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Okt.22-én mintegy negyvenen gy liünk ossze o konyvtórbon, hogy emlékez-
zünk oz l95ó-os eseményekre és h sokre. Modór Morgii oz események szem-
tonúioként és ótél |eként beszélt o Pesten torténtekr l és o Íorrodolom utóni
id szokról is. Bens séges hongulotú beszélgetés keretében idéztOk {el torté-
nelmünk eme korszokót. Tobben megosztotiók velUnk soiót élményeiket oz ok-
kori modocsoi eseményekhez és emberekhez kopcsolódóon.

/Konyvtóros/

kiisziinet
A Madocsa Sporteglesiikt megkiisz ni tómogaóinak a 2007. evi SZJA l%-okból

beíolyt 153.869 Ft-| melya míik dési kiiltégekrefordítottunk

2008. ol óberben utalta áí azAPEHfenti sszege$ vagis egles laijnk immór
hgndszoríeleh meg ez idevonaíkozó t rvényí el írásoknal, kiisz njiik mínden

felajánlónak

2009 tavasu n is várjuk a sportbarónlr, sziil lq naglsz liík, keresz*zíiltjk a mogaíásót,
Mrjíik nyilatkoaanal6 hogl 2008. évben levont személyi j vedelem adójuk 1%-a a

Madocsa Sportegtes lethez keriiljiin, az 19952235-1-17 adószómrq segíBék ezzel is
fiataljaink sportolási leha séga
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Inn úinduft, mileltvele?

Névj egykártyáj án ennyi áll:
Fiildesi Lajos. Pedig sorolhatná: hegedíí-
míívész, n budapesti Liszt Ferenc Zene-
míívészetl Egyetem docenseo hegedííké-
szít . Ezek ugyan fontos tifulusok, mégis
a'legfontosabbat rigysem lehet névjegy-
kártyára írnii az ember, aki szereti a ze-
nét. De ez rigyis kíderiil annak, aki
Fiildesi Laj ossal találkozik.

- Hát sok válasrtásom nem volt - meséli
mosolyogv&, édesapj áta, Foldesi Jánosra
célonta. A szó legiobb értelmében vett nép-
miível (akinek nevéhez egyébként nem
csak a néptánccsoport létrehozása ffJz dlk,
ifirikorában jó néhány szindarabot tanított
be faluj ában), tudatosan terelte gyermekeit
a zenetanulás felé. Olyannyira, hogy Lajos
fiát, n vérével egytitt,már otodikes korától
Dunairjvárosba kiildte lakni és tanulni, mi-
vel akkoriban ott volt legkozelebb zeneis-
kola, s a bejárás még elképzelhetetlen volt.
Nem volt biábaval az apai irtravaló, mind-
két gyerek zenei pályára lépett (n vére ze-
netanárként Finnországban telepedett 1e).

Öt évesen már hegediilt, azeneiskolába így
vették fel: na játsszál valamit| Azért akez-
det a városi létben mégsem lehetett konnyíí,
tájszo|ása miatt lenénék a ,,prolik a parasz-
tot", emlékszik vis sza egy kisfiri megpró-
báltatásaita. Egy fi t keményebb fából fa-
ragnak, nem maradtak benne ttiskék a korai
leválás miatt. Bár Madocsáról így hamar el-
kefiilt, mégis szívesen emlékszik vissza rá,

hiszen sokat játszott nyaranta a kiserd ben,
és ahogy mondja: ,,fél falu rokon", s gy -
rekkori barátok is akadnak még.
Dunarijváros után kovetkezett a pécsi zene-
míívészeti szakkozépiskola, amit Budapes-
ten fejezett be, ám ftíiskolára ismét vissza-
tért Pécsre, s hogy teljes legyen a sor, az
akadémiát ismét a f városban járta, és itt is
telepedett le. Tanított Pesten keriileti zene-

iskolában, volt id szak,
hogy éjjel taxizotl kiegészí-
tend a családi biidzsét, és

raad ként is elkezdett dol-
goni az akadémián - soha
nem volt unalmas élete. Mi-
kor a 80-as években felkér-
ték a szekszárdi kamaraze-
nekar létrehozására, elvál-
Iahta, hiszen akkoriban Pécs-
re is járt tanítani, így nem
okozott gondot, hogy a szti-
I ibázban megaludva, más-
nap tegyen egy szekszárdi
kitér t. Ennek azonban 24

éve, s az ta is: ha kedd, akkor Szekszárd és

próbák a zenekarual. Nem lett volna egy-
szeriíbb Pesten alak<ttani egy csapatot, kér-
dezem én, mire legyint egyet: ott is van.

Mindekozben feleségével, a hárfamuvész
Kocsis Andreával játJák a világot, s egytitt
koncerteznek. (Ez az élettik, beszélgeté-

siink ideje ahattAndrea épp Szombathelyen
koncertezlk, fede pedig siet vissza Buda-
pestre, ahol a ferencesek templomában ad-

ják majd el Mozart Requiem-jét.)
Hogy jon mindehhez a hegediíkészítés?
Eleinte csak apróbb fogásokat akaft elsajá-

titant az ország leghíresebb készít jét l,
amire egy zenésznek, hangszere istápolása
kozben sztiksége lehet. Ám Sáránszki mes-

ter irgy gondolta: tobb szorult taniMányába,
így Foldesi Lajos kitanulta a hegediíkészí-
tést, s t, 1994-benmagát a miíhelY is meg-
vásárolta. Itt ftatal hegediíkészít knek te-

remt lehet s éget atta, hogy kibontako as-

sák tehetségiiket, ugyanis hiszi és vallja,
hogy ma is szaladgálnak kozttink
Stradivari-k (utal a legendás hírii hegediiké-
szit re), csak fel kell karolni ket. Egyéb-
ként is sokat tesz a ftatal tehetségekért. Ott-
honában magántanítványokat fogad, akik
egy áItala tanított speciális módszerrel is-

merkedhetlrek meg (a novendékekt I azon-
ban nem kér honoráriumot, nem ezért csi-
náIja), s a Szekszárdi Kamarazenekarral is
olyan ftatalmiívészekkel lép fel, akiket más
nem támogat.
- Minden gyereknek kellene zenéttanulni -
mondja mély meggy z déssel. Olyan ne-
vel hatása van, ami életreszóló, teszi hoz-
zá. T óbb szétz hangszerbemutató koncerten
vett már részt, amelynek célja, hogy testko-
zelb I is megismerhessék alegftatalabbak a
klasszikus zeneszerszámokat. - Az1 sajná-
lom, hogy ilyenkor minket fotóznak, és

nem a gyerekeket. Pedig az a csillogás a
szemekben sokat elárul - mondja. Ugyan-
ezt meséli madocsai élményér l is, mikor a
templomban koncerte ek a kamarazene-
karral. Nem kis dolog a zeneakadémia
nagytermében fellépni, mégis a cél, hogy
olyan helyekre is eljuttassák a klasszikus
mííveket, ahol nagyon ritkán hallanak él
komoly zenét. Hiszen a legprofibb CD ját-
szó sem fudja visszaadni egy koncert han-
gulatát, azt ami akkor érinthet meg, ha b -

riinkon is éreznJk a zenét.

Kevesen mondh atják el ma-
gukról: a munkájuk a hobbi-
juk, ám Foldesi Lajos kózé-
jiik tartozlk. Azért elárul
egy kikapcsolódást: imád
britorboltokban bóklászri, s

nem áll távol t le az aszta-
los munka sem, lakásukban
ugyanis két oreg darabot ki-
véve, minden birtort felesé-
gével ketten állítottrak, ossze.
Az elektromos szerszámok-
ka| azonban már csínján bá-
nik, mióta két ujjába is bele_

kapott a gyalu, s lássuk be:

egy hegedíímtívész számára ezbizony nem
csak ujjba, életbeváe is lehet...
Ma már édesanyja is ott él a mellettiik ki-
alakított lakásban. Mindketten el fordulnak
azonban Madocsán, Foldesi János emlékes-
teken, vagy most, gyertyasyíljtas idején. -
Soha nem mondtam, hogy pesti vagyok -
mondja Foldesi Lajos, aki nem tagadja, tá-
vol áI t le a f városi életforrna. - Talán
id sebb koromban másképp lesz - tíín dik
azlán, s nem záqa ki, hogy éI még Tolna
megyében. Bircsuzóul megajándékoz egy
CD-vel, amelyen feleségével egytitt klasz-
szikus miíveket adnak el , s azokon a he-
gediikon játszlk, amelyeket mestere, ma-

8&, s a fiatal taniMányok készítettek.

Dávid Ildikó
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Papíffités azishol ban
Az iskola Diákiinkormányzataazidei tanévben is meghirdette apapirgyíijtési akciót.
Az átvételre 2008. október l8-án /szombaton/ keriilt sor. Néhány rárat|ra benépe-

siilt a Templom
tér,
A telepiilés tisszetartó erejének és a gyerekek szorgalmának kosztinhet en |3.240 kg
papír gy lt tissze.
Az osztályok versenye és az egyéni verseny a kovetkez eredménnyel zárult:

Osztály yer eny:
Alsó tugozat

I. helyezettz 4. osztáIy
Il.hely ezettz 3. osztály
Ill.helyezett: 2. osztáIy
IV.helyezettz 1. osztály

Egyéni helyezettek:

Alsó tagozat

I.helyezett: Magyat Zsolt 4.o.

Il.hely ezettz Wéber ÁOam 3.o.

Ill.helyezetti Yarga Mihály 4.o.

Fels tagozat

5. osztály
7 . osztály
6. osztály
8. osztály

Fels tagozat

Bicz Zsuzsanna 7 .o.

Szili Ágnes 5.o.

Csepregi Melánia 5.o.

A Diáktinkormányzat ez ton szeretne kósztinetet mondani apaplrgyíjtésen nyirjtott

sziil i segítségért és az iskola tanulóinak szorgalmáért,

A nlugdrtashlub hírei

A Madocsai Nyugdíjasklub október 22-
én tartotta soros osszejovetelét, melyen
megbeszéltti kovetkez programjainkat.
Els ként a H s k sirját tetti,ik rendbe . 17

koszonit készítettiink és minden sírra
helyeztiink. Halottak napján mécsest és

gyerty át gyiitottunk.
Kovetkez osszejoveteli,ink november

17 -én l7 - rakor
tartjuk. Meteoro-
lógus vendégiink
lesz, minden ér-
dekl d t szeretet-
tel várunk!
November 29-én
bált szerveziink.
Vacsora, Zene.-

tombola, tánc sze-
repel a rogramter-
vben. Utána kezd-
jiik az Adventi
késziilédést.
Decernber 6-ára
az óvodásoknak
készítiink télapó
csomagokat. De-

cember l3-ára az Adventi Yásárra, Ián-
gos stitéssel késztilonk, míg december
18-án az iskolások miisorára.
A Nyugdíjasklub tagjai szivesen részt
vesznek ,ahol sziikség van rájuk.

Tarczal Jánosné
a Klub vezet je

T arufurufuryi hit títtdttlt s

arcr4gp,eri Atmafiiirdfrt
Az Európai Erd k hete alkalmából a

Gyulai Erd és Vadgazdálkodási Rt.
programot szerve zett az erd novénye-
it és állatait szeret diákok számára.
Ezen a kiránduláson vettiink mi is
részt. Nagy izgalommal vártuk, hogy
megérkezzen a busz.
Az utazás alatt a lányokkal kártyajáté-
kot játszottunk. Mikor odaértiink, a tt-
ta vezet forró teával és szendvicsek-
kel várt minket.
Megre ggeltztiink és elindultunk az er-
dei tirrára. Az elején Rudi a ,,gimszar-
vast várt."
Utunkat a Szarvasbogár tanosvényen
folytattuk. A thozvezet t nagyon
csodálatos volt.
Meg is álltunk itt pihenni. Tájékozta-
tást hallottunk a to kialakulásáról és a
tavat kortilvev erd fafajairól. Sok fát
levelér 1, termés ér l és kérgér l pró-
báltunk meg felismerni.
Volt egy kis sziget is ahova bementiink
és itt készítettiink egy osztályképet.
onnan tovább mentiink a kilátóhoz,
amire fel is menttink és gyonyorkod-
ti,ink az etd színeiben.
Megálltunk egy táblánál, ahol Bálint a

tirra vezet egy torténetet mesélt az er-
drl.
Mikor visszaérkezttink meglepttik az
erdei biifét. A biifében stilt gesztenyét,
pirított btikk termést, galagonyát, ko-
kényt és csipkebogyót kóstolgattunk.
IJtána a vadászm zeumban megnéz-
hetttik a levet ett szafvasagancsokat.
Kaptunk tanárainktól fél óra szabad-
id t. Mikor a játékid véget ért , el-
mentiink ebédelni.
Nagyon finom szarvas porkolt volt az
ebéd. Az ebéd után egy kis pihen ko-
vetkezett, amit íjászattal, játékkal tol-
totttink. Ktilonbóz termésekb l játé-
kokat, hangszereket is készítetttink.
Majd jott értiink a busz és elindultunk
haza. A buszon jó volt a hangulat, népi
dalokat énekeltiink. Mindenki nagyon
jól érezte magát ezen a kiránduláson.

szabados Laura
vincze Nikolett

Novák Evelin
Bánoczki Dóra



Asziiretib 
'figmusa

A m lt havi jságban írtunk a sz raiíel-
vonulás tiirténéseir l, de akkor hely hiány
miatt nem tudUk kiiaáenni a figmus
sziivegét Most sokak kérésének eleget té-
ve - kiirkívánatra - jelentetj k meg lapunk
hasábjain:

Ismételten eljott
szíiretibál napja,
iinnepli a falu
apraja és nagyja.

Öreg bíróék:
Tirba és a neje,

a koltségek miatt
fajjon az feje.

Fiia, Tuba Karcsi
a másik hintóba,
krausz Renátaval
egymást karolva.

csek János uram
az óregebbik cs sz,

másik Németh Laci,
ki még nem olyan sz.

Cs szlányok, legények,
ki itt van kózotttink,
minden résztvev nket
szívtinkb 1 kószonttink.

No de, hogy haladjunk,
par dolgot mesélek,
amik áIIit lag
nálunk megtorténtek.

Kocsmát lhazáig
nem kónnyíí eljutlri,
biciklivel menet
nagyot lehet bukni.

Lassan járJ, tovább élsz,
azt taítja a mondás,

szegény Miska komán
rajta van a ronás.

Esett is akkorát,
fejjel az aszfalffa,
Vorós doktor fejét,

vanógéppel varrta.

Venyigét ahogyon,
égetik tavasszal,
kózben az alkohol
elbánik az aggyal.

Tántoro g az egyik,
igon, igon mártós,

tíszónpr báljárni,
mint ery maryar átos.

Tílzi>njárás kiizben
szalzrutt ery-két sebet
ajánlották neki:
pakoljon ájeget
Ektizben apiát
tovább fogyasztott4
a mélyhíítiitt tokkel
terdet fagyasúDtra.

Kótiitte a sebre,

ektizben elaludt,
ami nem égett meg,

reggelre megfagyott.

Elad azrt.
igyszIamondóka:
falu vagyonjegyét
valtják euróra.

Kiprivatizráltak
az országba mindent
kóvetkez az|esz:
elktilderrek minket.

Vásálják a ftildet,

nincsen szii{<ség észre,
csak a foldvetelhez
elegend pénne.

Mi marad a nepnek?
Akétkezi kasza,
lt.aaztis elvetteh
majdazapja f.-sza.

szakember minálunk
egyrejobban ritka,
dolgozzá| ktilfijld<in,

a tulélés titka,

Régen is portyááak
vitézl seinlq
mert akkor még voltak
igazi h seink.

Bécs vrinit dongettiik,
Európa retteg,

Most? -Vendégmunkíra
romárokhoz mennek

, Nincs par millirárdod,
nem sikerii{t lopni?
Akkor itt azá||ad
igen fel fog kopni.

Rtihej ez azország,
azon kell deriilni,
milliárdot lehet
évenként leiilni.

Tolna, meg Madocs4
igaárangad ,

szukolók kozt ott van
a legóbb hangadó.

Ifi meccs kiimyékén
azvolt a kidvó,
ellerriink fujt végig
avezst blr ,

Jonnek a feln ttelq
parázs a hangula!
abíró meg egyre tiibb
sárga lapot mutat.

Kis Magyart felrugtáb
mindenki berohar1
egyiittvan apáIyám
Tolna meg Madocsa.

valaki abírót
igerrMtbavágtq
amiért a csapat
ugyancsak megiárta.

Kommandó, rend rség,
mindj art helyszíneltelq
mindenjar rkocsit
ide vezenyeltek.

Kellett hát egy bíínbak,
a Miskára foe ák,

hiába volt tanir,

akik igazoltak.

Januiáóan, hideg léverr.

diszrrótorra késziiLl dvén:
Tarczal Feri itgy gondolja,
hármat vág le egyhirzomba,

De volt kiizírik egy kandisznó is,
mely valamit megrreszelt
ó|at, ajót osszetcirve
villámgyorsan elszelelt.

Ereggy fiam, hajtsad haza,
gzó|taztireg szelíden,
de a dismó nem így vélte,
s messze landolt ,,Ferike".

Indul most azAítila,
lesz majd azadlász,

igaz hogy nern profi kon ís,
de a neve csak,Juhász".

Ám a sikert, mitirgy vártak,
Attilanem szálliga'
mert a sertés stílusosan
róppályána álhtla.

(folytratas a 6. oldalon)



A sziiteti ból figrnur a

(folytatás az 5. oldalról)

Mangalic a étN áltozott,
valóságos vadkan lett!

vészhelyzet van, nem is vitás,
hívni kell egy szakembert.

Paksról jott a segítség,
kinek ez a szakm ája,
szerencse, hogy náIa volt
az altató puskája.

Iparkodjunk haza,
a munkával haladni,
reméljiik hogy ma már
nem fogunk szaladni.

Szép hagyom ány van sztilet ben,
nem másutt, mint Madocsán,
hrisvét helyett locsolkodjunk
augusztusban ezután!

Dolgoztak a k miívesek,
d lt róluk a veríték,
nem gondolták, hogy a végén
i,ires lesz a boríték.
Mérgel dott szegény Misa,
hiába lett csupa malter,
egyre csak azt hajtogatta, hogy:
,,Az Isten bottal nem ver!"

Szép sorj ában teltek mirltak
egymás után a napok,
feledte már bosszri ságát,
s vele azt a bris napot.

Gyér a fu az árok partján,
gólyák régen nem fossák,
igy aztán a gond os gazda
kevert egy kis híg trágyátl

Viszi vodrét, benn e a lé,
de a sarkon megbotlik,
hqszál hryja, hogy a fossal
orra éppen nem bukik.

De a vodor meglódul,
s tartalma száll szanas zét,
éppen akkor érnek oda
pechiikre a Vaszilék.
Csupa szar lett mindkett ,

fejét 1 a talpáig,
Bedzsula meg fényképezte
ket egész hazátg.

Ezek után azt hiszem)
gondolhatjuk jó okkal,
igaz lehet a kózmondás, hogy:
,,Az Isten nem ver bottal !"

Veszem a poharam
lassan a kezembe,
hirtelen tobb dolog
nem jutott eszembe.

Mindenkinek mondom
aki még nem sánta,
estére várjuk
a sziireti bálba!



A pneumococcu§ baktériurn elleni védeletn
A pneumococcus baktérium hazárkban is a
leggyakoribb kórokoz ja a gennyes agy-
hártyagyulladás, a ti,id gyulladás, a vér-
árarrffert zés és a kozépfiilgyulladás kórké-
peknek, amely ellen tudatosan kell véde-
kemtink.
Legsrilyosabb formában l éves kor alatt (és

65 éves kor felett) za1llk a Streptococcus
pneumoniae-fert zés.
Az egészséges gyeímekek olására 5 éves
korig van lehet ség. Fert zésre hajlamosító
tényez(S a kisgyermek kózosség, a rossz
szociális koríilmény és bizonyos srilyos,
krónikus vagy velesziiletett betegségek.A
srilyos betegség áWészelése nem jelent élet-
hosszig tart védettséget.
A ttinetmentesen a garatban lakó pneumoc-
cus klinikai jelent sége igen nagy! A hor-
dozottbaktérium nem jelent betegséget, an-
tibiotikummal nem írtható ki, de a hordozó
állapot a srilyos fert zés kiinduló állapota
lehet. A kórokozó terjesáésében a hordozó

állapotnak rendkívtil nagy szerepe van. Egy
óvodai kózosségben a gyeímekek 60oÁ-a,

az ket gondozó személyzet és feln tt csa-
ládtagok kozel 30%-a átmeneti ideig a ga-
ratjában hordozza a kórokozot. A baktéri-
umnak 23 fajtája okozhatvéráramfert zést,
melyb l 7 típus az) amely a gyeímekkori
fert zéseknél szobajohet. Ez, az 5 év alatti
gyelmeknél leggyakrabban el forduló 7

kórokoz található abban az olásban, me-
lyet a gyeímekek immunrendszeréhez aI-

kalmazkodva fej lesáettek ki.
A pneumococcus baktérium elleni oltást a
kótelez olásokkal egyid ben vagy tetszó-
leges id kózzel lehet adni. Az olási reakció
megegyezlk a megszokott reakciókkal (Iáz,

dtnzanat, bágyadtság, aluszékonyság, ét-

vágycsokkenés).
Hazfukban is ingyenessé vált mar ez az ol-
ás. Az oltas idejér 1 minden érintett sziil t
ájékoztabri fogok.
Az oItás neve: PREVENAR

OUIÁSI SÉMA
2-6 hónapo korban
alapimmunizálás:3 oltas min 1 hónap id -

kózzel
booster olt s: 2. életévben
7-1l hónapos korban
alapimmuniz l s: 2 oltásmin l hó id koz-
zel
booster oltás: 2. életévben min. 6 hónappal
a 2. után
12-23 hónapos korban
alapímmunizálás: 2 oltás min. 2 hónap
id kózzel
booster oltás: nem sztikséges
2-5 éves korban
alapímmunizálás: 1 oltas
booster oltás: Nem sziikséges
2- 5 éves kockázati csoportba tartoz k
alapimmuniz lás:2 oltás min 2h id koz-
zel
booster oltás: Min. 6 hónap és 3-5 éwel
kés bb lx

Rézilabda Írljteh

Elérkezea a második mérkózés nk napja
I0.I1-én I ] .00-kor Decs csapata ellen. A
tapasztalt rutinos Decs már tobb éve
résztvev je a megle bajnolcságnak.
Lányaink szintén nag izgalommal várták a
mérlózés kezdetét, el szór vették magulcra
az uj Madocsa feliratu piros-fekete sport-
mezt. A mérlózés kezdeti idegesség, hamar
elmult és már a harmadik percben ánettiik
a vezetést, és már eglre nóveltiik a góljain
számát. Afelid ben már ]3:4-re vezett nk.

A második íelid sem okozott csalódást a
szurkolóink számára. A meccs végéig mind-
egyik játékosunk lehet séget kapott a
részvételhez. Kapusunk továbbra is remek

formáját ryrujtotta és ezzel elbizortytalaní-
totta a decsiek góllov it. A meccset 25: I]-re
nyertiik. A mez ny legeredményesebb
játékosa Kis Klaudia volt 8 góljával, t

Baranya Lilla kcjvette 7 góllal. A jó hangu-
lat most is végigkísérte a meccset. Délután 5
óralror megvendégelte a lányolrat Novák
Lajos és családja, Molnár István vóllallrozó
és Kis Gylla marhapórlrolttel. A buli jó
hangulatb an z aj lott. Kós zónj iik !

Október ]8-án 1I:00-1or játszottuk a szin-
tén ujonnan alakult Szelcszárdi Fekete
gólyák csapata ellen, a harmadik
mérk zés nket. Az el z idormációink
alapján kissé f,llve vártuk ezt a mérlózést.
Az eddigi meccseiket az NB ] /b-b l és az

IVB/2-ból alalatlt csapat hatalmas gólarán-
nyal nyerte. Sajnos mi is tapasztaltuk, hog
mennyire gyorsak és milyen k nnyen
helyzeteket tudnak kialakítani. Gyors indítá-
saik naglon eredményesek voltak elleniink.
A lányok harcoltak, k zdcjttek, de ez sem
volt elég a gl zelemhez. Úg,, éruem ennek
ellenére sem keu szég,lenkezn nk, mert az
utolsó percig harcoltunk. A meccset 48:]6-
ra elvesztettiik. szurkolótáborunk
meglepetést okozott a szekzárdialcrtak, és

szurkolóink a meccs után is a lányokat bíz-
tatták és dicsérték kiizdeni akarásukat.
K szónjiik nekik! Remélj k, továbbra ls
számíthatunk rájuk!
2008. I0. 25. Gy nlcre utaztunk a lajvetlrez
megmérettetésre. Csapatunk hiányos lét-
számmal indult, és sér lt játélcos is- volt a
csapatban. Szurkolótáborunk most ls
elkísért benn nket. A lendiiletes mérkózést
a nag k zdés és a kijzdeni alrnrás jelle-
mezte, mindkét ujonc csapat részér l. A
8: I3-as félidei eredmény kicsit lazább
második felidót ígért, de az ellenfeleink ezt
szorosabbá tették. A mérk zést 23:22-re
nyert k és fellélegezhett nk. A mez ny lrg-
eredményesebb játékosa Kis Klaudia vok, 9
góljával.
Ötadtk mérkózés nket itthon játszottuk
H g,tész ellen. A szintén tobb éves tapaszta-
lattal rendelkez csapatot a g,lors játélamk,
lendiiletes támadásaink szinte lehen-
gerelték. A l 9:7-es felidei eredmény

lehet séget adott az ósszes játékosunk
szerepeketésére, a második felid ben. A
mérk zésen kb. I30 szurlroló volt jelen, akik
nagyon jó hangulatot biztosítottak. A
mérlózést 34: ]4-re nyertiik, csapatunk leg-
eredményesebb játékosa Balrsai Attiláné
(Mariann) I0 góljóval. Kapusunk elbizony-
talanította az ellenfel góllov it jó teljesít-
ményével (9 hetesb l I gól sz letett). Pap
László (Papen) és Sereg József vendégelte
meg a mérk zés után a csapatot
kakasporkóktel. K szt)nj k!
Várjuk továbbra ,s a szurl<olólrat mecc-
seinlcre !

Hajrá csajok, csak íg,, tovább!!
kisné szili Mória

November 2-án a bajnolrsás állása:

I. Szelcszárdi FGKC 12p.

2. Rollecate kngelic ]0p.
3. Zomba SE I)p.
4. Kocsola SC 10p.

5. Madocsa SE 8p
6. Thmási KC 6p.

7. Simontornyai TC 6p
8. H g,,észi SC 6p.

9. Bolcske SE 4p.

I0. Decs KSE 2p.

1l. Gy nk-Szárazd NKE 2p.

12. UKSE Szekzárd 2p.

I3. Nagldorogl KSE 0p.



Októberi bainokilt
8. forduló, 2008.10.05
iIi Madocsa-Maglarkeszi 1:1 (0:1)

Vez: Horvdth T, Kardos
Gólliiv : Wolí
Sávós Dávid- Szabó Jórsef, Blatt Páer,
Feil Thmás, Fazekas Zokán- Színtai Fe-
renc, Maglar Tamás, Yiirijs Gdbor, Elek
Tíbor (Wotí János)- Zengflíber Áron,
(Makui István) Madár Krisztián
Az ifisták ezuttal megszenvedtek a kissé lebe-
csiilt Mag,larlceszivel. A vendégek góllal
lcezdték a meccset és végtg lreményen, maga-
biztosan játszottak, stílusuk nem izlett a mie-
inknek. Ennek ellenére derelrnsan támadtak
afiuk, de sokkal nehezebben tudtak helyzete-
ket kialakítani. A megérdemelt eg,tenlít gól
után, az utolsó neg,,edórában lrapujuk elé
szoitottuk a vendégeket, de ujabb gólt nem

siker lt szerezni.

Madocsa-Maglarkeszi 3 : 2 (0: 0)

Vez: Berényi, Horváth T, Kardos
Gólliiv(i: Boris K 2, Pápísta
Araczki Attíla-Baka LászIó, Boris Kornél,
Borbély János, (Tóth Róbert) Thrczal
Róbert-Araczki István, Wenhardt Ákos,
Lacza József, (Besenczi István) Maglar Ist-
vdn - Boris Bul .zs, Pápista József
Alsóházi rangadónak számított a
Maglarkeszi e:lleni meccsiink, ezért nag/on

fontos volt a három pont megszerzése. Jól
lrezdt nk, mez nyfr)lényben játszottunk az el-
s játélcrészben, de igazi gólszerzési lehet -

ség nk nem volt, a vendégek eg,,-ket l<ontra-

támadasa viszont veszélyes volt. A második

fetid ben egl ilyen glors ellentámadásbót
gólt lraptunk, de szerencsére nem zuhantunk
c)ssze, afiuk még naglobb elánnal támadtak
és Pápista révén eg,lenlített nk, majd az el -
retcjr Boris Kornél két vtllanásával maga-
biztos vezetést szerezt nk. A vendégek a
meccs hajrájában még szorongattak, egik
akciójuknál Baka a gólvonalon mentett, de
csak szépíteni tudtak.

Az utolsó percben egl ártalmatlan szituáció-
ban megséríilt Mag,,ar István, akinek mtite-
ni kellett a térdét, miel bbi gtógntlást kívó-
nunk neki.

9. forduló, 2008.10.12

ffi Sióag rd-Madocsa 1:1 (0:I)
Vez: Thkács, Szieber
Gólliivií: Zengfliber
Elek Tibor- Szabó Jórsef, Blatt Páer, Feil
Thmás, Fazekas Zoltán- Gdbor Mihály,
Maglar Thmás, WoU János, Zengfiíber
Áron-Makai István, Madár Krisztián
Az ifisták ismét lremény ellenfelet luptak, hi-
ába szerezt nk vezetést a meccs elején a ha-

miak nyílttá tudtak tenni a mérlaizest. Úiabb
gólokkal végleg el fudfi,kvolna dtjnteri a há-
tom pont sorsát, de csataraink netn lancent-
ráltak lrell ert a lrapu el tt. Szep nmadaso-
lrat vuett nk, sok hellzetiink volt, de a sze-
rertcse is efuártolt mnk A hazaialmak egl
nmadas is eleg volt az eglenlít gólhoz. A
dcintetlennel is tartjuk a masodik helyet.

S agórd-Madocsa 5:1 (4:1)

Ver Szieber, Talíács
GóII v :BorisK
Araczki Atila-Baka lászló, Bois KornéI,
Borbdy Jdmos, Tarcul Róbert-Araczki Ist-
ván, Wenhardt Ákos, Yijrijs Góbor,
Besenczi István- Borís Bal zs, Pópista J6
aeí
A hazaiak nagl lendíilettel lezdték a mecs-
cset, helyzaelret dolgoztak ki, de a góljailwt
a mi védelmijnk hozta óssze. Hamar 3:0 lett
es eld lt a meccs. Egl szep Pápista megmoz-

dulas reven l|-est harcoltunk ki, melyet Bo-
ris Kornél magabiztosan értékesített. Eklror
mez nyben jól jótszotfunlq eglenrangi el-
lenfelekvolunk. Áz els játelrresz utolsó per-
cében emberhátrányba ker lt nk, majd
jabb gólt kapntnk

A masodikfelidíit tíz emberrel játszottuk vé-
gig, cserénk sern volt, ezt figlelembe véve
tis ztes s éges en helyállalnk

10. forduló, 200&10.19
ifi Madocsa-Bonyhá,dbiirzs ny 2:5 (1:2)

Vez: Peti Zs, Franckó F
Gólliiv : nfth B, EIck T
Szívós Dffid- Feil Tamás, Bl Pe'ter, Tóth
Balázs, @kk Tibor) Fazekas Zolain- Szobó
Józseí, Maglar Tbmós, Zengr ber Áron,
Wolf J nos-Makaí István, (Gábor MiháIy)
Mad]áíKíísdi n
Az iftsták az eddigi legnehezebb ellanfelet
lrapaih és naglon hifuryzott a csapatból Vó-
rrjs G es Szintai F, akika ezittal afeln tt csa-
patbanvettfiglelembe az edz nk a sok sffii-
lés miatt.
A vendégek gólkl lrezdtek a meccseí, amit
hamar kieg,lerllített nk Ezunn lre^*y, ki-
eglera lyozott ldjzdelem folyt, melyben a
vendégek udnk gólt szerezni. A másodikfél-
id bert aven igeker nlaiftlenybe lreriiltek
és bebiztosíntnk a gl zelmiilret.
A mieink netn játszottak rcsszul, egl er sebb
csapattól nern széglert kilrapni.

Madocsa-Bonyhódb tzs ny 0:3 (0:1)

Vez: Hasaeg L, Petí Zs, Franckí F
Araczki Aflila- Besenczi Islván, Lacza Jó-
zsef, Borbe\y János, Tarcznl Róbert- Bakn
László, (Szintai Fereac) Wenhar Ákas,
V r s Gábor, Araczki Istián - Boris Bahízs,
Pdpista József

Naglon rcsszul kqd dtitt a meccs, a vendé-
gek az els támadasulóól vezettht szereztek
Ettijl lrezdve nagl ónbizalommal rombolnk
az alrcióinlrat, nrnták az eredmérryt. Volt
eg-lret lehetihégíinh de a nmadójátélunk-
bol hiár4.zott az átijt er . A masodikfelid -
ben mepróbálUk folrozni a tanpót, de a
vendég vedelem jól állt a lóbán, s t k cit cse-
rejátélrossal is udnk frissíteni. A végén az
egenlítes remenyében teljesen kinmadunk
és a vendégcsapat hlt glors lantratamadas-
sal bebiztosítotía a gl zelmét. Ósszességé-
ban netn játszotfilnk rcsszul, de a csapat na-
glon megérate Boris Kornél, Szili hltán es
Magl ar Is tv án hidryz as ót.

1 1. forduló, 2 0 08. 1 0. 2 3

ffi Kajdacs.Madocsa 3:5 (1:3)

Yez: M6a ros L, Czárth J
Gólliiv : Viir s G j, Madór 2
Elek Tlbor-Sukó Józ eí; Bl Páer, Feíl
Thmás, Fazekas Zola n^Szintai Ferenc,

Makai Istv n) Maglar Tamds, V rijs Gó-
bor, Wolí Jónos-Madár Krisffin,
Zengr berÁron
Ifistaink jra rangadót jáxzottak egt jó csa-
pattal, akik szintén dobogós helyert h)zde-
iek Annak ellertére, hogl a feln tt csapat
kerete most is szíjlós volt, yórós Gábor á
Szintai Ferenc ez ttal az ifiben lwpott leheó-
séget, és a diint nek bizonyult. Az els fel-
idóben kiegertlített jótek íolyt, de a mieink
jobban hasmálnkki a gólhe|zetelret. Amó-
sodikfélidtiben nagon nyomtak a hazaiak
és silrerí)lt nekik kétgolos hótrónyból egen-
lítmi. Szerencsére 3:3-nál is higgadtak ma-
radtunh ekzántan vedelret nh es jól ki-
hasznalUk a fellazuló lrajdacsi védelern hi-
báit.

Kajdacs.Madocsa 2 :0 ( I : 0)

Vez: Ca.nh J, Mésru ros L
Araczhi Attila- Besenczi Istv n, Bofis Kor-
néI, Borbeily Jónos, Thrcul Róbert-Baka
László (Tóth Balózs) Lacza Jóasef,
Wenhar Ákos, Araclki István-Boris Ba-
lá75, Pdpista József
Jótélrosaink nagl alrarattal k zdrjttek a na-
gton fontos bajnoki pontohlrt, de uglanezt
tették a hazaiak is. Nem volt magas színvo-
nal, de az alrarásra netn lehetetí panasz. A
mez rryben gríirték egltnast a csapablc, a
lwpusolcnak alig alradt dolcuk A szerencse
isma elpórnlt liinh mert a meccs elejtht

egl ztigó lrap"íiit l tt nh a vendégek pedig
gólt l ttek egt kipattanó labdából. A maso-
dikfelid ben nagt rtyomast glalrorcltunk a
kajdacsi védeletnre, helyaeink is voltah 1 l -
es glaruis szituációnk is volt, de netn j tt
óssze semmi, s t a hazaiak egt glors lant-
ratamadassal bebiznsíntták a g zelm lret.

\


