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ffi;. Bricstizás az óvodától
Óvodánkban 2007 május Zi-éntartottuk
az vodások ballagását.A nagycsoportos
gyerekek már hetekk e| ezel tt izgatottan
késztiltek versekkel, dalokkal a szá-
mukra nagyon fontos eseményre. A szti-
l k a ba|lagás napján virágokkal diszi-
tették fel az óvoda épiiletét, ezzel tették
tinnepélyessé e nevezetes napot. Bár az
id j árás kicsit megtréfáltbenntinket (Ta-
lán az es cseppek is gondtalan óvodás
éveket siratták?), mi azért nem kesered-
tiink el, szemerkél es ben is megkezd-
tiik a miísort. Felelevenítetttik az egyitt
toltott szép napok emlékét, az elmrilt há-
rom-négy évet. Y égezetiil a polgármes-
ter asszony koszontotte a ballagó nagy-
csoportosokat és egy kis ajándékkal
kedveskedett. Az igazgat n is bíztato,
kedves szavakkal nyitotta meg számuk-
ra az "iskola kapuit". Lelki utraval t,

buzdit szavakat, mesekonyvet kaptak a
református egybáz hitoktatójától is. Az
óvoda dolgozói nevében ,,A kisherceg"
c. regény néhány gondol atával koszon-
ttink el a gyerekekt l: ,,igy aztán a kis-
herceg megs zeliditette a rókát.
Bricsuzóul a róka azt mondta a kisher-

cegnek. Aztán gyere vissza elbrics zni, s

akkor majd ajándékul elárulok egy
titkot.Kisid mulva a kisherceg vissza-
ment a rókáh oz. - Isten veled - mondta -

Isten veled - mondta a róka. Tessék itt a
titkom. Nagyon egyszerti: jól csak a szi-
vével lát az ember. Ami igazán lénye-
ges, az a szemnek láthatat|an - Ami iga-
zán lényeg es az a szemnek láthatatlan -
ismételte a kisherceg, hogy jól az emlé-
kezetébe vésse. - Az id , amit a r zsád-
ía vesztegettél: az teszi olyan fontossá a
r zsádat. Az emberek elfelejtették ezt
az igazságot mondta a róka. Neked
azonban nem szabad elfelejtened!"

Klrándultat( a neglredikesek
2007. május 24-én indultunk a nagy riha. Mikor odaérttink, a Vajda Hunyad váratnéz-
tiik meg. Amikor sétáltunk vissza a buszhoz egy óriási homokórát látfunk. Ebéd el tt
elbuszoztunk a Feri- hegyi repténe. Híi, ez volt az igazi kaland mindenki számára|
Látfuk ahogy mellettíink szálltak fel és le a repiil k, végigvezettek minket a pályán,
láttuk, hogy takadtják a gépeket. Miután lejottiink a pályáróI a repiil gépek m zeu-
mába tettiink kirandulást. Ezek k<iziil az egyikbe be is szállhattunk. Egy r vid kis be-
szárnoló utan a pilótafiilkében kormányozhattunk, persze csak rigy játétuólt Újra uu-
szozás kóvetkezett. Belépttink a Tropikáriumba. Na ezis é|vezetes volt ám! De a leg-
jobban a cápaetetés tetszett! Meg az a sok furcsa hal, sok csíkos, potty s, szivárvíny-
szín és még sorolhatnám! A Tropikarium után az autómrizeumba néztiink be, Itt a ré-
gi amerikai autókat állították ki, A nap végén kellemesen elfáradtunk és fagyizással
zá,rtuk le a kirandulást.

k vesdi Dominíka
4. osza lyos tanuló
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- Kozfelhívós: Tűzvédelmi hotósógi fel-
odoiok vóltozósóroi; Szigorod no k 0
pcrrlogf elleni védekezés szobólyoi;
Felhívós o rend zeres gyermekvédelmi
kedvezménybe részesü l knek

2. cldo/

dési hózbgn
2aO7 . móius 2 - n telt hóz el tt sike-
res ,,Al soros Estet" ta rtoti
Modocsoi Hogyomón yórzó Néptónc



Táiéko ltatő a vfu,itdíi visszaigényeléséröt
A kötelező egészségbiztosítós ellótósoiról szólő 1997. évi Lilfrlll. tv. szerint 2007. februór l5+ől oz egészségügyiszolgÓltotósok jogszobólYbon meghotÓ-

rozott körénei igénybevételéért, viziidíioi, kórhózi nopidíiol kell fizeini. Ac egészségügyi szolgóltotó o beszedett díiól, kórhózi nopidíirÓ| nyugtót illetve szóm-

lót óllfi ki. A vizitd1 
'örrrug. 

olopesetben 300,_Ft, Egyes, törvényben meghotórozott eseiekben, emelt összegű vizitdíiot kell fizetni, omelynek Összege Ó00,-

Ft, illetve l000,_Fi lehet. Visszoigényelni csok o nem emelt összegű, ozoz o 300,-Ftos vizitdíiot lehet | (Tehót o Ó00,-Ft-os és oz l000,-Ft-os vizitdíi nem

igényelhető visszo.) A vizitdíinól ktlon-kulon kell íigyelembe venni o hóziorvosi ellótóséri, o fogószoti olopellótósért és o ióró-beteg szokellótósóért Íizetetl

vizitdíiot, ezek tehót nem vonhotok össze.

Ar.nnyib.n o biztosított nyugtóvol illeiőleg szómlóvol igozolio, hogy oz odott noptóri évben - o Íentiekben felsoroli - és Óliolo igénybe vett volomelYik

egészségügyi ellótósért legoltbb mór 20 oikolommol íizetett viziidíiot, o 20, olkolom {eletti ellótósok utón o befizeiett vizildíiok összegét o jegyzőtől visz-

szoigényelheii.

A visszoigénylés módio:
_ A viszJigénylés irónti kérelmet legkésőbb o iórgyévet követő ó0 nopon belül lehei benyúitoni (iehót 2007. évre vonotkozóon legkésőbb 2008. februór

28-ig.)

- A visszoigényléshez o Polgórmesieri Hivotolbon beszerezhető kérelem nyomtotvóny hosznólhoiÓ.

ve szómlót (oz első 20 olkolom), volominí
_ A 20 olkoiom {eletti, visszoigényelendő vizitdíiok beíizetését igozoló nyugtót, illetve szómlót. A 20 olkolmd hóziorvosi ellótósok (ideértve o Íogószoti oloP-

el6tó$ is) és ióró-beteg szokellótósok (ideérfue o {ogószoti szokellótóst is) tekintetében külön-külön kell figyelembe venni.

_ A kérelem ulbiroloro uton o visszo nem igényelhető, de bemutotott első 20 vizitdíi be{izetéséről szóló nyugiói, szómlói o kére|mező részére visszoodiuk,

csok o visszoigényeh és kiíizetésre kerülő nyugtók, szómlók kerülnek bevonósro.

- A vizitdíi visJzoigénylésének nopjóul minjen hónop első hetének szerdoi nopjót |elOlOm kl, ügyfélíogodósi időben 8,00 -lÓ,00 óróig, HiónYtolonul be-

nyúitott és o ;ogsiobályi {ehételeÜ;ek megíelelő kérelem esetén - omennyiben o kérelmező készpénzben iörténő kiíizetési kér - kiÍizetés ozonnol megtÖrié-

nik o Hivotol hózipénztóróból.

kiizíelhívás
1. Jogszobóly vóliozós koveíkeztében 2007. móius 1+ l ozels fokú l zvédelmi hotósógi felodotokoí nem Modocso Kozség JegYz ie,

hon"*-or llletekes - ielen esetben - o PokiVórosi Hivotósos ÖnkormónyzotiTűzohósóg lótio el. Aae:a:el kopcsolotos bórmilyen kérel-

met o fenfi szervhez ( 7030. Poks Tolnoi u, l4l.P{, 8.) kell benyriiioni.

2, Megvóltozoti o novényvédelemr l szóló 2000. évi [frVl szómú torvény, omelynek eredményeként oz idei évt l 1elent6sen vigorodnok

o porl gfovel o"nny"r"fi r"rüle1ek elleni védekezés vobólyoi. Eddig belterületen Modocso Kozség Jegyz ie lótto el o Porlog{Ű ellen aé-

,eu"t E, megel zésével, volomint o porlogf elleni védekezéssel kopcsolotos íelodotokot. 2007. ionuór l J l ezt o hotóskort o íerületi

novényvédelrii szolgólot vette ót. A porlogiííuel szennyezett területek felkutotósót o iórvény o {Oldhivotolok hotóskorébe uiolio. A f ldhi-

votolok mez gozdós-zoi hotórszemlék soron végzik - légiíelvételek és oz el z évi eliórósok odotoiro-tómoszkodvo - külterüleien és bel-

területen, voiomint ipori, kereskedelmi és egyéb telephelyeken is o porlog{ vel szennyezett területek Íelkutotósót, és rende|ik el o kozér-

dek véjekezést. Az eró| szó|ó hotórozotol |ozzététe|ére o helyi onkormónyzotok Polgórmesteri Hivotoloinok hirdet tób.lÓión kerÜl sor.

A kozérdek védekezés sorón o {oldtulo1donos,

íoldhosznolo koieles elt rni, hogy o védekezést végz szerv területére bemen|en és ott o védekezést elvégezze. A hotósÓgi véde]<ezés el-

iórósónok telies kohségét o {oljÁosznóló, í ldiuloidonos koteles megtéríteni. A k ltségek - meg nem fizetés esetén - odók módióro be,
'hoithorók. 

Egyébként tárcuu. is iogvobólyi koteiezatég, hogy o foldruloidonosoknok, fOldhosznólóknok o porlogí elleni védekezóst

1únius 30-ig vfurc kell hoitonil Ezi kovet en pedig o védekezés utóni óllopoiot fenn kell iorioni! Ehhez kopcsolódik, hogY o novénYvé-

jelri srolgólot ázt o foldhosznólót, íoldtuloidonosl, oki o fentitorvényben el írt,védekezési kotelezettségének nem tesz eleget n vénYvé,

delmi bírsóggol súithotio, omelynek sszege:

o) beltenileten; 0-50 m,-ig 20.000 Ft;50-100 m'-ig 20.000-50.000 Fr; 100-200 m,.ig 50.000-100.000 Ft 200 m'-t6l 100.000-

750.000 Ft

b) k ltenoleten: 0-2 ho-ig 20.000 ft;2-5 ho-ig 20.000-ó0.000 Ft;5-10 ho-ig ó0.000-150.000 Ft; l0,3O ho-ig l50.0O0,
400,000 Ft;

30-50 ho-ig 400.000-800.000 Ft;51-100 ho-ig 800.000-1 500 000 Ft; l00 ho-ig l 500 000,2 000 000 Ft

3. lsmáelten felhívom o rcndszeru gyermekvédelmi kedvezménybe részesül6k Íigyelmá, hogy o rendveru gYermehrédelmi kedv z,

ményrc voló iogosultsógot minden évben meg kell úlítoni, ehhez úi kérclmet kell benyrlitoni! A kérelmet o Polgórmesteri Hivotol szociÓ-

lis dgyintéz iénet t"lt l!ényelni és leodni. A rendszeres kedvezményre voló iogosulisóg ismételt mególlopítóso irónti kérelem o koróbbi

;ogo;ltsóg ij tortorno olott, onnok megszűnését megel z hórom hónopbon is benyúithotó. Kérem, hogy oki o rendszeres gYermekvé-

delmi kedvezményre voló iogosultsóg ismételt mególlopíiósót még nem kérte, minél el bb tegye meg!



éradásról általában
A Magyar Voroskereszt Mi késziil a vérb l?
1939 óta vesz részta tédtés- A levett vérb l vorosvérsejrkoncentráfum, plaz-
mentes véradas szervezésé- makészítmények és vérlemezke-koncentráfum
ben. A biztonságos hazai késziil, igy egy egység teljes vér 3 beteg életén
vérellátáshoz évente segíthet

500.000 egység véne van
sziikség. Ehhez évente kozel fel millió onkéntes

embertársunk véradom ányát, onzetlen segítségét

várlák beteg embertársaink. 
^z 

elmrilt évben
(2006.) tobb, mint 11.000 véradó eseményen
M2.296 véradó jelent ffiog, hogy segítsen beteg

embertársain. A Magyar Voroskeresá szewez i
prioritasként kezelik a lakoss ág Ésrvételi ará-

nyának emelését, ezen beltil is a 18. életéviiket
betoltott fi atalok megnyerését.

Mí a véradás?
A véradás az a segítségnyuJtas, amikor onkénte-
sen, saját vériinkb l csekély mennyiséget más

személy számárafelajánlunk irgy, hogy az akal-
mas legyen a beteg gy gyiására.

kik adhatnak vért?
Véradó lehet mindenki, aki egészségos, betoltot-
te a l8. életévét, de még nincs 65 éves, és testsri-

lya meghaladja az 50 kg-ot. N k évente három-
szor, ferfiak évente otszor adhatnak vért. két
véradás kozott minimum 56 napnak kell eltelnie.

Mí tiirténík a véradás során?
A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba,
egyszerhaszrálatos tíí segítségével 4,5 deciliter
teljes vért vesznek le, és egy keveset avusgálat-
hoz mintacsóvekbe. A véradás 3045 percet ve z
igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással egytitt.

Fontos a véradas el tti folyadék fogyaszlás,
mely segít a véradas alkalrnával levett plazrna
pótlásában és, ha megfelel mennyiségu folya-
dék van a szeryezetben az erekteltebbek, a véna
jobban látható, gyorsabb a vérvétel.

véradás=szíír vizsgálat
A véradas utan a mintacsovekbe levett vért min-

den alkalommal kivizsgálják.
A kotelez tes ek: Hry Hepatiti z-B, Hepati-
tisz-C, vérbaj kimutaás, vércsoport meghataro-

zás.

A véradás menete

Megadod személyi adataidat a nyilvánt artÁshoz,

kitoltesz egy kérd ívet egészségiigyi állapotod-
r l. Auadatfelvételhez személyi igazolványra és

TAJ kárty ára feltétlentil sziikség van !

Elfogyas asz egy-két pohár italt, hogy a leadan-

dó folyadékot el re pótold szeíyezetedben. Vér-
adás el tt reggelizz! Majd a laboratóriumi és or-

vosi kivizsgálás kovetkezik. A helys zinenjelen
lév orvos ellen rzi a kitoltott kérd ívedet, kér-

déseket tesz fel egészségtigyi állapotodra vonat-
kozóan. Ehhez az ovosi vizsgálathoz vizitdijat
nem kell fizetni! Egy tasakban megkapod a vér-
vételi felszerelést, és az általadkiválasztott" ágy-
hoz fáradsz. Kényelmesen elhelyezkedsz a vér-
vételi ágyon. A steril vérvételi zsakba 5 perc alatt

leveszik a vért. Ezt kovet en még 5 percig pi-
hensz. A véradás állandó orvosi és n véri fel-

iigyelet mellett tdrténik !

MADOCSÁNVEUOÁS
HELYSZÍX: EALUHÁZ
IDEJE: 2007,Úuus. 3. 13.00._15.00.

Ne feledd! 
"Adj 

vért és ments meg három
életet!"

kezelésére úi agrórkó r-enyhítési
rendszer került kidolgozó r0/ omely
oz Iurópoi Bizottsóg egyetértésének
megszerzését kovei en 2007 . ionu-
ór l -iét l lépett hotólyba. A torvény
olopión o kotosztró{a ie!legií belvíz,
fogy- és oszólykórok enyhítésére nyí-
tik lehet ség o kockózotkozossóghez
csotla kozó nrez gozdasógi termel k

korében.
A kórenyhítési rendszer o s iyos, 30
% { f otti hozomkleséssel iór-a elemi

kórok kezelésér l rendeikezik. A
rendszerhez 0 terrneI k oz ó ita lu k

hasznólt osszes foldter,ü iet olopión
hektá ro n ként l 000 Ft/óv, vo ic rn int

ültetvények esetén 3000 Ftlév bizto-
sítósi díiót az óllcm ugycr"rennyi osz-

szeggel kieg észíti.
Azok o termel k, okik még nem

csotlo kozia k o kó re n yh ítés i re n d sze r-
hez, póilólog ezt még erre oz é,yre
kiteried hotóllycl 2ü07, i lius l5-

ig rnegtehetik.
A Korrnóny; koiponti koltségveté-
séb l a termel i befizetéseket meg*
ho lodó oss.*:; j,ffigotósokról is

\-.\-/lllllv

Az onkéntes biztosítósi olopbc,
omelyet Mogyororszóg az Unióban
els kénf hozoit iétre, a termel k B
%-a mór ielentkezett és biztosíióst

Értesítés gyiimiilcstis íiltetvé-
nyek iisszeírásáról

A Kozponti Statisztikai Hivatal Szegedi
Igazgatósága a kovetkez l<r l tájékoztat-
ta Hivatalunkat:
A 2006. évi XLVIII. torvény és a
42|2007.(III. l 3.) számri Kormányrende-
let a gyumolcsos tiltetvények osszeírását
rendelte el, és végrehajtás áva| aKózpon-
ti Statisáikai Hivatalt bizta meg.
A feladat kozvetlen megszervezését és
az adatfelvétel irányitását az egész or-
szágteriiletére kite{ed illetékességgel a
KSH Szegedi Igazgatósága látja el. A
2007 . j nius 1. és október 31. kozotti

id szakban végrehajtásta kertil adat-
gyujtés az oíszág valamennyi megyéjét,
és ezen beltil 7 44 teleptilést koztiik
Madocsát is - érinti. A teleptiléseken az
alma, kcirte, kajszi és szibarack tiltetvé-
nyei teljes kodien megfigyelésre kertil-
nek. Az osszeirás terepi feladatait az i|-
tetvény fekvése szerinti tertileten a KSH
Szegedi lgazgat sága álta| készített iga-
zolvánnyal ellátott gytimolcskertész
szakemberek végzik.

A KSH kéri a lakosságtól, hogy a ki-
emelt fontoss ág feladatot ellátó meg-
bizottak eredményes munkavégzését
segítsék el !



4 EGÉSZSÉCÜNr

és er s napsug árzást 1 alakul ki. A nap-
sárás els jelei: a voros, forró fej, hiívos
b r, fejfájás, nyugtalanság, szédtilés,
émelygés, hányás és eszméletvesztés. S -

lyos esetben a napsz rás halrá|hoz is ve-
rethet. Ki,ilonosen a gyeímekek veszé-
Iyeztetettek. A hajuk még alig nyujt védel-
met és a fejb rtik is vékony. Ha egy kis-
gyermek sokáig marad a napon, kés bb
Iáza magasra szokhet, mindamellett feltíí-
n en sápadt lesz.

H guta
A h guta napsz rás nélkiil is el fordul,

akkor lép fel, amikor hosszantarto meleg-
behatás miatt a szervezeth hánaftása za-
vart szenved, és h felesleg jelentkezik. A

h gutát a voros fejr l, a forró, száraz b r-

r I, élettelen arckifejezésr 1, tántorg já-

rásról, megemelkedett pulzusról és igen
magas testh mérsékletr l (a, érték elér-
heti a 43-44 oC-ot is) ismerhetjiik fel. A
kisgyermek eszméletlen is lehet, kezelés
nélkiil, akár halálhoz is vezethet.

Leggyakoribb kiváltó okok:

- t 1 hosszti napon toltott id
-t 1melegoltozet
- jelent s folyadékvesáeség, mint pl. er s

izzadás és hasmenés során kevés folya-
dékfelvétel
- a leveg szokatlanul magas páratartalma
- egyes gyógyszerek (allergiaellenes sze-

rek) novelhetik a h felesleg miatti h guta

kialakulását.

Megel zés
, híívos szobában való tart zkodás
, kevés id t toltsiink gyeímekiinkkel a na-
pon f leg délel tt tíz és három óra kozott
, napsiitésben fejfed viselése
, elegend folyadékfogyasztás

A Nap ve zélyei
Az életfolyamatokhoz szi,ikséges fény a
napból származik. A napfény hatására fo-
kozódik az anyagcsere, a vérerek kitágul-
nak, a vérkeringés gyorsul, a b rben fes-
tékanyagok, valamint az rigynevezett D3-
vitamin is képz dik a b rben az ultraibo-
lya sugarak hatására.
A csecsem és a kisgyermek b rének pig-
mentképzése fejletlen, ezért kevésbé vé-
dett az intenziv sugárzás káros hatásaitól,
ezért ktilonos gonddal kell napo atnunk,
hogy annak veszélyeit elkertiljiik!

Melyek ezek a veszélyek?

Felégés
Legenyhébb formája ab r kipirulása és

lehámlása. S lyosabb esetekben a másod-
foku égés keletkezlk, ilyenkor ab r felhó-
Iyagzlk Ha az elváItozás a testfeltilet je-
lent s részére kiterjed , a gyelrmek élete is
veszélybe kertilhet. A felégés veszélye fo-
kozódikviz kozelében és szeles id ben.

Ir{apszurás

Napsárás a fedetlen fejet ér kozvetlen



Onárró néptáncest a
Mfir'er6rdésí házban

egyaránt fennállva tin-
nepelték az egyi,ittest.
A rendezvény alatt lehe-
t ség volt az egyesiilet
támog atására, amelyb l
osszesen 177 .200,- Ft
bevétel keletkezett. ko-
szonjiik!
A miísor után minden
résztvev t és néz t meg-
vendégelttink a Faluhá-
zán, melyet éjfélig tart
kozos tánc és n tázás

kovetett. Feln ttek és gyerekek részvé-
telével igazijó madocsai mulatozás ke-
rekedett, melynek során zenészeink
szinte egy percet sem pihenhettek.

2007. május 26-án telt ház el tt sikeres
,,Miísoros Estet" tartott a Madocsai Ha-
gyomány rz Néptánc Egyesiilettink.
Minden korosztáIy tagai bemut atkoz-
tak, az alsós kicsikt 1 t

egészen a feln ttekig.
A legkisebbek nagy
orommel és lelkese-
déssel adták el a

,,Dél-alfoldi csárdás"
és a,,Kapuz " táncu-
kat. A fels tagozato-
sok utánpótlás cso-
portja els izben mu-
tatta be ocskó
Endréné: Csóri kanász
címií koreográfiáját.
Ezt kovet en feln tt és ifi koru lánya-
ink, asszonyaink egyiitt eltáncolták a

,,Somogyi karikáz " címií \ánytáncot. A
férfiak és az utánpótló csoport firi tagjai
a ,,Gyertyás verbunk" el adásával or-
vendeztették meg a néz(5kózonséget,
melyet a feln tt csoport ,,Dél-duna-

menti táncok" c. miísorszámakovetett. .

A miísor zárásaként tobb korosztály
részvételével a ,,Madocsai táncok" ke-
riiltek bemutatásra. A legnagyobb si-
kert, mint mindig, az aratta, a sztil k,
hozzátartoz k és a meghívott vendégek

A rendezvény szervezésében nyrijtott
segítsé géért ktilon koszonetet mondunk:
-Dr. Volmanné Reich Mártának
-id. Besenc zi lánosnak
-Dr. Skrenyó Margitnak
-Sereg Juliannának

-Keres ztes Lászl né
Julis néninek
-minden sztil nek és
táncosnak
akik hozzétlárultak ah-
hoz, hogy emlékeze-
tessé tegyék ezt az es-
tét számunkra.

Reméljiik, hagyományt
teremttink, és minden
évben lesz lehet ség
arra) hogy az egyiittes

onálló míísoros est keretében adja el ré-
gi és ,ij táncait a néptáncot kedvel
madocsai kozonség oromére.

rnind üz ebód elkészítés*ben, rnind fi
rend*;vény uí*ni elperkoiósbon kozre-
r:-, k*diek,

szerve zókMadocsai Néptánc Egyesiilet

lmmór m*sod zor is megrendeztük
20ü7. ü5" 2 -ón 0 gyerrneknopot. A
nopoi Wciimonné Reich Mórto vezeté-
sével, egy kozos tornóval kezdtuk. Ezt
kovet en cz iskolóskor gyermekek
csopotokbc ver dve hét óllomóson tel-

iesítettek kulonboz feladotokct o {olu
ierü letón.
Az els próbatéfel sorón G csopotok
Íantózianevei vólosziottok n] guknck,
iiletve menetíev let készíietfek,
A mósodik óllornóscn dr. Skr-enyó Mor-
git a gyermekek novényismeretben v0-
ió iórtassógót iótékos feladat fcrrnóió-
ban mórie {ei.

A horrr,cdik óllorr óson Vorosné Morkó
Türrde crcfestéssel és kczös énekléssel
színesííeiie a gyerrnekek napiói.
A kcveikez felodat sorón Voros Fe-
renc ós Szobó Péfer sportos gyokorla-
tckkol rnozgattók meg o rószivev ket.

Az otodik ó|iomóson Lénórd Zsuzson-
na bibliai kirckók és reitvények megfei-
tésével gcndolkodtotto meg CI csopcl-

-"IM
takai.



Ballagás 2oo7
,,Régi harcok, régi kopott konyvek
Derií, mosoly, néha fáj konnyek
M lik minden, suhannak az évek
Bricsrit intiink fáj diákévek."

(Heminsroy)

Az idei tanévb en 22 nyolcadik osztályos
vesz bricsirt iskoláj át L. Valamennyien si-
keres felvételi vizsgákat tettek, így kozti-
ltik tizenketten szakkozépiskolában, míg
tizen szakiskolában vagy szakmunkás-
képz(5 iskolában folytatják kozépiskolai
tanulmányaikat. A felvételi eljárás befe-
jeztével k is megnyugodhattak, a teljes
figyelmtiket fordíth atják élettik kovetke-
z fontos eseményére a ballagásra, mely
a hagyományoknak megfelel en fog zaj-
lani.
Minden kedves végz s diákunknak sok
sikert és kitanást kívánunk kozépiskolai
tanulmányalhoz.

Yégezettil álljon itt a ballagó nyolcadiko-
sok névsora:

Bacs Ágnes
Baksai Attila
Bíró Alexandra
Bogár Dávid ,,

Kis Noémi
kovács Róbert
Makai István
Molnár Csilla
Oláh Ferenc
Pál Ttinde
Pálvolgyi Tímea
Reimann Eva
simon Richárd
sitkei Dániel
szabó József
szénási Anita
Szívós Dávis
Takács Katalin
Tarczal Ferenc
Tarczal Zo|tán
Zentk Nelli
Zengr ber Áron

Molnár Edít
osztályf niik

Budape ten iáfr a 3. o ztály
Eljott május 3-a. Nagyon várfuk már ezt
a napot. Budapestre mentíink kirándulni.
Nagyon hosszl volt az ift odafelé Pestre.
El szor a Parlamentbe menttink. Meg-
néztuk a koronát, ajogart és a koronázá-
si kardot. TJtána megnéztuk a Mez gaz-
dasági Mrizeumot. Ott nagyon sok érde-
kességet láttrrnk. Volt novény és állat ki-
állítás. Aztán a H sok terén jártunk. A ki-
rályokról játékos vetélked volt. A játék-
ban le kellett írni a királyok nevét, meg a

hét vezér nevét. Majd elmentiink a

Tropicariumba. Pont akkor érttink oda,

amikor a cápaetetés volt. Látfuk a cápát,
amikor széttépte a halat. Az egyik fehér
cápa rigy kapta el a kishalat, hogy a tobbi
része a fején kíviil a tobbi halacska kózé
esett, akik gyorsan megették. Legtobben
a rája simogatóban voltak. Volt olyan
medence, amibe be lehetett mászni és ak-
kor kozelr 1 láttrrk a kisebb nagyobb rájá-

kat és es erd , amiben egy nagy vízesés
és miíes volt. Alatfunk volt egy tó, ami-
ben éltek aligátorok. A Campona egyik
részében volt egy kis bolt, abban vásárol-
tunk. Hazafelé bementtink egy fagyiz ba.
Nagyon elfaradtunk az lit végére, de
megérte. Várjuk a kovetkez ilyen alkal-
mat.

Tiirjék Enik , Míllei Melinda
3. osztályos tanulók

Az Áhalónos Iskotában a tanév 2007.
jílnius 15-íg tArt.
A 8. osztályosok ballagásí nnepéIye
2007. j nius 16- n 10,00 órakor kez-
d dík a Sportcsarnokban.
Tanévzóró íinnepély 2007. j nius 18-
n 17,00 órukor az alsó tagozat udva-

rán lesa



§ikere§ öregfíúk mérközések
Májusban harom hét pihen utarr fogadtuk
az rijonc, de jó er kb 1 álló @óka, Borza,
Fancsali, Portikhegyi stb.) Nagydorog
egytittesét. A vendégek igazoltak jó hírti-
ket, mivel bátor és eredményes játél,.kal

rukkoltak el . Igaz a vezetést mi szereztlik
ffieg, forduláskor azonban már vezettek. A
második félid rémálomként indult az ot
perc a|attbekapott két góllal, ekkor már 4-
l volt az eredmény az ellrenféI javára. Sze-
rencsére nem adtuk fel és a magunk javára
fordítotfuk az eredményt.
Madocsa-Nagydorog 74 (I-2) Góll -
v k: Szabó (5) Szintai L.(2)

A soron kovetkez els idegenbeli mér-
k zéstink Pakson volt. Ahazaiak nagyon
késziiltek ellentink, f leg volt madocsai
csapattársaink: Máté Laci és az Orosz Jó-
zsi. Ráadásul a Kupi sériilt volt, így kicsit

Paks- Madocsa 24 (0-2) Gólliiv k: Vti-
riis E, (2), Somogyi, Szabó II
Kovetkez mérk zés junius 9-énhazaipá-
lyán Nagykarácsony ellen 18 órakor lesz.
Minden szurkolót és sportbarátot sok sze-
retettel vátr az oregfirik csapata.

szintai Lászl l

Biilcske- Madoc a
helyszín: Madocsa

2 006/0 7. tanév sporteredményei
Barótsógos teremlabdarítgó mérk zés
(7-8. o.)

szabó József
Zengdiber Áron
szívós Dávid
Úitretyi Szabolcs
Feil Tamás
simon Richard
Bogár Dávid

III. kcs lány kézi
Vajcs Anna
Bokor Gyongyi
Vincze Ágnes
Bicz zsuzsanna
Bozsoki Adelaida
Kovács Aida
Jakab Mariann
szívós karolina
Bán czki Dóra
Novák Evelin

IV. kcs. lány kézilabda
Kis Noémi
Bacs Ágnes
Pál Ttinde
Vajcs Anna
Bán czki Ivett
Bak Petra
szabó Bettina
Bokor Gyongyi

III. kcs. fi kézilabda
Ú3rretyi Szabolcs
P. Kovács Dániel
voros viktor
sánta olivér
Oláh Dávid
Hollóssy Dome

Kiss LászI

IV. kcs. Fi Kézilabda
szabó József
Zengr ber Áron
Tarcza| Zoltán
Makai István
szívós Dávid
Feil Tamás
Últretyi Szabolcs
Oláh Ferenc

Sporteredmények

II. korc oportos íirfi labdarrígás
kiirzeti: I. hely
városkornyéki: IV. hely (Paks)

III. korcsoportos íi tabdar gás (ny j-

(1-1)

Barótsógos ny jtott pólyós labdar gás

Biilcske- Madoc a (0-4)
helyszín: Madocsa

Csapatok:
II. kcs. firi foci
kiss patrik

szintai kristóf
schmidt Alex
Kovács Gerg
Laposa Bence
Bíró I(risáián

III. kcs. fi foci
Úitretyi Szabolcs
Tompa Gábor
Zemk Máté
Gábor Mihály
kovács Gábor
Oláh Dávid
voros viktor
P. Kovács Dániel
sánta olivér
szabados Adrián
váradi András

IV. kcs. Fi,i foci
Tarcza| Zo|tán
Makai István

tott pályás)
kiirzeti: I. hely (Madocsa)

városkornyéki: II. hely (Paks)
III. korcsoportos lány kézilabda

kiirzeti: III. hely (Dunafoldvár)
IV. korc oportos lány kézilabda
kiirzeti: II. hely (Madocsa)

városkornyéki: III. hely
(Nagydorog)
III. korcsoportos fi kézilabda

kiirzeti: II. hely (Dunafoldvár)
városkornyéki III. hely

(Madocsa)
IV. korc oportos íiri kézílabda
kiirzeti: II. hely (Madocsa)

városkornyéki: II. hely
(Madocsa)

Dr. Volmanné Reich Márta

tartottunk a találkoz t I. A Paks jól is
kezdett, tobb nagy he|yzetet dolgozott és

szerencsére hagyott is ki, amíg mi a má-
sodik ziccer[inket értékesítetttik. Ráadás-
ként még szereztlink egy szerencsésnek
mondható gólt, igy a második felid ben
már lelkiekben feladták a hazaiak a kiiz-
delmet.



Máiusí §utballmérközések

2007.04.29.
Madocsa - Biilcske 0:0
Yez.: Bíró
Miiller - Bakao Szili L., Sánta, Viiriis -
Vidinszki, (Makaí) Tóth, Aradio
Araczki Attila Araczki Antal, Biide
(Tancsa)

A szomszédvári nagy rangad ra sikere-
sen hangoltunk, hiszen szerdán magyar
kupa meccsen viszonylag konnyedén le-
gy ztuk a Dunafoldvár STE-t. Bode is-
mét vá|lalta a já ékot, ami fokozta opti-
mizmusunkat. korai volt a szurkolók
orome, mert pár perc után cserére kény-
szefi.iltiink. Egyik csapat sem volt csírcs-
formában, ajátékosok f leg a mez nyben
gyirták egymást. A védekezéstink kiváló
volt, de a támadójátékunk kevés gólve-
széIytjelentett. Ismét gólképtelenek vol-
fu*, ráadásul három kezd játékosunk is
megkapta harmadik sárga lapját.

Az ifisták amigbirták er vel, jól helytáll-
tak, a végére azonban elfaradtak.

2007.05.06.
Tolna - Madocsa 1:0
Yez.: Forrai
Miiller - Baka, Szílí L., Tiirjék, Szili Z.
- Vidinszki, Sánta, Tóth, Szucskó
(Makaí) - Aradi, Tancsa

Űiraegy fontos meccs, szintén sok hiány-
z val. A tavaly tavaszi menetelés után,
idén az els idegenbeli pontsz erzés után
epekedtink. A forduló el tt a Tolna mo-
gotttink állt a tabellán , ezért kellett volna
feltétleniil pontot szerezntink. Csakrigy
mint korábban Ozorán és Kajdacson, a
kiesés ellen kiizd lelkes hazaiak meg-
szerezték a vezetést és folényben is ját-
szottak.

A második félid ben tobbnyire már a mi
akarafunk érvényestilt, sokat birtokolfuk
alabdát, de támadójátékunkban most sem
volt gólveszély, ezért maradt az egygólos
vereség.
Az ifisták pozitiv énelemben okoztak
,nagy meglepetést, csere nélktil, tartaléko-
san kiállva, hátrányból fordítva, legy z-
ték a harmadik helyezett Tolnát.

2001.05.13.
Madoc a-Tevel 1:2
yez.i csobot
Gól:. Tiirjék
Miiller - Baka, (Tarczal) Szilí L., Szili
Z., (Araczki L.) Vtiriis Szucskó,
(Makai) Aradi, Tiirjéko Araczki Attila -
Araczki Antal, Vidinszki

Ismét egy nagyon nehéz meccs hazai pá-
|yán, a bronzéremért kiizd Tevel ellen.
Sajnos Bode továbbra is hiányzott, de
nem számithatfunk Tóth, Sánta, Taba és
Tancsa játékára sem.
A vendégek tobbet birtokolták alabdát és
kidolgo ztak néhány gólveszélyes hely ze-
tet, de a védelmiink és kapusunk jo| |átta
el feladatát. A vendégek védelme nagyon
agresszív volt, néha nemcsak a Labdát ta-
lá|ták el, csatáraink nem ok nélkiil nyalo-
gatták sebeiket. Mi általában pontrugá-
sokkal voltunk veszélyesek, egy szoglet
után vezetést is szerezti,ink. Hamar
egyenlítettek a vendégek egy buta hibán-
kat kihasznáIva. A második félid ben fo-
kozták az iramot a vendégek, volt egy-két
kapufajuk, de nekiink is voltak helyzete-
ink, nagyokat védett a kapusuk.
Ahajrában megszerezték a vezet gólt, mi
pedig minden mindegy alapon kitámad-
funk, de a szerencse is elpártolt t ltink.

Az ifisták jó mérk zésen 4:4-es dontet-
lent értek el, csapatkapitányuk nélkiil, hi-
szen Tarczal R. a feln tt csapatban szere-
pelt.

2007.05.2a.
Majos - Madocsa 6:0
Yez.: Rácz R
Miiller - Baka, (Haag) Tiirjéko Szili Z.,
Viiriis (Tarczal) - Szucskó, Tótho Aradi,
Araczki Attila (Araczkí L.) - Araczki
Antalo Vidinszkí

Végre egy nyerhet meccs idegenben,
gondolták sokan, hiszen sszel 7:0-
raverttik a Majost. A táb|ázaton is hason-

I pozicióban vagyunk. Az alapcsapatból
Bode, Tancsa és Sánta sériilés, Szili L.
munkahelyi elfoglaltság miatt hiány-
zott. A labdabirtoklás tekintetében nagy
volt a hazaiak fólénye, volt néhány
helyzettik is, de a dontetlen sokáig elér-
het nek tiínt. A védekezés sok er t ki-
vett játékosainkból, támadó játékunk
gyenge volt, gólhelyzetet nem tudtunk
kidolgozní. Ahazaiak egy gólos vezeté-
sénél kovetkezett a szi,inet.

A második játékrészben csokkent j áté-
kosaink ereje és figyelme és soíTa kap-
tuk a gólokat.

2007.a5.27.
Madoc a - Gerjen7z2
Yez.: Weitner
Gól: Biide 4, Aradio Araczki Antal, Vii-
riis F.
Miiller - Bakao Szili L. Ttirjék, Szili Z.,
Viiriis Vidinszki (Makai) Aradio
Taba, (Viiriis F.) Araczki Attíla (Haag)
- Araczki Antalo Vídinszki

Kánikulai h ségben keriilt sor a Gerjen
elleni meccsre, ahol mindenképpen
gy znt akartunk. Egyrészt vissza kellett
vágni az szi zak ért, másrészt kellettek
a pontok, mint egy fa|at kenyér.
Jó hír volt a meccs elején, hogy Bode
vállalni tudta játékot, ez a tény a t bbi
játékos onbizalmát is novelte.
Jó j átékkal és szép gólokkal mag abizto-
san nyerttink.
Az ifisták izgalmas meccsen 5:4-re ve-
szítettek.

Lénárt Gyula

Kiodio:
Modocso kozség Onkormónyzoto

http : / /modocso .f pn . h u

zerkeszti:
Fellinger József
20/453- l 045

fel l i nger. i@g mo i l. com

Az isóg beiegwésl szómq:
2.9.1 ./1268-1 /2005

FeIeI s kiodó:
Gelencsérné Tolnoi Klóro

polgórmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd


