett e l, nem veíte eló
idóben a lapokat, kedvezett a kemélT,en és dun án játszó hazai-
aknak. Á páll,án va4dalktlzás folví, helr-zetek nélktil. Eg, bedo_
bás után vezetést szereztek a hazaiak.
Sztinet uíán hajíottunk az eg},enlítésért, nem kaptuttk meg eg,
,T,ilyáttvaló szallaclt gásí, az ellentámadá,sból viszottí gólt krp-
tunk. Több jáíékosunk reklantálásért besárgult és lélekben íel-
adta a tneccset.
A hazaiak kihasználták a felkínált leheíciséget és jól megvet,tek
llenn tinke t.

Az ifisták kieg,,enlí.tetí elsci félid után erónléti folénl,be keríiltek
és 7:{-re gTciztek.

A bajnokság állrisa

1. Őcsény SI(
2. Szelsziird UFC.
3. Tevel SMI(
4. Bátaszék SE.
5. Biilcske SE.
6. Dunaszentgyiirgy
7. Dunaftildr,ár F'C.

8. Decs KSE.
9. Dunakiiml d

l0. Kakasd SB.
l l. Madocsa SE.
|2. Tolna VFC.
13. Ozara SE.
14. Gerjen SIí
15. Majos
16. Kaj dacs SE.

1812 {
1812 3

l8 11 {
1810 6

1810 5
1895
188{
1883
1855
185{
1854
l852
1843
18

18

18

2

2

2

.l

4

3

212
350
344
247
3 .l5

146
633
731
822
928
932

l1 20

11 3

12 29

12 28

13 26

16

11

19

28

18
23

27

35

33

36

{8
42

57

52

53

60

-t0

39

37
36

35
32

28

27
20

19

19

17

15

l4
t4
11

HafuáMadoc a!
Léncirt Gyula
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