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Madoc ai Hí ondó
A Madocsai Önt<ormányzat lupja II. évfolyam) 5., zám,20_0]. mfiq

kedve olva ó!
Pár hónappal eze| tt értestiltem arról,
hogy a korábbi szerkes zt , Máté Dénes
megbizása Lejár, és az onkormányzat pá-
lyázatot ír ki a Madocsai Hírmondó szer-
kesztésére. Úgy gondoltam, hogy a fel-
adatkor, ami ezzel jár, nem áll távol t -

lem, isy beny jtottam az aján|atomat.
Nem egyedtil pályáztam a posztra, de a
március 28-ai testtileti tilésen az én bead-
ványom nyerte el a képvisel testí.ilet tet-
szését. Áprilisban még az el dom készí-
tette el a lapot, koszonom neki az eddigi
munkáját, és, hogy egy olyan alapot ha-
gyott hátra, melyb l lehet építkezni.
Lapszerkesztési tapa sztalataim talán nem
annyira szerteágaz ak, de rigy tekintek
eITe a munkára, mint egy kihívásra,
amelynek meg kell felelnem. Tobb, mint
tiz éve kertiltem kapcsolatba az i$ságírás-
sal, akkoriban *ég, mint diák jságíró,
majd a továbbtanulás terén is a médiafu-
dományokat választottam. 2005-ben dip-
|omáztam kommunikáci szakon, az ta a
Paksi Hírnok szerkeszt ségének vagyok
taga, 2006 januárj át l dolgozom a
TelePaks Városi Televiziónál. Emellett
publikáltam kiilonb óz(5 kisebb internetes

jságokban, és megjelent néhány írásom
technikai sportokkal foglalk ozó magazin-
ban is.
Kedves Olvasó I Az els álta|am szer-
kesztett lapszámot tartja kezébetr, s mint
ilyen, minden bizonnyal, nem tokéletes.
Eppen ezért orommel fogadok minden
kritikát és észrevételt. Bízom abban,
hogy siker[il olyan lapot készíteni,ink
egylitt, amelyet tartalmas, érdekes olvas-
mányn ak tartanak, és hiíen tiikrozi kozsé-
gtink hétkoznapjait.

Fellinger József

Anyák napja alkalmából
íosqdják sok szeretettel az édesanyók a
kiivetkezíí verset!

Pákolit z Istv án : Anyámnak

Hogyha virág lennék,
olelnék jó illattal;
Hogyha madár lennék,
dicsérnélek zeng dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, eztistholddal,
beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes
piros szirm r, gyong e r zsaág;

madár vagyok: fényes
dalt fiitytil csopp rigócskád;
eged is: szépséges
aranynappal, eztistholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.
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ulésezett a testtilet

Madocsa Kozség Önkormány zaí képvise-
l -testtilete 2007. április 2Gán tartotta
kovetkez tilését, amelyen 10 fontosabb
napirend mellett tobb egyéb napirendi
pont is szerepelt.

A lejárt hataridejii hatírozatok végreha-
jtásáról szóló beszámoló elfogadása után
a képvisel -testtilet módosította 2006.
éví kiiltségvetésr l szóló 112006.(II.14.)
szám iinkormányzati rendel etét,
amelyre a bevételi és kiadási ffiosszeg
változása miatt volt sztikség.

Harmadik napirendi pontban tárgyalta a

képvisel -testtilet a Paksi Tobbcél Kis-
térségi Társulás 2fi)6. évi bels ellen r-
zésr l szóló jelentését. A penztigyi ellen-
r zés a Polgármesteri Hivatalban a koráb-
ban elfogadott titemtervnek megfelel en
tortént. Az ellen rzés csupán kisebb hiá-
nyosságokat tárt fel. Ezek kozott szerepelt
az is, hogy aházi pénztár biztonsága érde-
kében az ajtora , ablakokra rácsot kell sze-
reltetni, és meg kell oldani a korszedí
i,igyfelfogadás tárgy i feltételeit.

Ezt kovet en egytitttángyalta a képvisel -
testí,ilet az iinkormányzat 2006. évi zár-
számadásáról szóló onkormányzati ren-
deletet, valamint az ehhez szorosan kap-
csolódó kiinywlzsgálói jelentést. Az on-
kormányzat 2006. évi gazdáIkodásának
eredményeként
a) bevételi f osszegét
27 5.550 e Ft-ban
b) kiadási fi osszegét

272.637 e Ft-ban
c) koltségvetési bevételek osszegét
272.03 1 e Ft-ban
d) koltségvetési kiadások osszegét
244.014 e Ft-ban
f.) finanszirozási célri bevételét
4.973eFt*bas,:,,,| ],,, ,. - 
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" lll,..l;:''.l.lll,,...,...l....l.. 
ll:'..'l.lll..lll.l 1ikvid)hitá.Í, beVételét

4.973 e Ftóan
g. ) fina nszkozási,,eélu kiadását
27 .523 e FPbm,. . ,, ,. 
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ezenbeliit'.;,..,,..,,,ho,ss l,bjlmffi
fej lesztési célir hitéI visszafi zetését

7.263 e Ft-ban

értékpapírok v ásárlása kiad ását
20.260 e Ft-ban állapította meg.

A fiiggetlen konywtzsgáI i jelentés az
onkormányzat 2006. évi egyszeriísített
éves koltségvetési beszámolójának
konywizsgálatár l és a 2a06. évi koltség-
vetés végrehajtásáról szóló 5árszámadási
rendelettervezet vizsgáIatár I késztilt. A
konywizsgál mindkett t hitelesít zá-
radékkal láua el.

A soron kovetkez napirend keretében - a
Kóztgazgatási Hivatal torvényessé gi ész-
revételét elfogadva az onkormányzat
módositotta helyi adókról szóló rendele_
tét. A módosítás kovetkeztében az idetgle-
nesen végzett ipar zési tevékenység mér-
téke naponként 1.000 Ft. lett.

A Dél-Dunánt li Regionális Kózígazgatá-

si Hivatal kiemelt célellen rzést végzett a
Polgármestei Hivatalban Az ellen rzés
során a képvisel -testtilet részére tobb ko-
telez feladat megtárgya|ását is e| irta,
amelyeket a munkatervbe is fel kellett
venni. A munkaterv módosítását a kép-
visel k egyhangrian elfogadták.

Ezt kovet en a képvisel -testiilet feliil-
vizsgálta Kiizoktatásí Intézkedési Ter-
vét. Az intézkedési terv végén meghatáro-
zott célkitíízésekkel a képvisel k egyetér-
tettek.

A továbbiakban is kozoktatási témával
folytatódott a testí,ileti tilés. A Madocsai
Általános Iskola és a )) Kolyokkuckó
Óvoda" határid re beny rjtotta min ség-
biztosítási programjának kiegészítését,
amely a pedagógusok telj esítményértéke-
lésének szempontjait, az iskola esetében
ezen kívtil a kózoktatás országos mérési
feladatait határozta meg.A képvisel -tes-

tiilet mindkett t egyhangiran jóváhagyta.

A fi bb napirendi pontok után keriiltek az
egyéb napirendi pontok tárgyalására, me-
lyek koziil csak néhány:

, a képvisel -testtilet lemondott a
vadászházzal kapcsolatos el vásárlási jo-
gár |;

, dontott arról, hogy ifi sági klub
kialakítása céljábóI pályázatot nyrijt be;
, kezdeményezte, hogy a polgár-
mester asszony folytasson tárgyalásokat a
madocsai oktatási intézmények
200812009. évben társulásban tortén to-
vább miíkodésének feltételeir 1;

(HGJ)
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Az egészségügyi szolgóltotós igénybevéielének úi szobólyoiról

A iórsodolombiztosíiós ellótósoiro és o mogónnyugdíiro iogosultokról, volomint e szolgóltotósok fedezeiéről szóló 1997. évi
XM. Törvény 2007. óprilis 1 -ién hotólybo lépő módosítóso óiolokítotto oz egészségügyi szolgóliotósokro voló iogosultsóg
szobólyoit.
Egészségügyi szolgóltoiósl2007 . óprilis 1 -ie utón mór csok oz vehel igénybe, oki egészségbiztosítósi, vogy egészségügyi szol-
góltotósi iórulékot fizet, illetve oz, oki egészségügyi szolgóltotósro o törvény ereiénél fogvo iogosult.

Egészségügyi szolgóliotósro iogosuh:
- o iörvény szerinl biztosítottok (pl, munkovóllolók, egyéni és lórsos vóllolkozók, mezőgozdosógi ősiermelők....)
- o törvény ereiénél fogvo iogosult személyek: kiskorúok, o kOzépíokú intézményben tonulók, o felsőoktotósi hollgotók, o
nyugdíjosok, o tóppénzben, terhességi gyermekógyi segélyen, gyed-en, gyes-en lévő személyek, o rendszeres szociólis segé-
lyezeitek, o iórodékosok, oz ópolósi díibon, fogyotékossógi tómogotósbon részesülők, o bentlokósos szociólis intézményben
lokók, hoilékrolonok.

Egészségügyi szolgóliotósro iogosult tovóbbó oz o személy, oki szociólis olopon kérelmezi oz egészségügyi szolgóltotósro vo-
ló iogosultsóg mególlopítosót.

Egsszségügyi szolgóltotósro voló iogosultsóg mególlopítósónok íeltételei:
- okinek csolódióbon oz egy főre iuió hovi iövedelem oz öregségi nyugdíi mindenkori legkisebb összegét (27.130,-Ft) nem
holodio meg, és vogyonnol nem rendelkezik.
- Aki egyedül élő és iövedelme oz öregségi nyugdíi mindenkori legkisebb összegének 150o/o-ót (4O.ó95,-Ft) nem holodio
meg, és vogyonnol nem rendelkezik.
A kérelemhez csoiolni kell o csolód iövedelem igozolósoit.
A szociólis rószorultsóg igozolósóról, o polgórmester hotósógi bizonyífuónyt óllít ki, melynek érvényességi ideie legfeliebb 1

év.

A nem biztosított, és egészségügyi szolgóltotósro o lörvény ereiénél fogvo nem iogosult személyek - egészségügyi szolgólto-
tósi iórulék fizetésére köielezettek.

Az ellótós biztosítósóhoz ezen személyek o minimólbér olopulvételével szómított 9o/o-os mértékű egészségügyi szolgóliotósi
iórulékot köteles fizetni (ez 2007-ben 5895,-Ft)

Abbon oz esetben, ho o csolódbon oz egy {őre iutó iövedelem nem holodio meg o minimól bér összegét, de több mini oz
öregségi nyugdíiminimum, illetve egyedr;l élő esetén onnok mósíélszerese, okkor o ióruléHizeiés olopio oz egy íőre iutó iö-
vedelem, de legolóbb oz öregségi nyugdíiminim um (2007 . íebruór 15-1ől 2713O,-Ft, ennek 9%-o 2442 tt).

A iórulékíizetés olopióul szolgóló iövedelem meghotórozóso célióból o polgórmester kérelemre, egy évre hotósógi bizonyít-
vónyt óllít ki.

A iórulékfizetés olopióul szolgóló iövedelem meghotórozóso irónli kérelemhez csoiolni kell o csolód iövedelemigozolósoit.

A kérelmeket o Polgórmesteri Hivotol szociólis ügyintézőiéhez üglélíogodósi időben lehet benyúitoni.

Hortobógyiné dr. Gero Judit iegyz



kiizíelhívás
Felhívom az alma, kiirte, birsfák tulajdonosainak figyelmét, hogy az almatermésiíek tiízelhalása (Erwinia amylovora) bak-

tériumos betegség elleni védekezés a2000. évi XXXV. tiirvény 5. (l) bek. a. pontja értelmében
kiiteIez .

A kórokozó terjedésének megfelel id járási viszonyok alakultak ki, ezért a Tolna Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási
Hivatal Ntivény- és Talajvédelmilgazgat s6g az alma, korte, birs kultrirákban virágzásban e|végzelt

KOTF LEZO VEDEKEZEST
rendel el.

A védekezes módja: virágzásban ttirtén permetezés.

Felhasználható készítmények:
KASUMIN 2 L 4 llha dózisban alkalmazva.

Szórványgyiim lcsiisben ez a d zis 40 ml/lO liter vízben kijuttatva. A készítmény 25 C felett nem alka|mazhat , ilyen

ALIETT ;f ffi li:'ilílTj"..,í' l"i; lmazv a.

Szórványgytimtilcsosben ez a d zis 4 dkg/lO liter vízben való kijuttatását jelenti.
Felhívjuk a termel k figyelmét, hogy ez utóbbi készítmény a kórokozó ellen csak akkor hatékony, hogyha már avirágzás
kezdetén is t<irtént legalább egy védekezés, mert a hatáshoz a hatóanyag feldrisulása sziikséges a ntivényben. Ismételt to-

vábbi védekezések ugyanezen okból a kés bbi hajtásfert z dések megel zésére is alkalmasak.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kórokozó ellen a Blossom Protect biológiai ntivényvéd szer használatára is lehet ség van,
mint I. forgalmi kategóriás készítmény, felhasználása kizárólagosan ntivényvédelmi szakmérniik irányítása mellett ttirtén-
het. A készítmény l20 napos engedéllyel tiirtén felhasználását kizárólagosan almatermésií iiltetvényekben tíízelhalásos

baktériumos betegség elleni védekezésre az egész ország teriiletén 2007. év április, május, jrinius, jrilius hóban engedélye-
zi ahat ság.

Felhívom a figyelmet a védekezés XÖrtr,BZŐ jellegére, amelyet a ntivényvédelmi hatóság ellen rizni fog és elmulasz-
tása esetén novényvédelmi bírsággal szankcionálhat.

A védekezésekkel kapcsolatos további információk a TMMgSzH NTI telefonszámán (741528-030) vagy a www.ontsz.hu
internetes honlapon bozzáférhet ek.

Szekszárd, 2007, áprílis 26.

Dr. Voros Géza igazgat
Tolna Megye t Mez gazdaságt Szaktgazgatási Hivatal

Novény- és Talajvédelmi lgazgatóság

Felhívom a gazdálkodók figyelmét,
hogy megjelent a26l2W7.(IY.l7.) FVB rendelet, azBur paiMezi5gazdasági Vidékfejlesztési Alapból tinálló, építéssel nem já-
ró gépek, technológiai berendezesek beszerzéséhez nyrijtandó tamogatások részletes feltételeir 1. A rendelet 2. szám mellék-
letében talál'bat a25 oÁ-os, a 3. számil mellékletében a 35 o/n-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések
listája.
A géptímogatás csak az Európai Unióban gyártott gépekre vonatkozik.
A ímogatas igénybevételére jogosult amez gazdasági termel , aki ntivénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási,
valamint mez gazdasági szo|gá|tatást végez, továbbá atÉSZ és termel i csoport, A támogatási kérelmet 2007. május 16-tól
2@7. junius l5-ig lehet benyujtani a MVH-hoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell
l. az stermel i vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,
2. a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával birálja el a Rendelet 1. melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével
A kifizetési kerelmet a 2a07 . évben október 1-3 1., a 2008, évt kezd d en évente lehet benyrijtani.
Részletesebb tájékoztat t a Tolna Megyei Agrárkamara tanácsadóitól, illetve az FVM, MVH honlapokról kaphatnak.

Gombos LószIó
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Utánpótlás csoport
sikerei vidéken

A Madocsai Hagyomány rz Néptánc
Egyestilet utánpótlás csoportjai tobb ren-
dezvényen is bemutatkoztak az április

az eI adást.

Hazafelé a
táncoltak, a

nántuli dont jén. A sze-
replés jól sikeriilt bár
díjat nem nyertek - , de
még jobban az azt kovet
mulatozás. Lelkes gyer-
mekeink már a siófoki
f téren ktilon bemutatót
tartottak az egész reper-
toárjukból, a nézel d k
legnagyobb oromére.
Magán táncházunk sok
ember odavonzott, akik
nagy tapssal jutalm azták

buszon végig énekeltek és
pihen nél még a simon-

végi hosszti hétvégén.
Április 29-én vasárnap
a dunaszentgyorgyi
Vadrózsa Néptánc
Egyi,ittes á|tal szerve-
zett fellépésen vettek
részt. Alsós gyermeke-
ink bemutatták a,,Dél-
alfloldi csárdás és friss"
produkciójukat. A fel-
s sok a madocsai tán-
cokból adtak el rész-
leteket, mint az

,,Otfugrós",,Üveges tánc"
tánc" ,,Soprií tánl".
A kózéptskolás nagylányaink a ,,Váll-
tánc" címíí koreográfiával léptek fel.
Minden korosztályunk nagy sikert ara-
tott, az ket elkísér népes madocsai né-
z sereg méltán lehetett bi,iszke az egész
csapatra.

A fels sok csoportj a a madocsai táncok-
kal a március 17-én Bonyhádon rendezett
megyei dont 12 indulójából bejutott az
els 6 kózé, aminek eredményeként ápri-
lis 30-án részt vettek Siófokon az Örok-
ség gyermek néptánc fesztivál dél-du-

,,Monyecske tornyai csárda vendégeinek is megmutat-
ták, milyen is a madocsai virtus.
Szerepléseink ávilágítanak arta, mennyire
fontos a Néptanc Egyesiilettinkb en az után-
pótlás nevelése, hagyományaink meg rué-
se, gyerekeink tánc és zene iránti szereteté-
nek megtartása érdekében. Ebben ny jtott
segítségééít nagyon sok koszonet illeti Dr.

Volmanné Reich Mártát,
aki betanitja a áncokat,
szewezi a szerepléseket
és mindent megtesz
azért, hogy a kicsiknek
és nagyoknak is sok
oromi,ik legyen benne.
Koszonjiik még Kiss
Zolánrlak és zenekará-
il*, akik minden alka-
lommal elkísértek ben-
ntinket és bármikor
készségesen zenéltek a

gyerekek kívánsága szerint. Ezen kíviil to-
vábbra is számífunk a sziil k ámo gaására
és segítségére, hogy az eztkovet szereplé-
seink is ilyen jól sikeriiljenek.
Csak így tovább!!

Madocsai Néptánc Egyesiilet

Agrárhírek

2007. május I8-án (péntek) l I
órai kezdettel szekzárdon a
Míivészetek Házában az Ener-
giaerd telepítésével, szerz dés-
kotés s el, finanszírozás s al kop-
csolatos el adás lesz. Minden
érdekl d t vár az Alfa-I{ova
szervez cég.

Gombos László



Diáknap 2OO7
Iskolánk az idei tanévben is diáknapot
szerve zett fels tagozatos tanulóinak,
melyre 2007. április Ll-én kertilt sor. A
diáknapot megel z napokban a gyere-
kek már izgatottan késziil dtek a jeles
eseményre. Évek ta hagyom ány ná-
lunk, hogy ennek a napnak fontos el z-
ménye a diákigazgat - jeloltek versen-
gése és kampányolása, valamint kam-
pánybeszéde. Idén a diáki gazgatói szék-
re ketten pályáztak: Vajcs Anna 7. osz-
tályos és Bacs Ágnes 8. osztályos tanu-
1ó. Az iskola folyosóját az igazgatóje-
loltek plakátjai és azokon hangzatos
ígéretei dekorálták. A jeloltek és kam-
pányf nokeik minden eszkózt bevetet-
tek, hogy szavazóikat meggy zzék. Volt
itt kérem szépen: kituz , pogácsa és ital
kínálgatás a váLasztók nagy megelége-
désére. A szorossá váló versengés végiil
Bacs Ágnes gy ze\mével ért véget,
munkáj ában pedig Vajcs Anna, mint
igazgatóhelyettes segítette az irjonnan
megválasztott diákigazgat munkáját.
Átt3on itt rovid részlet a jeloltek kam-
pánybeszédéb l, hogy mivel is tudták
szavazóikat maguk mellé állítani:

Részlet Vajcs Anna kampánybeszédé-
bl:

Sz netben játék kacagás és móka, Vajcs
Anna maga gondoskodik róla....
Személyesen ismerem minden problémó-
tok,

s tudom es ben az udvar csupa átok.
Tudom fi.,rk sokan vágytok a focira,
szómomra jól ismert a szomszédi ,,jó vi-
szony " titka.
( ...)

Ígéret az van, fto de mire elég\
Folyik a tanár nénilcr l olykor a veríték.
Száz szónak is egy a vége!
Az udvaron rend legyen végre!
A toalett helyzete sem utolsó dolog,
Pedig Erzsi néni dolgozik mint egy robot.
Ha a WC-ben egy otthagyott barna maci
ij esztget,
Szóljatok, s ott termek sietve.
Rendszeret igazgató jel lt révén, kitaka-
ríttatom vele a WC-t.....

Részlet Bacs Ágnes kampánybeszédéb l:

Amit jelóltként még ígérhetek nektek,
Hogy az ellen rzóben nem lesz rossz je-
gyetek.

Az iskola udvaron
majd rótok,
Hogy kipihenjétek a
kat.

naperny k várnak

10 perces tanórá-

sXI0 perc tanulás elég is egy nApon,

kiilcinben is vár rátok a Beach House az
udvaron.
I gaz gatój el oltként í gérhetem nektek,

Kirándulni ezután csak repiil géppel
mentek.
A felszállópálya lesz a fiives pálya,
] I után mehet mindenki dolgára
Kedves tanáraink idejét sem szeretnénk
tulzottan igénybe venni,
Ezért hetente tóbbszcir is engedem ket,

maj d szabadságra menni.
Ha tetszett a programom várlak bennete-
ket I colára.
Holnap pedig az én nevem írjátok a cédu-
lára.

Az április 21-i nap már a felh tlen sz ra-
kozás jegyében telt. Az osztályok csapat-
versenyeken vettek részt 4 ktilonbóz áI-

lomáson, ahol mindig más- más képessé-
geiket tudták megcsillogtatni. Az 1. ál1o-

más a kreativitásukra (gyumolcsképek
készitése), a 2. állomáson az ugyességtik-
re (tigyességi játékok), a 3. állomáson ta-

náraik kiismerésére (beugratós kérdések
tanáraikról), a 4. állomáson pedig intelli-
genciájukra (IQ-teszt) volt sztiksége a ta-
nulóknak.

A napot sportrendezvények zárták, me-
lyen a tanulók revansot vehettek tanárai-
kon a tanár- diák roplabda meccs kereté-
ben, majd a diákok játszhattak egymás el-
len. Tanárok és tanulók felszabadultan
szórakoztak ezen a napon.

Molnár Edit
..!

DOK-vezet

Táj ékoztatás

Az els osztáLyosok beiratkozása 2007.
április l 8-án és 19-én megtortént. A
2007l08-as tanévben 15 el osztályos
tanulónk lesz.
Szeretettel várjuk az iskolába a leend
kis els soket. A szeptemberi talá|kozásig
kívánunk onfeledt, vidám foglalkozá-
sokat az óvónénikkel az óvodában, és

kellemes nyári sziinetet.

Az idei tanévben a mtivészeti nevelés
egyik formáj át, a zene szépségének hang-
ver eny keretében tortén megis-
mertetését valósítottuk meg iskolánkban.
A program három részb l állt. A har-
madik eseményre április 20-án kertilt sor
a pécsi szinfonietta zenekar e| adásában.
Miisorukban Mozart Haydn, Beethoven
miívek hangzottak fel.

Agócs Mihátyné
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Ore$uk foci
Március végén elindult az oregfiirk baj-
nokság nyolc csapat részvételével. A
részfuev k ugyanazok a csapatok, mint
tavaly, csak a Bolcske helyett Nagydorog
indult. Els mérk(5zésiinket hazai páIyán
játszottuk Kolesd ellen. Konnyíínek in-
dult és konnyedén nyerti,ink a tavalyi
bronzé.rrnes ellen.

Madocsa-Kiilesd 8-0 (3-0)
Gótliiv k: Szabó (4), Szabó II. (2), Szi-
li I., Kovács
A második fordulót is itthon Láthatták a

néz ink. Ez a mecc hasonlított az els -

hóz. Itt még tobb góllal is nyerhettíink
volna.

Madocsa-Kisaposta g 7 -2 (5-2)
Gólliiv k: Szabó (3) Szintai L. (2), Vii-
riis F. (2)

A harmadik mérk zés Sárbogárd ellen
volt, szintén hazai pályán Változatos
krizdelmes csatában sikeriilt ismét nyer-
ni,ink. Az els félid kózepén szereztiink
vezetést, viszont két gólt kapva hátrány-

ban fordultunk. szerencsére a második
játéh,rész els három percében sikeriilt
két gólt szerezni, igy a vége gólparádé
lett az elfaradó vendégek ellen a lelkes
kozonség nagy oromére. Rekord kozeli
teljesítménynek tíínik az egy felid alatt
elért 10 gólunk.

Madocsa -Sárbogárd 11-3 (I-2)
Góttiiv k: Viiriis n G), zintai L. (2),
Szabó, Kovács, Somogy| Bertók, Sereg

Kovetkez mérk zés május 19-én hazai
pályán Nagydorog ellen 17 rakor lesz.

Minden szurkolót és sportbarátot sok sze-
retettel vár az óregfi k csapata.

szintai László

A

Madoc ai Hírmondó
kóvetkez sz mo 2007.
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Aprilisi futballmeccsek

20a7. április 1.

Madocsa-Bátaszék 5:2 (3:0) Yez: Ma-
jor
Gól: Biide 4, Araczki Antal
Miiller-Baka, (Makaí) Tiirjék, Szili L,
Viiriis- Vidinszki, (Tancsa) Tóth, Ara-
di, (Szucskó) Araczki Attila- Araczki
Antal, (Sánta) Btide

Ismét egy nagyon nehéz meccs hazai pá-
lyán, a sorsolásnak koszonhet en idegen-
ben játszunk a gyengébbek ellen, otthon
pedig az élcsapatok ellen.
A sokat futó és kulturáltan játsz vendé-
gek sok támadást vezettek, helyzeteket
dolgoztak ki, mi pedig három kontratá-
madásból három gólt szereztunk. A má-
sodik félid elején gyorsan gólt kapfunk,
de gyorsan is válaszoltunk, miel tt a ven-
dégek vérszemet kaptak volna.
Kés bb tovább novelttik el nyiinket,
majd sajnos Mtiller kapus piros lapot ka-
potr, csapatunk pedig egy 1 l-es gólt.
Az ifisták jól helytálltak a bajnokság é1lo-

vasa ellen, a 0:3 tisztességes eredmény.

2007 . április 8.

Kaj dacs-Madocsa 4z2 (2z1)
Yezz Dvorák, Gól: Araczki Atttta 2

Araczki L -Baka, Szili L, Szili Z, Viiriis
Zs- VídinszkÍ, (Makaí) Tiirjék, Aradi,
(Taba) Araczki Attila-Araczki Antalo
Biide, (Tancsa)

Ismét egy meccs Mtiller nélktil. Nagyon
fontos lett volna a pontszetzés, mert végleg
lerázt'lk volna a Kajdacsot. Alacsony szín-
vonalir vagdalkozás fo|yt a pályán, gyenge
j átékvezetéssel. A hazaiakvédelmében a két
Lenryel testvér áIlta a sarat, elol pedig
HenczBa|ázs ckár;ott Sajno enervált játé-

kosaink nem találákaz ellenszert így ismét
kikaptunk ery gyenge csapattól.

Az ifisták végig létszámhiányo an ját-
szottak és veszítettek.

2007 . április l5.
Madocsa-Őcsény 1:1 (1:0) Vez: Tinnyei
Gól: Vidinszki
Miiller-Baka, Sziti L, Szili Z, Viiriis-
Vidinszki, (Makai) Tóth, Tiirjék,
Araczki Attila l (Szucskó) -Araczki An-
talo Biideo (Tancsa)

Ismét egy nagyon nehéz meccs hazai pá-

lyán, az egyik bajnokesélyes ellen. Saj-
nos Bode sértilés miatt hamar kid lt a

sorból, így nagyon keveset tudtuk el l
tartani a labdát. A fiatal csényi játékosok
futószalagon dolgozták ki a helyzeteket,
nagy nyomás nehezedett ránk, de jó vé-
dekezéssel és jó kapusteljesítménnyel
tartotfuk az eredményt, s t egy szép el-
lentámadás után Vidinszki révén egy
gyonyodi góllal mi szereztunk vezetést.
pokoli nehéz volt a második félid is. Az
csényiek jobb er nléte egyre szembetií-

n bb lett, és balszerencsés ongóllal
egyenlítettek. Az utolsó negyedórában
fortuna is minket segített, igy sikeriilt
meg rizni az étékes dontetlent.
Az ifisták jó mérk zésen 1:2-r l fordítva,
3:2-re nyertek.

2a07 . április 22.

Dunaftildvár-Madocsa 1:0 (0:0)

Yez: Hartung
Miiller-Baka, (Szucskó) Tiirjéko Szili
Z,, Viiriis- Vidínszki, Tóth, Aradi,
Araczki Attila -Lraczki Antalo Taba

Ismét egy nehéz meccs, idegenb en a ta,
valyi bajnok ellen. Az alapcsapatból
Bode sériilés, Szili L munkahelyi elfog-
laltság miatt htányzott. A labdabirtoklás
tekintetében nagy volt a foldváriak folé-
ilye, volt néhány belyzettik is, de a don-
tetlen sokáig elérhet nek tíínt. A védeke-
zés sok er t kivett játékosainkból, táma-
dó játékunk gyenge volt, gólhelyzetet
nem tudtunk kidolgozni. A második já-

tékrész felénél ajándék ll-est kaptak a

foldváriak, de nem fudtak élni a lehet -

séggel. Kés bb mégis vezetést szereztek.
Minden mindegy alapon kitámadfunk,
volt egy-két btztató esélytink, de a dom-
bóvári spori nem akarta, hogy pontot sze-
reznink, nem adott meg az uto|só perc-

ben egy nyílvánvaló 1 1-est.

Az ifisták jó mérk zésen, balszerencsé-

sen 1:0-ra kaptak ki, elleniik megadták a

l 1-est, a javukra nem.
Lénárt Gyula
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