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Madoc ai Hí ondó
A Madocsai Önt<ormán yzat |apja ilI. évfoly am, 4. szám, 2008. április

Régiós twirling rler eny Madocsán
verseny szem-
pontjából igen
fontos kiiteleztí
gyakorlatoké
volt, amely hó-
rom részb l áll,
kiitelezií ele-
mek, gímnaszti-
ka illetve szóló.
Itt ,technikaí
pontszómot ad-
tak az ország
t bb pontjáról
érkezett ítészek,

Jigyelték példd-
ul a kar és kii-
nyiiktartást, íej-

Dunónt Ii régiós twirling versenyt
rendezett a Madocsai Mazsorett és
Twirlíng Sport Egyes let telepiilés
sportcsarnokában. Az egész napos ver-
sengésen iisszesen 130, kiiziittíik 25 he-
lyi versenyz mutatkozott be.
Madocsán négy évvel ezel tt kezdtek

foglalkozni a twirling sporttal, a ver-
senyzés paksi színekben zajlott. A cso-
port létszóma folyamatosan biíviilt,
ezért három évvel késtíbb egyesíiletet
hoztak létre. A hivatalosan éppen ápri-
lisban egy éves szervezet most nagy íel-
adatra váIlalkozott a régiós verseny le-
bonyolítás val.
A délel tt o kevésbé lótvónyos, m a

tartdst, bottechnikát. A kiitelez felada-
tokat kiivette a mdr lánónyosabb és
szabudabb for ían és free stile kategó-
ria, egyéní páros és csoportos produk-
ciókkal. Itt o technika mellett már a
míivészi el adást ís értékelték.
A régiós versenyre bárkí jelentkezhe-
tett, amennyiben egyesiilete a Magyar-
orsz gi Twirlíng Sz vetség tagja.
A tét nem volt más, mint a tovóbbjutás
az országos twirling bajnokságra. A
paksi és madocsai versenyz k szépen
szerepeltek. Kiizijliik kiizel 30 verseny-
ztível talólkozhatunk ismét a pakson
megrendezend országos Twirlins Baj-
noks gon dprilis kiizepén.

Ifitr tehetségek - Gsapó Dodna
Csapó Dorina 8 éve tanul zenét, végle-
ges hangszere Zongora lett. Madocsán
il, Pakson tanul az Energetíkai Szak-
képzésí Intézetben. T bb zeneí verse-
nyen szerepelt már eredményesen. Már-
cius elején Szentendrén országos meg-
mérettetésen vett részt, ahol kiváló telje-

sítménnyel harmadik helyezést ért el
Chopin és Prokofiev egy-egy míívének
el adásával. Felkészít tanára,
Hollóssy Olga szerint szorgalmas, tehet-
séges tanínánya méltón ért el jó ered-
ményt. Dorina másodikos továbbképz s
niivendék, sikeres lehet zeneí páIy n.



Március végén ismét összeült a testiilet
Madocsa Kiirségi Önkormónyzat Képvi-
sel -testiilete 2008. március 26-ón, du. 7 7

óraí kezdettel tartotta soron kiivetkez
íjlését

A lejórt hatóridejíí hatórozatok végrehaj-
tósáróI szóló polgármestefi jelentést kiive-
t en a Képviseltí-testiilet elfogadta a Ka-
posvári Vórosgazdálkodásí Ztl ajánlatát,
mely szefint a hulladékszóllítós eglségnyi
díjtétele 2008. évben Madocsa telepiilésen
9. 1 5 2,- F*ÁFÁfingatlan/eu. A jetenlegí ár
egl alkut rglalds folyamataként sziilaet
ffieg, a korábbi két ajónlatot a Képvisel -
testiilet elutasította
A lakosság ltal ftzetend kijrszolgáltatósi
díjat a képvisel k már decemberben meg-
dllapított k 2008. évre vonatkozóan,
6000F*ÁF,4/ingatlan iisszegben, a la-
kossógnak természetesen ezt kell Iízetníe,
o kiiliinbijzetet az linkormányzat té ti
meg a Szolgókató felé.
A kiivetkez napirendí pontként a Képví-
sel -testiilet a Paksi Tijbbcélít Kistérségí
Tórsulds Társulásí mególlapodósónak
módosítós t tórglaltu Az iinkormónyzat-
ok tórsulósos feladatellótásakor tiibb eset-
ben problémót okoz ugtanís, hog a fel-
adatellótóshoz való hoaájdrulást egles
tagiinkormányzatok nem, va nem meg-

felel id ben íizetik meg.
Jogszabályi módosítás 2008. januór 1-
jét l kiiteleztívé teszí, hogy a tórsulósi
megállapodásnak tartalmaznia kell az
iinkormónyzatok v llalt pénzíisyí hozzá-
jdrulása nem teljesítése esetén írányadó
eljárást A Paksi Tiibbcélít Kistérségi
Társulás Tórsulásí Tanácsa ennek meg-

felel n feliilvirsgólta a Társulósí Megál-
lapoddst, és az irányadó eljárási szabá-
Iyokkal azt kíegészítette. A Képvísel -

testíilet a megáIlapodás módosítósát jó-
vóhaglfta.

Ezt kiivet en az Egyebek napirendi
pontban els ként tudomásul vették a
jegyz 2007. évi teljesítményértékelésé-
rtíl szóló polgórmesteri tájékoztatóL
A Képvisel -testíilet t l magasnak talól-
ta, és nem fogadta el a Kossuth Lajos és
Temettí utcák padka- és árokrendezési
munkóíra vonatkozó vállalkozóí áraján-
latot, sszel vísszatérnek a probléma
megold sdnak lehet ségeire.
A Madocsai Nyugdíjasklub támogatós

írónti kérelmet ny jtott be 2008. eví célja-
inak megvalósítósóhor, A Nyugdíjasklub
tagjai elvdllaaók a híísi sírok, kiizteriileti
parkok gondozósót, virógosítósdt Céljaik
k zijtt szerepel az Órsihegi utcai volt jtít-
szótér teriiletének rendw".,! . siivényiil-
tetés, ps._.do:kll,ÍieIybffi ,wr .,ly,.1gíni sze-
retnék l:|'::", 

oZ Óvod É'",,.'!|.!bkól "gylérmekek

megaj ndétw-zl sdt egrcs iinnepek alkal-
mával A KépuisgS-lggffilaí a Nyugdíjas-
klub iryé..,&i ..l'l jiffi P_-:i,,,,íá*oga-

tást állapítotí nteg.

nUtasffi r,lufr. éftfti.,,,,:,alapít-

vónyr illétu 'a V,akpk,,er',,Gy...,.,png lótók ToI-

na MegÓi# "' iuttís.irán-

Lakossógi igéíiyiiiiffi# i|ru a fumet ben
urnafal kialakításórl, mivel az utóbbí íd -
ben glakoribbó vólt a hamvasztásos te-

metés. A képvisel k g,l foglaltak ólldst,
hog oz erre írányuló igényt kí kell elégí-
teni, de véleményíik szefint a?, ijnkor-
mdnyzat gtakorolja a kezel i jogokat, és

ne keriiljiin v llalkozói kézbe. A Képvíse-
I -testiilet felhatalmazta a polgdrmester
as s zonyt áraj ánlat b ekérés ére.

ik}l ft Y- l fr.,
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EBoLTÁ§
A MADocsAl poLGÁRMEsTERl HIvATAL Énrrsírt n rözsÉo nrossÁoÁr n zoog. Évt tgoLTAs

nrtyÉnőt És tolÉnőu

lz rgotrÁs IDEJE: 2008. Ápnttls t t _ÉN 1rÉNrrr1 14 _ 1o ónno
pórotrÁsz 2ooe. Ápnltls l9. (szoMBAT) 8 - l o ónruc

nz reotrÁs HELYE: potoÁnuESTERl H|VATAL UDVAM

MINDEN nÁnom nóNnpNÁt loősegg rg otrÁsR rörrtrzől
Az egyes szobóIysértésekrőI v:6lő 218/1999. frl1.28.) Korm. rendelet l l3. §.(l ) olopión oz eb oItósót

elmuIosztók oz óllotbetegség elleni védekezés eImulosztóso vobólysérté§r köveinek el, mely miott

50.000.- Ft-ig teriedő pénzbínóggoI súiihotók.

Az eb tuloidonosónok 2.500.- Ft ebrendészeti díiot keIl ebenként fizetni, mely tortolmoz:o o kötelező

féregtelenítés kOltségét is.

Az oItósi könyvet szíveskedienek mogukkol hozn!!

Modocso, 2008. óprilis 3.

Modocso Község iegrzőie

Felhívós

Kérem o tisztelt modocsoiokot, ielezzék
o köinfiórbon yqgy mós személyes

rqlólkozóskor, hogy milyen kiinfióri
kiinyvekre és rendezvényekre lenne

igényük!

Bokso lstvónné

kiinfióros

Rqizp ly zqt

A mqdocsoi kiinyW r rolzp ly zotot

hirder ólrolónos iskolósok részére. A

témo: rrKedvenc kiinyvem borít ia".

A4-es ro|zlqprq bórmilyen technikóvol

Iehet roizot készíteni. A lop hórulióro

kerüliiin q név és gz éIetkor. A beodósi

hqró rid : iúnius l .



IDiáknap al ísltolában
2008. április l-én Diáknapot tartottak az is-
kola fels tagozatín. Az esemény el készii-
letei azonbanmar az eI z héten lezajhottak.

Ekkor keriilt sor ugyanis a diákigazgat - vá-
lasáasra. A jeloltek pogácsával,jósdaval és

hangzatos ígéretekkel igyeke ekmegnyer-
ni választ k szavazatát A kampánybeszé-
dekb l álljon itt egy kis ízelít :

Feil Thmás kampánybeszéde

,, Tomi varyok, nem ígérek sokat,
De óran aludhattok jókat.

Nem a legjobb akaja,
De ha rám szavaztok
Sok lesz a pizza.
A fi kra sok oróm yfo,

A folyosón állni fog egy szffiptubár.
A lányok se buslakodjanak,
Hozzájuk a csipendélek járnak.

A tanároknak is kedveskedek,
A tanáriba légkondit szereltetek.
Az udvart lebetonoztatom,

Es a WC-t megcsináltatom.

kirandulások csak kiilfold n lehetrrek,

Mert csak én szerveáetem meg.
Hosszabbak leszrek a sztinetek,
Hogy tóbbet pihenhessetek.

Az rákróvidebbek leszrek,
Hogy atanárok ne zenvedjenek.

LeS<ózelebb Hawai -ra utazunk,
Hogy a tengerparton napozhassunk.
Az ihletem elszállt,
szavazzatok énrám.

F iiller Klaudia kampónybeszéde

l,Elmirlt egy év,

itt a tavasz rijra

A diaknap szele
hajunkat fujja

Z,E|érkezett végre-e

vámravért nap.

Hol tanár, diák.
egyiitt mulathat

3,Toltstik vidáman
ezt a napot.
Toróljiik le arcunkról
a bánatot.

4,Öriiljtink egyi,itt,

de legyen egy vezér[ink.

ki kész áldozatot
hozri értiink.

S,Nincs jobb ember,

erre a feladatra.
Ajánlom magam
e poszfra.

6,Ígé,rni nem ígérek
mert ígértek szavakat mások.

A tettek mezqere lépek,

kóvessetek pajtasok!

7,Ha a voksodat nekem adod
szebb lesz a diáknapod!
Tedd abizalmad a dobozomba
s meghálálom azt nyomban.

S,Tanulnotok a diáknapon nem kell,
felszerelésetek tovább pihenhet reggel ! !

Az iskolábakiilon busz hoz titeket

nehogy kerékp árontotok kelj en.

9,Az iskolába érve minden legénynek,

Pamela Anderson lehel csókot fejére.

A lányok sem maradnak parlagon
Brad Pitt váqa ket nagyon.

l0,A reggeli szi.inetben svédas al vár tite-

ket,
bel le kedvetek szerint csipegessetek.
Az udvarra csak annyit járjatok, ameny-

nyit megkíván a májatok
1 l,Tanórák helyett vetélkedjetek

de magatokat meg ne er ltessétek

Yezérszavunk így han gzk ám:

csak annyit tegytink amit a test megkívan

l2,Velem csak jól járhattok

ne sokat gondolkodjatok
Tamás helyett
Rám szavazzatok!!!

l3,Tamás jó lesz helyettesemnek

Csinos srác jól mutat majd mellettem!!!
Megosztjuk a hatalmat, hisz nem vagyok

irigy
Itt lesz veltink a Hónalj Miriry!!!

l4,Mindent megteszek, hogy jól szórakoz-
zatok!!

Kérlek benneteket ram szavazlatok! ! ! ! ! ! !

Végiil a gyerekek Feil Támast választották

igazgat jukna]q Ftiller Klaudia pedig az
igazgat - helyettesi teend ket látta el a diak-
nap során.
Adiákokat játékos állomasok varták kedden
délel tt, majd sportolással, váltóversenyek-
kel zárult a nap.

Molnar Edit
DÖK vezet

Érdekes lángattfrs

az Óllattenyésztési telepen

Biológia órán az intenzív állattenyésztés íel-
tételein tanultunh ezért az igazgató néni ja-
vaslatára tanulmányi kirándulason vettiink
részt a helyi állattenyésztési telepen.

Odaérlrezes nlclror Krémer János bácsi fo-
gadott benniinlret, hog kjrbevezessen a
gazdaságftan. El szor beszélt a gazdaság-
ról, majd az ott folyó munlraról. Azt is meg-

tudtuk, hog miért pont szaryasmarhálrat te-

nyésztenek ilyen nag számban. Majd meg-
nézt k a tehenelret és a bilralrat, majd a bor-
jak kivetlreztek, amilret nag tjrómmel simo-
gattunk Nag,lon jó volt, hog János bácsi

mindent lellresen elmesélt a szaryasmarhák
gondozasáról és mi is solrat kérdezltettiink.

Olyanolrat is megtudtunk, amilr l még csak
nem is hallottunk.
Ezután kjvetlrezett a legemlélrezetesebb ese-

mény. Láttuk, amint éppen egl tehén hész l
világra hozni borját. Fesziilt percek lajvet-

lreztek. Mi is lélegzet nlret visszafojWa hang-

talanul vártuk a kis j va nyt. A tóbbi tehén

is fesziilt izgalommal figlelt. Yég l megszii-

letett a kis utód. Thpasztalhattuk amint anyja
gondo s l<odott róla, lrórb eny aldos ta. Minden-
kinek ez tetszett a legjobban. Sosem feleltj k
el. Kés bb megnézt k, hoglan etetik tejjel a
pár hetes borjalrat. Látogatasunk végén a
birlrnlrban is glóny rkidhettiink, bár azolrgt

csak hobbiból tartják.

Kíváncsiak lett nk volna, hogtan fejik gé-

pelelrel a tehenelret. De ennek megfrglelésére

nem volt lehet ség, mert a fejest hajnalban
és délután végzik. Masrészt a látogatasi
id nk is glorsan elrep lt. Reméljijh egl má-

sik alalralommal lehet ségíink lesz a gépesí-
tett tehértfejést is megnénti.

Naglon jól érezt k magunlrat. Kósz njiik a
lehet séget etTe az izgalmas látogatasra.



Máté ev ngélium 22., 37,39

"Szeresd az [,Irat, a te.Is-
tenedet teljes szívedb l,
teljes lelkedb I és teljes
elmédb l."
" Szeresd feleburótodut,
mint magudut."

Örómmel értesítji;k a
kedves madocsaiakat, hogy Nagttiszteletíi Nagy Jónos
lelkipásztor beiktatása 2008. óprilis 20-án du. 15 órakor
lesz a református templomban.
Nag1lon sok szeretettel hívunk és vórunk mindenkit erre az
nnepi alkalomra.

Igét hirdet dr Szabó István, a Dunamelléki Egyházker let
P sp ke.

Az istentisztelet után szeretetvendégségre várunk
mindenkit.

Isten áldását kérjiik mindannyiójukra !
presbitérium

Ui kiintiisben
a palsi piinkiisdi Fesztiyál
Idén biztosan érdemes |esz kilátogatni a
paksi Ptinkosdi Fesztiv áIra. Az j
szervez csapatnak, a P.A.K.S.I.
Egyestiletnek és az általuk életre hívott
e|képzeléseknek koszonhet en rij kontos-
be oltozik a május l0- 11. ptinkosdi
héWége. A helyszín vá|tozása mellett, -

amely idén az ASE melletti zold tertilet-
irjdonság a mintegy 600 m2-es sorsátor
is.

Célunk egy olyan rendezvénysorozat
kialakítása, amely egész hétvégére
élményekkel teli kikapcsolódást nyujt. A
Német Nemzetiségi Napon, szombaton a
hagyományos programok mellett, megis-
merkedhet a kozonség a Pi,inkosdi
Királyv álasztás versenyz ivel, amelyre
még vá{uk a jelentkez csapatokat. A
vasárnapi fesztiváli napon játékos
tigyességi vetélked vel folytatódik a

királyi címért vívott csata, ez a
nevez knek és a néz knek is látványos
szórakozást ig&. A gyeímekek számára
egész napra biztosított a játszva tanulás,
népi játékokkal, természetes anyagokkal
és eszkózokkel, szakképzett segítséggel.
Y áltozatos lesz a zenei program, a
hétvége f zenekara a Ladánybene 27
egyiittes, de kellemes színházi cse-
megének ígérkezik a Pro Artis Alapfokri
Miívés zetoktatási Intézmény
novendékeinek miísora is. A humor ked-
vel inek már ismer sen csenghet Beliczai
Balázs neve, aki vas árnap délután garan-
táItan megdo|goztatja a nevet izmainkat.
A rendeményr l b vebb informáci t a
www.palrsiegyesulet.hu oldalon olvashat-
nak, tájékoztatott Bencze Eszter, a
P.A.K.S.I. Egyesiilet egyik vezet je.



lnternet mindenkinek!
A kiinyvt r nyiWotqrtósi ideiében

szívesen vórok mindenkit, qki

szeretné megismerni, hogy mire

ió gz internel.
Boksq lsfvónné

ktinyfióros

Elqdó ktrnryek!
eleitezett, hosznólt

kirnpek kqphqíók q
kirnyWórbqn 50r- és 100,-

Fl-os egységóron!

ftrm vezet i toníolyqmok
indulnok hqvontq minden

iórm kqtegórióbqJl.
Érdel dni lehet:
Lqszl czki tószló
Mogól!-outósiskolo
7030 Pqks, Kiinyiik ll. 1.

Tel.: 20/9428-153;
75/3 1 2-533
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Felhívás!
APak§i Sporteryesíilet Szabadidő Szakoszüílya és azAtomerőmű Sporteryesület Szabadidő Szakoszüílya

közösen rendezi a Nőí Sportnapot, metyne 2008. június &án - vasárnap - keriil sor az ASE SportpáIyán.

Anendezvény céljq hory a nem aktív sportoló, de mozgást kedvelő hölryek (lanyolq asszonyok) ery

tartalmag jó hangulatú, sportos napot tölthessenek el eryütí

Várjuk az egFe§ települések azon höl5rtagiai| akik szívesen mozognának kb.30 féle sportágban, eryéni

Ós csapatsportokban i$ mint pl. ugrálóköteleze§, darts, célbadobás, célbanigás, hullahopp, fitba[ kangoo,

foci, röplabdq floorbat| kosárlabda, futfu tollas, noller, stb.

Várjuk max. 15 fős csapatok jelentkezését az alábbi korcsoportok firyelembe vételével:

l*25 év közötti 3 íő

2í35 év közötti 4ft

35.lÍ5 év között 4ffi

45 év feletti 4ft

Az1-3. helyezett csapat értékes jutalomban részesíi| valamint a nap folyamán többször sorsolásra

keríilnek a rajtsámolq ár§rjutalmakért

Akinek felkeltette érdeklődését a progranL az jelezze a PSE (Ilorváthné Szeip Ildikó 20139&5304), illetve

azA§E (Sánta István 20l2fu7M0) szabadidő srcmezőie felé részvételi szándékát áprílis 2GW és m€-

kapja a résdetes versenyHírást

Szekszárd Amatőr Öreg-FIÚr Nagypátyás Labdarúgó Bajnokság
soRsoLÁsa

A Madocsai Öregfiúk az alapszakaszban a,B" csoportba kerültek. A csoport mérkőzései a következőképpen alakulnak:

,,B" c§oport Alapszakasz

I.forduló 200& 04.05.16,00 Helyosztó riérkőzések:

Tolnai öregfiúk _ Madocsai öregfiuk 2008.06.14. 17,00 2008.06.21. 17,00

Il.forduló 200E. 04. 19. 16,30 Nl -Bll Bll _ Nl
Madocsai Öregfiuk - Őcsény Gól-Jszórok N2 -Bl2 B/2 - N2
III. forduló 200E. 05 03. 17,00 N3 _Bl3 B/3 _ N3

Elősállasi Öregfiúk - Madocsai üegfiuk N4 -B/4 Bl4 - N4
IVforduló 200E. 05. t7. 17,00 N5 _Bl5 B/5 _ N5

FA-GE Öregfiúk - Madocsai Öregfiúk

V forduló 2008. 05. 3I. 17,00

Szabadnapos: Madocsai Öreg fiuk
Közlemény:

Az Előszállási Öregfruk csapata mérkőzéseit Pakson ASE pá|yán, a FA-GE Öregfrúk csapata Gerjenben játssza mérkőzéseit.



Elltezdődött a tavaszí szezon
2008. 03. 09.
Madocsa-Zomba 3:5 (1:1)

Yez: Major Zsolt, NyakasBaláus, Álló Ti-
bor
Gólszeru : Borbély 2, Szakter
Sí}veges- Baka (Viiriis G), Szili, Borbély,
Tarczal (Yalter)-Makaí, (Besenczí)
Araczki I, Wenhardt, Wdinszki
(SzaHer)-B de, Pápísta

Csapatunk rij osszeállíásban futott ki a pá-
Iyára, Miiller eligazolt, Torjék, Tóth, Sánta,

Sudár leállt, Magyar, Vorós Zs és Araczl<t

A eltiltas miatt hiányzott.
Öt rii játékos mutatko zott be, harom paksi
fiatalember, Borbély, Szakter, és Pápista,

valamint két bolcskei, Stiveges és Valter.

Nagy lelkesedéssel játszott minden játéko-

sunk, mindenki gy zelemmel szerette vol-
nakezdeni azi$ szezont. Azi$onc Borbély
révén sikedilt is vezetést szerezriink, de
nem sokkal kés bb egyenlítettek a vendé-
gek. Sztinetig kiegyenlített csata zajlott,
maradt a dontetlen. A második felid ben
medd mez nyfolényben játszottunk, de a
rutinosabb vendégek kontratamadásokból
és pontlugásokból betalálva 5:1-re elh z-
tak. Nem adtrrk fel a meccset és a hátralév
id ben sikertilt szépiteniink.

I{i sági:
Madocsa-Zomba 5:0 (0:0)

Yez: Nyaka s Ba!ázs, Ánó Tibor
Gólszerz : Szili Attila 2,ELekTibor, Madár
Krisztián, Magyar István
Elek-Szívós, Blatt, Tóth, Fazekas (Szabó
J)-Szili, Maglar I, Szintai, Molnár (Szabó
F)-Wolí, (Madór) Mag,lar T

Az ifistál<ra is nagyon ráfert a sikerélmény
és ennek érdekében mindent meg is tettek.

A második ftlid ben az e|fárado vendégek
ellen sorozatban sziileffek ahazai gólok.

2008. 03. 16.

Madocsa-Kajdacs 2:1 (2:I)
Yez: Bese ZoIán, Weitrrer Ádám, Kardos
István
Gólszeru : Bode István 2
Araczki A- Baka (Besenczi), Vijriis Zs.,
Borbély, Tarczal (Valter)- Wdinszki,
(Makaí) Araczki I, (Szíli) Wenhardt,
SzaMer (Viiriis G)-Biide, Pópísta

Ktizdelmes als háai rangadót vívtunk a
kajdacsiakkal. Csapaturk ismét naw ira-
mot diktált és irj csapatkapitanyunk, Bode
Isfuán kétszer is mattolta a vendég védel-

met. Kés bb a kajdacsiak egy tavoli bom-
bával szépitettek és rijra nyílt lett a mérk -
zés. Továbbra is tobbet kezdeményezti,ink,

de a vendég kapus remekiil védett, igy u
utolsó percig izgahmas volt a meccs, de a
miénkletta3pont.

I{i sági:
Madocsa-Kajdacs 5:0 (1:0)

Yez: Weitrrer Ádám, Kardos István

Gólszerz : Molnár Dávid 3, Madar Kriszti-
án, Lukács Zsolt
Elek-Szívós, Blatt, Szabó J, (Szabó F)
Fazekas-Szili, Magyar I, Magyar T
Színtai- Molnár, (Lukács) Madár

Az ifistak lemásolták az el z heti mérk -
zést, a második félid ben az elfátadó ven-
dégek ellen sorozatban szerezték a gólokat.

2008. 03. 23.
Dunakiiml d-Madocsa 5:0 (1:0)

Yez: Ereth Attila, Sebestyén Máté, Csobot
Lajos
Siiveges-Baku (Tarczal), Vijrijs Zs., Bor-
bély, (Besenczí) Magyar- Wdinszki,
Aracffi I, (V riis G) Wenhardt, (Makai)
Aracrki A (Szakter) -B de, Pdpísta

Hrisvét vasárnapján Kóml don vendégsze-
repelttink. Az id járás nem volt barátságos,

de viszonylag sok madocsai szurkoló átruc-

cant, hogy kózelr(Sl láthassa csapatát.

Az els ftlid kiegyenlített kiizdelmet ho-
zoff, mindkét oldalon voltak helyzetek és a

hazaiak egy szerencsés góllal vezetést sze-
reztek.A második félid ben sem változott a
játék képe, tóbbet kezdeményeátink, de a
kapu el tt nem voltunk hatílrozottak, vi-
szont a koml diek rutinos csafárai minden
apr esélyt kihasználtak, igy srilyos vere-
ségbe futottunk bele.

I{i sági:
Dunakiiml d-Madocsa 4z1 (2z1)
Yez: Sebestyén Máté, Csobot Lajos
Elek-Szabó J, Blatt, Tóth B, Fazekas-Szíli,
Csonka, (Lukács) Szintai, Molnár
(Zengfliber)-Wolí, (Madá) Maglar T

Az ifistaknak jóval keményebb ellenfel ju-
tott, mint az els két fordulóban. A tobbet

futó és a gy zeLmet jobban akaró hazaiak
végig uraltak a meccset.

2008. 03. 30.
Madocsa-Btilcske 0:5 (0:2)

Yez: Hosnyánszki Zsolt, Kovács Lászl ,

vincze István
Síiveges-Viirijs Zs., Szili, BorbéIy,
Magtar- Wdinszkí, Araczki I, Wenhardt,
Araczki A- B de, Pápkta

FellebbeztiinkaTMLSZ-né1, jfegyelmi
tírgyalás volt, melynek eredményeként a
hátralév két zírtkapus meccses btintetést
felfliggesáették. Ennek megfelel en az eL-

s igazitilvaszi napon szépszám kózonség
el tt játszhattunk a bolcskeiekkel. Ponto-
sabban egy bolcskei volt a vendégcsapat-

ban a csereként beállt Somogyi. Az els frl-
id ben nagyon taktikusan és fegyelmezet-
ten játszotfunk, mez nyjáték folyt, kevés
helyzettel, de a vendégek betaláltak, mi pe-

dig nem. A második félid elején egy nagy
potyagólt kaptunk, mellyel végleg eld lt a
meccs. Tisáességesen kiizdotti,ink a becsii-
letgólért, de Mtiller kapus szetuációsan vé-
dett. A végén még két konttaámadást érté-
kesítettek a vendégek, így s lyos lett a ve-
reség.

I{i sági:
Madocsa-Biilcske 1z2 (0z2)
Yez: Kovács LászI ,Ylncze István

Góllov : Vorós Isfuán Áaam
Csonka-Elek, (Szívói Blatt" Tóth B, Faze-
kas- Maglar T, Szili, (Szabó J) Yiiriis G,
Molnár (Sznbó F)-Zengrííber, (Wolí) Vi'-
riis I (Madár)

Az ifisák ismét olyan csapattal találko^ak,
akik lényegesen el bb álltak a tabellán, és

irgy látszott, hogy a mieink tulságosan tisz-
telik az ellenfelet, hamar megadják magu-
kat. Gyenge els ftlid uán a második fel-
id re felporógtek a firik, de az egyenlítés-
hez ez mér kevés volt.

Kiodio:
Modocso kozség Önkormónyzoto

http: / / modocso .fpn. h u
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Fellinger József

20/453- l 045
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