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Advent és karáG onlr
A korócsony el tti vórokozós szimbó-
Iumo oz Qdventi koszorú, melIyel mo-
nopsóg mór o legtobb otthonbon to-
lólkozhotunk díszítésként. A keresz-
tény hogyomóny szerint odventkor
kezd dik meg Qz úi egyh zi év és o
felkészu !és o ko rócsonyro . A négy vo -

sórnopot mogóbon fogloló ünnep o

Szent And rós no pió hoz leg kozelebb
els vosó rno pon kezd d ik és decem -

be r 24 -éig to rt . Az o dve nti koszo rú

hogyomónyo o pogóny id kre nyúlik
visszo, offiikor is o szolmóból, íűzío-
vessz b l vo9y zold fen v go kból
font "szent " koszorűkkol o gonosz
szellemek el l védelmezték o hózot. A
kor oIokú, vogyis Qz orokkévolósógot
ielké pez koszorúkot zold, voros és
oronyszínű szologokkol díszítették; o
zold volt o termés, o piros Qz élet, Qz

orony pedig o fény színe. Az si po-
góny vorózslot id vel feledésbe me-
rült, csok l B3B-bon úiítotto fel egy
német protestó ns le!kész, o ki o gyer-
mekotthon egyik termébe fóból hotol-
mos, kocsikerék m éretű csillórt készít-
tetett, és m inden istentiszteleten egy
úiobb gyertyót tűzótt o csiIlórkoszorű-

bo. Néhóny évtizeddel kés bb o fo-
koriko helyébe ismét oz si fonott fe-
ny koszorú lépett, és o huszonnégy
9 ye rtyo h e lyett cs u pó n n ég yet tűztek
r , o négy odventi vosórnop ielképe-
ként. Az els vilóghóború ideién pro-
testóns vidékeken mór szinte minden
csolódnól kigyullodtok oz odventi ko-
szo rűk, de o sz zad otvenes éveit I

csoknem mindenütt óltolónossó vólt.
Mogyo rorsz gon f leg o mósodik vi-
lóghóborút kovet id ben vólt szokó-
sossó, templomokbon, kozépüIetek-
ben, otthonokbon odventi koszorút
tenni gz osztolro vogy Qz oitóro, csil-
lórro fuggeszteni.
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Karácsony van. Il{em is tudjuk nem ész-
revenni, híszen az utcók kivilágított csil-
lagoktól-hópelyhekt l fénylenek, a kira-
katokban fényIiizérek villognak, a há-
zakra ,,Télapócskák" másznak fel, a rd-
dióból karácsonyi dalok szólnak, otthon
pedig vasárnaponként sokan adventi ko-
szor t g jtanak És persze míndenki az
ajóndékok vásárlásdnak l zóban ég.

De nem felejthetjíik el, hogy ez az nnep
a meghíttségr I, a békér l és a szeretet-
r l szól. Ilyenkor egyiitt a család. A távol
éItí rokonokra ebben a néhóny napban
míndenképpen gondolunk, találkozunk
veliik, mert most érezziik igazán, hogy
hozzójuk is tartozunk, és k ís hozzánk
Azokért pedíg, akik mór nem lehetnek
kijztiink, gnijtunk egy szál gyertyát
Ha pedíg a távolabbí csalód kiizelebb ke-
riil hozzánk, akkor azok, akíket minden
nap I tunk, még inkább kijzelebb kell,
hog keriiljenek. Eglliitt legyen a család,
most ez o ledontosabb. Azonban aZl
hogy ,,egyiitt", fle egyszeríien azt jelent-
s , hogy otthon vagyunk (vagy éppen
vendégségben) kiiziisen - mert unya és
apa szabadnapos, a gyerk cnek pedig
éppen téIi sziinete van -, hanem o kiiziis

Unnepi gondolatok
tevékenységet értsiik alatta: míndenki
vegye ki a részét munkóbóI is, ijrijmbtíl
í..
A kardcsonyi siités-frízés nem csak az
anya dolga kell legyen. Apa is tud mé-
zeskalócs-Jigurákat gyártani és az apró
csalódtag is kídíszítheti azokat, s mennyi
íd nk lehet kiizben beszélgetní a gyere-
kekkel! Egy játékos siités igazán jó alka-
lom arra, hogy megnyíljon nekiink, és
elmondjon olyan dolgokat is, amiket a
sziirke, száraz hétkiiznapokon nem
mondana el. Ha pedig valamí nem itgy
sikefiil, ahogy anya eltervezte (pl. ki m-
lík a liszt, apa félresíker lt mézalakot
gyárt), akkor se legyiink diihiisek, ha-
nem tegyíik azt, amit az év nehezebb
napjain csak nehezen tudunk: neves-
s nk rajta! Amíkor pedig már siil a há-
zíkó, az ngyalka v gy a kisharang, ne
széledjiink szét: apa ne menjen tévét
nézni, az apróka pedig ne egyediil ját-
szon, hanem maradjunk egyiitt tovább,
és jótsszunk k zijsen.
Legalább ez a néhány nap legyen ilyen
lomszeríí: ha róérziink az ízére, akkor

talán a tiibbí 360 nap ís ilyenné alakul
majd. Ez a legjobb, nem csak a gyere-

keknek, hanem a sziil knek is, mert az
életben a legkiinnyebben és a legt bb
er t szeretetb l lehet nyerni. .

Ezzel az iizenettel kívónok mindenkínek
Békés, ÁUott Ünnepeket!
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Inn ú indurtl Ini lettvele?
Hogyan jut el valaki a funkcionál-
analízístl a magyar stiirténetig?
Ha hiszik, ha nem, a kett níncs is
olyan távol egymástól, mint gondol-
nánk, hislen mindegyikhez tiszta fej,

a ,rdolgok rendbetételéhez való
igényo' sziikségeltetik. Dr. Kánnai
Zoltánnak az el bbi a szakm ája a
másik a hobbija, ám ugyanolyan ve-
hemenciával veti bele magát mind-
kett be.

Bár a Budapesti Corvinus Egyetem
Kozga zdaságtudom ányi Kar Matem ati-
ka Tanszékének docense, mégis, be-
szélgetés kozben az az &zésem, mintha
egy torténelem tanárral társalognék.
,,A jászok nyelvéí l", ,,Beseny k és
uzok" ,,,A szkítáktól a székelyekig és a
magyarokig" néhány tanulm ány,
amelyet Kánn at Zoltán jegyez, s amely
egyébként (matematikai témájri írásai
mellett) interneten hozzáférhet . A ma-
gyar storténet iránti érdekl dést már
gyerekkorában magába szivta, sokat
beszélgettek róla a családi asztal kortil,
s erre való fogékonyságát Zoltán ké-
s bb is meg rizte. Mégis matematikus
pályára lépett, ami valljuk be, els hal-
lásra igencsak távolinak tiínik a torté-
nelemt l. Ez azért van igy, mert a ma-
tematikusokat rigy képzeljiik el, hogy
reggelt l estig a számokkal bíbel dnek

pedig a számolás csupán mellékter-
méke a tudományágnak, meséli beszél-
get társam. Szerinte az igazt matema-
tikus humán beállítottságri, nyelvi igé-
nyesség, s a bevezet ben említett ,,dol-
gok rendbetétele" jellemz rá. Ez utób-
bi aztjelenti: rakjunk rendet a gondola-
taink kozott, gondolkodjunk tiszta fej-
jel, s ha feladattal találkozunk, próbál-
juk megtalálni a megoldáshoz vezet
utat, akkor is ha nem matematikáról
van sz - hát ezekre tanította meg vá-
lasztott tudom ány ága Kánna i Zoltánt.
Ennek a gondolkodásnak is koszonheti,
hogy érdekl dése az storténet iránt
fordult. Mint mondja két dolog háborí-
totta fel: a hivatalos tanítás (azaz a tor-
ténelemkonyv) hibákkal teli; a másik
pedig amikor egyetért ugyan egy tanul-
mányban leírtakkal, ám az abban fog-
laltak nélkiil ózik a tudományos meg-
alapozottságot. Sokat olvasgatott a
fenti témában, s el szor csak magának
jegyzetelt, majd néhány oldalas esszé
lett bel le, s végtil rigy rakódt ak rá az

információk, mint a kez-
detben maroknyi hógo-
lyóra a hó, míg aztán egy
rijabb tanulm ány látott
napvil ágot, amit megosz-
tott másokkal is - felvál-
lalva, hogy mindez ter-
mészetesen viták ker.eszt-
tizébe is keri,il ez által.
Ha egy mondatban kelle-
ne felvázolni, hogy mi a
leglényegesebb kiilonb-
ség, ami jellemzi kutatá-
sát, akkor azt mondhat-
nánk: Zoltán nem a finn-
ugor gyokerekben hisz,
szerinte nem északon,
hanem déli irányban kell
keresniink eredeti,inket,
valahol a Kaszpi tótól
délre.
S ha már a gyokereknél
tartunk: ha hazautazlk
Budapestr l, és a busz átlépi Madocsa
határát, akkor automatikusan -vel
kezd el beszélni . Ez az) amit a fiatalabb
generáción már nem lát. Ugyan kitárult
a vtlág, és tobbet utazik az ember, ám
mégsem ennek tudja be, hogy lassan
kiveszhet a nyelv, ami csak erre a tele-
piilésre jellemz . Yalamiért nem fonto-
sak a gyokerek, ttín dik az okokat ke-
re SVe.

A munkája és családja ugyan a f vá-
roshoz koti, de ezer szállal kot dik
sziil falujához, ahol édesanyja vfuja.
Régebben szabadidejében tobb madoc-
sai diákkal is gyakorolt szívességb l,
matematika tanulmányaikban segítette
ket. Ez, mint meséli, neki is jó volt,

hiszen nem csak azzal foglalkozott,
amit az egyetemen tanított, másrészt
sikerélményt adott, ha eredményesen
szerepelt a diák. Ó iey járult hozzá ah-
hoz, amit ma is példaértékiínek tart a
falusi létben: az egyik család segít a
másiknak, ki hogyan tud, a maga mód-
ján.
Szeret tanítani, mondja választott hiva-
tásáról. Amit hiányol a mai világból,
hogy nem tisztelik eléggé a tudást.
Nem tudtak tobbet a háborri el tti diá-
kok sem, de amit megtanultak, aztjob-
ban tudták. Ma információk jonnek-
mennek, s nehéz kiválasztani az igazán
lényeges tudnivalókat. Az oly sokszor
emlegetett oktatási reformok kapcsán
megegyeztink abban: nem az egyete-

meken, hanem a tanitó-, s t óvón kép-
z kben kellene elkezdeni, hiszen rajtuk
mirlik milyen felkésztiltségií gyerekek
kertilnek iskolapadba. Tenden cia a fel-
színesség, az egyre csokken tudás
nem ugyanazokkal az a|apokkal indul-
nak a diákok. sokszor szembesiil azzal,
hogy a hallgatói már nem értik azt a
dolgot, ami számára még természetes
volt. Mindazonáltal bár rovid távon
pesszimista az oktatást illet en - hosz-
sz r távon optimistán vélekedik arc l,
hogy egyszer majd rijra helyiikre keriil-
nek a dolgok.
- Szeretem megélnt a karácsonyt
mondja a kozelg tinnepre gondolva.
Ilyenkor jobban magába mélyed, s sze-
rettei korében kapcsolódik ki, eltávo-
lítván a rohanó mindennapokat. Nem
olyan régen n siilt, s most az j élet-
forma tolti ki gondolatait. Ahogy me-
séli, még tobb er t szabadit fel benne
az otthoni biztos háttér, s bár kevesebb
id t tolt munkával, mégis hatékonyab-
ban, s intenzivebben teljesít.
Beszélgetéstink alatt tobbszor is el-
hangzott egy mondat, amit mindenki-
nek kívánnék, s nem csak most, kará-
csony táján: - Nagyon boldog vagyok.-
Ennél tobbre, egyetlen ember sem
vágyhat.

Dávid Ildikó



I}rífrnrlt s az ishol bntt

,, Hull a pelyhes fehér hó ,

jojj el kedves Télapó
Minden gyermek várva vár ,

vidám ének hang| a száll . ))

December 6-án az iskolában is izgatot-
tan várták a gyerekek, hogy megérkez-
zen a Mikulás.
Az alsó tagozatosoknak még kevesebb
virgácsot hozva jelent meg krampuszai
kíséretében. Ajándékozott és t is meg-
lepték tanulóink. Valamennyi osztály-

ban verssel, ének-
kel koszontotték a
,,fldgys zakáIlut" .

Az els osztályo-
sok kedves megle-
petésként rajzokat
készítettek a Miku_
1ás tiszteletére és
mindenhol szíve-
sen látott vendég
volt.
A fels tagozato-
soknak már tobb
virgács jutott, de
k is szeretettel fo-

gadták a Télapót és
beismerték, ha az

évben rossz fát tettek a tuzre.
Az iskolában évek ta hagyománynak
számit a Mikulás-nap, kedves és szívet
melenget rendezvénytink. A gyerme-
kek megajándékozása azonban nem va-
lósulhatott volna meg a Madocsai Ön-
kormányzat támog atása nélkiil . Ezt a
nemes gesztust, az onkorm ányzat
nagyvonalri támog atását ez ton szeret-
né megkoszonni tanulóink nevében is
az iskola Diákonkormányzata és tan-
testi,ilete.

oszbt cst ztato
November l 4-én 17 rai kezdettel tartottuk
az Őszbircstl at miísorunkat a moziban.
Az immár tobb éves hagyománrtyalren-
delkez rendezvény az idénitj taítalommal
telít dott: abevételt a templom felnjiására
ajanlottuk.
Az eI térben a gyerekek munkáiból kiállí-
ást tekinthettek meg az érdekl d k.Ezek
a versenylárgyak (kép és játék ) anól arul-
kodtak, hogy tanulóink és a szíil k nagy
fantíaiával, c soúálato s kéntgye s séggel
rendelkezrek. A természetes anyagból ké-
szített tarwak lakásunk díszévé vá|hatná-
nak.
A legsikeresebb képet és játékot készít k
munkájukat felajánlottrak az adventi vásár-
ía.
A kiállíást megcsodálva jó hangulafu szo-
rakoztat míísorban gyonyorkódhetti,ink,
ahol gyermekeink bebizony itottík, hogy
nemcsak a keziik tigyes, hanem néhányan
k ztiltik szinészi képességekkel is rendel-
kezrek.
Eáton szere rék kószonetet mondani min-
den ámogatónak, gyereknek, szi,il knek,
ánártársaimnak is, akik kóvetkezetes, pre-
ciz és hazzáért rnunkáva|hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

soós Ferencné

[Innepi istentis zteleti rend

december 74. - 11.00 Adventi istentisztelet (ktilon hívjuk a gyászoló családokat!)

december 21. - 11.00 Adventi istentisztelet - GYEREKKAnÁCSONy
(ktilon hívjuk az ídén kereszteltet családokat!)

december 24. - 14.00 Szentesti istentisztelet

december 25. - U.00 Karácsony tinnepi rirvacsorás istentisztelet

december 26. - 11.00 Karácsony tinnepi rirvacsorás istentisztelet

december 28. - 11.00 Istentisztelet

január 7. - 11.00 Ú3evi istentisztelet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleteinkre!



Er}esítés

A Dél-Dun ntúli Region lis Munkoügyi Kózpont Poks i Kirende/tsége
felhívio tisztelt ügyfelei figyelmét, hogy az idei évben v ltott Alkalmi

Munkov llolai Kónyvek bem utot s nok hot rideie
2009. ionu r l 5-én lei r.

Kériük, omennyiben oz idei évben m r nem kív nnok ve/e
dolgozni, okkor o feldolgoz s e/ segítése

érdekében személyesen/ismer son keresztül vogy posíoi úton
mihomorobb iuttossók ozí visszo o

kovefke z címre:
7030 Poks, Dózso Gy. LJ. ó2.

DéI-dun ntúIi Regíon lis Munkaíjwi Kiizpont
Pgksi Kirendeltsége

E r I e s í t é s
Értesítiük o /okossógof, hogy Koposvó ri V rosgozd lkodósi Zrt. t ié-

koztot so szerint oz ünnepek karUl o kóvefkez képpen v ltozik o
hullod ksz llít s rendie;

2008. december 25., csüfcir{cik helyetl q sz IIít s
2008. december 27-én, szombqton tiirfiénik.
2009. január l., Gsütiirbk helyefi q sz llít s

2009. janu r 3- n, szombqton lesz.
A tov bbi sz llít s o meg szokott rendszerben tórténik.

Kérjíilc how o hullodékl rol edényeket g sz lIíI si
napokonreggel 6 r t lhelyezzékki!

PoIg rmesferí Hivcltc,l



Elérkezett november 8. szombat du. 17
ra. Talán az egész bajnokság legfonto-

sabb meccse számunkra. Az orok rang-
adó Bolcske Madocsa. A lányok már
hetekkel el bb is erre a meccsre stresszel-
tek. F leg 4 játékosunk érezte ezt legob-
ban, hiszen k két bajnokságot A Bolcske
színeiben már végig kiizdottek, még job-
ban a bizonyitásra oszton ózte ket.
A szurkolóink is várták a meccs kezdetét,
megtoltotték a Bolcskei csarnokot és fer-
geteges hangulatot teremtettek a ktizde-
lem a|att és után.
Az ideiges, gorcsos játék meglátszott a|á-
nyokon és a mérk zés 40 percén keresz-
ttil szinte végig Bolcske vezetett 1-2 g I-

lal. A lányok ezután percek alatt megfor-
dították az eredményt és a 1 l - 10 félidei
eredmény után 20 perccel a vége el tt mi
vetttik át a vezetést és l9-22-re megnyer-
tiik a meccset. A szurkolók orommel iin-
nepelték a játékosokat. A mez ny leg-
eredményesebb játékosa Kis Klaudia volt
9 góllal. Meg kell említeni, hogy a
bolcskei lányok is kitettek magukért, és
nagyon jó teljesítményt nffitottak. A
ktizdelmes és izgalmas mérk zés nagyon
jó meccset ny jtott a szurkolók számára,
a gy zelem pedig nagy oromot. Koszon-
jtik lányok!

kézilabdahfueh
7. mérk zéstinket Tengelic ellen vívfuk.
Szó szerint vívtuk, mert a termetileg jó-
val nagyobb ellenfél játékosai rendre ki-
használták a testi folényt és szinte ossze-
z zták a mieinket. Tengelic rutinos ta-
p asztalt j átéko s állom ánny a| rende lk ezlk,
mégis durva jellemezte végig a játékukat.
A félid ben már nagy ktilonbséggel ve-
zettek és ez a meccs végére nem válto-
zott. Akik ott voltak a mérk zésen láthat-
ták, hogy semmi szégye_nkezni valónk
nem volt, hiszen a lányok keményen
megszenvedtek a vereségért is. A vég-
eredmény 3 9-2l lett.
Fel a fejjel csajok, a kovetkez mérk -
zéste kell koncentrálni !

November 22-én ismét Szeksz árdra utaz-
funk, az UKSE ftatal lányival játszottuk
kovetkez mérk zésiinket, kb. 80 ftís
szurkoló táborunk is elkísért benntinket.
Koszonjiik! Az iigyes UKSE |ányat kiz-
dottek, harcoltak, de már a felid ben 13-
I7re vezetttink, és a végeredmény is ne-
kiink kedvezett. Megnyerttik a sok gólos
mérk zést 32-39-re. Legeredményesebb
játékos Kis Klaudia 13 góllal, t kovette
3 játékosunk 6 góllal Sereg Niki,
Baksainé Mariann, Baranya Lilla. A mér-
k zés után ismét megvendégelték csapa-
tunkat Bacs Sándor és csal ádja, Baranya

Sándor és családja, Cserepes Gyula és
családj a,TarczalLajos és családja és Vo-
ros Bálint és csal ádja. A finom stiltek és
rántott hirsok evése után a buli jó hangu-
latban zajlott. Ko szonjiik !

November 30-án Kocsolát fogadtuk itt-
hon. Az eddigi eredményeink kissé fo-
kozták idegességiinket a tabella 3. helye-
zettlei jelenleg. Talán ennek fudható be,
hogy az els félid 22. percében már 6
góllal mentek. Ez els félid t 12-|4-re
nyerték. A második félid ben aztán fel-
porogtiink és a 16. percben egyenlítet-
tiink és a 24. percben 22-20-ta átvettiik a
vezetést. Sajnos ezután ismét kapkodás
jellemezte játékunkat és a meccset két
góllal 22-24-re elvesztefftik. Legeredmé-
nyesebb játékosunk Baranya Lilla 7 g l-
la1.

Fel a fejjel csajok!

Értesítji,ik a kézíIabda szurkolókat, hogy
2009. janufu 3-án 17 rat kezdettel tijévi
gálameccset játszunk a Sportcsarnokban
a régi fradista lányokkal. Nagyon sok
szeretettel várunk mindenkit!

kisné szili Mária

Labdarugós - tlol)Qmberi bainohi méth: zéseh
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ifi Kísdorog-Madocsa 4:4 (2:3)
Yez: Takács Z, Juhósz Cs
Góll v : Vijrijs G, Madár, Szintai,
Zengrííber
Elek Tibor-Szabó József, Blatt Péter,
Szívós Dóvid, Fazekas ZoIt n-Színtai
Ferenc, (Makaí István) Tóth Bulázs,
Yiiriis Gdbor, Wolf János (G bor
Mihály)-Madár Krisztión, Zengrííber
Áron

Ifistáink elszántan harcolnak tovább a
dobogós helyezésért, ami nagyon di-
cséretes ilyen szíik kerettel. Ezuttal
Feil Tamás és Magyar Tamás hiányzott
a csapatból, ami meg is látszott a véde-
kezésiinkón. Nagyon kellett volna a há-
rom pont, vezettijnk is, de a lelkes ha-
zaiak dóntetlenre mentették a mecs-
cs et.

Kisdorog-Madocsa 4: 1 (I : 1)
Yez: Kurcz, Takács Z, Juhász Cs
Gólliivtí: Pdpista
Araczki Attila- Szili Zoltán, (Besenczi
István) Borís Kornél, Borbély János,
Tarczal Róbert- Baka LászIó, Lacza
József, Wenhardt Ákos, Araczki Ist-
ván-Boris Balázs, Pápista Józseí

Játékosaink nagy akarattal kiizdottek a
nagyon fontos bajnoki pontokért, de
ugyanezt tették a hazaiak is. Nem volt
magas színvonal, de Az akarásra nem
lehetett panasz. A mez nyben gyíírték
egymást a csapatok, a kapusoknak alig
akadt dolguk, a sz netig egyenrangu
partnerek voltunk. A meccs végét a ha-
zaiak jobban bírták er vel, bepréselték
a vezet gólt és amíg a mieink emiatt
lógatták a fejiiket, a hazaiak gyorsan
rugtak ujabb gólokat.
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tíi Madocsa-Kiilesd 2:1 (1:0)
Vez: Nagy V Szilágyi A
Gólliiv : Zengrííber, Wolf
Elek Tibor- Szívós Dóvid, Blatt Péter,
(Magyar Tamós) Feil Tamás, Fazekas
Zoltán- Szabó József, Tóth Bal zs,
Vijr s G bor, Wolf János-Madár
Krisztión, Zengrííber Áron

ÚioUU nehéz mérk zés várt fiataljaink-
Ta, most a változatosság kedvéért a tá-
madósorból hiányzott Szintai F és
Makai I. Végig nyílt volt a meccs, a
vendégcsapat is a gy zelemért harcolt,
igazolta, hogy nem véletlen l van az
élmez nyben. Nehezen, de megérde-
melten harcoltuk ki a három pontot.

(folytatás a B. oldalon)



(folytatás a 7. oldalról)

Madocsa-Kiilesd 1 : 5 (0: I)
Vez: Weitner Á, Nagy V Szilásyi A
GóIliiv : Boris K
Elek Tibor-Baka László, Bofis Kornél,
Besenczi István, (Szilí Zoltán), Tarczal
Róbert- Araczki István, Lacza József,
Wenhardt Ákos, Araczki Attila -Boris
Baldzs, Borbély János

Afeln tt csapat kerete is olyan szíjk, hogy
a beteg Pápista, és a munkahelyr l éppen
ideér Szili nélkiil, csak ] }-en voltunk,
így Elek Tibor kapusként is bemutatkozott
a feln tt csapatban. Annak ellenére, hogy
a vendégcsapat a bajnoki címre hajt, a
meccs els szakaszában teljesen egyen-
ranguak voltunk, csak csatáraink határo-
zatlanságo miatt nem tudtunk vezetést
szerezni. A második gól bekapása után lé-
lekben tóbben feladták a meccset, a ven-
dés csapat pedig élt a lehet séggel és ja-
vított a gólarányán.
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ffi Dunaftildvár-Madocsa 1:5 (I:2)
Vez: Palkó, Franckó
Gólliiv : Wolf 3, Viiriis, Madár
EIek Tibor- Szívós Dóvid, Blatt Péter,
Feíl Tamás, Fazekas Zoltán- Szabó ró-
zsef, (Makai István) Maglar Tamós, Vii-
riis Gábor, Wolf János (Gábor Mihály)-
Madár Krisztíán, Zengríiber Áron

Ismét egy nagyon fontos mérk zés várt fi-
ataljainkra. A meccs el tti sorrend:
Nagymányok, Bonyhádbórzs ny,

Magyarkes zi, Mado cs A, Dunafoldv ár
A hazaiak szerették volna a helycserét, a
mieink viszont a bajnoloás szi idényét a
dobogón szeretnék beíejezni. Kimondot-
tan jó meccset vívott a két csapat, voltak
igazán szép, tudatos támadások, és a íel-
n ttekkel ellentétben ifistáink az utolsó
negyedórát is jól bírják, így o gyózelem
megszerzésén tul a gólk l nbség nket is
siker lt javítani.

DunaJiildvár-Madocsa 2 : 0 (2 : 0)

Yez: Wncle, Palkó, Franckó
Aruczki Attila- Besenczi István, Boris
KornéI, Szili Zolt n, Thrczal Róbert-
Baka László, Lacza József, Wenhardt
Ákos, Araczki István -Boris Balázs, Pó-
písta József

Rossz dolog beszámolót írni egy ilyen
meccsr l, amely nem sok cjróm t szerzett
a madocsai szurkolóknak. két hasonló

erejíí csapat giirte eglmóst a mez ny-
ben, helyzet alig-alig volt.
Afi)ldváriak az els félid ben hltszer ki-
használták véd ink figlelmetlenségét, a
hátralév id ben pedig tartották az ered-
ményt, mindenesetre ezzel a meccsel el-
szalasztottunk egl felzórkozási lehet sé-
get.
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iJí Madocsa-Píncehely 7:0 (5:0)
Vez: Horváth T, Franck
Góllijv : Mad r 3, Zengr ber 2, Ma-
glar, Viiriis
Elek Tibor- Szívós Dtívíd, Blatt Péter,
Feil Tamós, Fazekas Zoltón- Szabó Jó-
zsef, (Makai Istvdn) Magtar Tamós,
(Tóth Balá6) Viir s Góbor, Wolf János-
Maddr Krisztián, (Gábor MiháU
Zengfiiber Áron

Faglpont lc r li h mérsékletben ifistáink
jó és eredményes játékkal gorsanfelme-
legítexék a kiz nséget. Eglre tóbben ki-
járnak az iJi meccselcre, a fiatalok pedig
raszolgálnak a szurkoldsra. A csapat ge-
rince évek óta egtitt játszik, afiatalok jó
k z sséget alkotnak és játékuk meccsr l
meccsre érettebb. Ez xal is szebbnél
szebb gólokkal szereztek magabiztos gl -

zelmet,

Madocsa-Pincehely 0 : 1 (0 :0)
Vez: Haszeg, Horváth T, Franckó
Tóth Róbert- Besenczi Istvón, Lac4a Jó-
zsef, Wenhardt Ákos, Tarczal Róbert-
Borts Balózs, Borbély Jónos, Araczki
Attíla, Araczki Istv n -Pópista Jóaef
(Szili Zolt n) Baka Lószló

A feln Xek utolsó hazai meccsijlajn min-
denképpen gl zelemmel szerettek volna
btics zni a még kitartó szurkolóihól. A
vendég pincehelyiek nem sokkal voltak
el ttíink a tabellán, de volt egthlt ruti-
nos játékosuk, akik leónnyen tudtak gólve-
szélyt teremteni. A mieinlmél ez ttal a sa-
ját kívánsógára csatártjátszó Baka el tt
adódtak helyzetek, akár házi gólkirály is
lehetett volna, de az utolsó pillanatokban
nem koncentrált eléggé. Ahogl lenni szo-
kott, a kihaglott helyzetek megbosszulták
magukat, a vendégek szereztek egl gólt
és el nyiiket tahikus játékkql meg rizték.
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Nagymónyok-Madocsa 6 : 2 (2 : 2)
Vez: Farkas Imre, Kardos Béla
Góllijv :V r s2

EIek Tibor (Tóth Balázs) - Szívós Dóvid,
Blatt Péter, FeiI Tamás, Fazekas Zoltán-
Szabó József, Magyar Tamós, Viir s Gá-
bor, WoIf Jdnos- Madár Krisztián,
Zengríiber Áron

Elérkezett Qz utolsó forduló, az ifisták
számára pedig a legnehezebb ellenfel. A
Nagymányolutak ] 3 gy zelme és két dcjn-
tetlenje volt, 145 gólt rugtak, náluk ját-
szik a két legeredményesebb játékos Ettig
El d és Steib Márk akik 4 ] és 2 I góllal
állnak a góll v lista élén. A sok éve
egy tt játszó, fizikai folényben is lév ha-
zaiak ellen, rendkíviil érett, taktikus játé-
kot mutattak be a mieink, szép támadáso-
kat vezettiink és 2:2-re hoztuk az els fel-
id t. A másodikíelid elején vezetést sze-
reztek a hazaiak a mieink nagy er ket
mozgÓsítottak az egyenlítésért. Jó és nyílt
volt a meccs. Sajnos a hazaiak kihasznál-
ták azt, hogy nagyon kinyíltunk és 4:2-re
alakították az eredményt, érezni lehetett,
hogy eld lt a meccs. A vereség ellenére
az egész csapat nagyon nagy dicséretet
érdemel az egész szezonban nyujtott ki-
emelked szereplésért.

Nagymányok-Madocsa 9:4 (4: 2)
Vez: Takács Zoltón, Farkas Imre, Kar-
dos Béla
Gólliiv : Borbély 2, Baka 2
Tóth Balózs- Besenczi Istvón, Lacza Jó-
zseí, Wenhardt Ákos, Thrczal Róbert-
Boris Balózs, Boris Kornél, Araczki At-
tila, Araczki István -Baka László, Bor-
bély Jdnos

Rossz el jelekkel kezdt k a meccset,
munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott
Szili és Pápista, Boris K pedig sériilten,
sántikálva játszott végig. Kózéppályása-
ink véd munkája elég gyenge volt, védel-
miinlcrtek állandó t ler vel kellett meg-
kiizdeni és hiába játszott onfeláldozóan
Lacza és Tarczal, a hazaiak négygólos
el nyt szereztek. Sziinet el tt két szép
Borbély villanással szorosabbá tettiik a
meccset. Mányoki góllal kezd dcitt a má-
sodik íélid , s t Wenhardt is megsér lt,
és a vérszemet kapó hazaiakfutószalagon
gyártották a gólokat. A befejezés el tt is-
mét két szép Baka villanással javítottunk
az eredményen. A feln tt csapat is dicsé-
retet érdemel azért, mert mind a ] 6 mecs-
cset végigiátszotta, tavlsszal tobb edzés-
sel és jobb hozzáállással lesz lehet ség o
javításra.

Lénárt Gyula


