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Szeretettel kciszontj ii k az Edesa nyá kat!

Dsida Jen : HáIaadás

koszonom Istenem az
édesanyámat!
Amíg véd engem, nem ér
semmibánat.
koriilvesz virra szt áld
szeretettel,
Értem éjj el-nappal do \gozni
nem restell.

Átaott teste, lelke csak
érettem fared,
koszonom Istenem az
édesanyámat!
Koszonom a lelkét, melyb 1

regge1
este imádság száIl Hozzád,
gyermekéért esdve.

Koszonom a szívét,mely csak
értem dobban
itt e firld n senki sem ,}

szerethet jobban!
Koszonom a szemét, melyb 1

jóság árad,
Istenem koszónóm az
édesanyátmat!

Te fudod, Istenem milyen sok
azáwa,
Aki oltalm adat, vigas zodat
vátja.
Leborulva kérlek: gondod
legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen
édesanyjuk!

VigasztaLdmeg ket áldó
kegyelmedde1,
Nagy-nagy bánatukat takard
el, temesd el!
Átaa meg édesanyám jarását-
kelését,
ÁtOa meg konnyhullatás át,
áldd meg szenvedését!

Átaa meg imádságát, melyben
el nemfáred,
ÁtOa meg két kezeddel az
édesanyámat!
Halld meg jó Istenem,
legbuzg bb imámat:
Koszonom, koszonom az
édesanyámat!



A Madocsai Hírmondó előző szá-
nrának megjelenése óta két alka-
lommal, 2009. március 25-én és
április 29-én ülésezett a képviselő-
testtilet. .

A ltövetkezőkben az üléseken ho-
zott döntésekről adunk tájékozta-
tást.

', ,,i,.'.

2009;március25.

Ezen az ülésen számoltak el a te-
lepülésen működő egyesületek,
valamint a Nyugdíjasklub a 2008.
évben végzett munkájukról, és
elszámoltak az az örkormányzattől
2008. évben kapott támogaások
felhaszrrálásáról is. Az elhangzot-
tak alapján a Képviselő-testtilet a
Madocsai Mazsorett és Twirling
Sport Egyesület, a Madocsai Ha-
gyományőrző Népánc Egyesület, A
Madocsa SE és a Madocsai
Nyugdíjasklub 2008. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját elfo-
gadta.

Napirendként szerepelt a Duna-
fö 1dv ár-Bölc ske -Madoc sa
Mikrotérségi Óvoda, Általános
Iskola, Zeneiskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Inténnény, Gimná-
zium és Szakiskola Intéanény ftí-
igazgatőjának megbizása. Ezt a
feladatot a tarsulás megalakulása óta
Petrovics Józsefrré látja el, aki-nek
megbízatása 2009. junius 30-án jár
le. A társulásban részt vevő
települések polgármesterei java-
soltak a főigazgatő asszony meg-
bizatásának egy éwel történő meg-
hosszabbítasát, aki a felkérést el-
vállalta. Megbizásáútoz azonban
sziikséges a társulásban részt vevő
települések kepviselő-testiileteinek
határozaá. A főigazgatói feladatok
e||átására Madocsa Község On-
kormány zatának Képviselő-
testiilete Petrovics Józsefiré 2010.
június 30-ig történő megbizását
egyhangúlag támogatta.

Következő napirendként döntött a
Képviselő-testiilet a dunafoldvári

Bölcsőde D-B-M mikrotérségi ok-
tatasi társulásba történő beintegrá-
lásaról, ami egyben sziikségessé
tette a társulás Alapító Okiratrának,
Szewezett és Miíködési Szabályza-
trának módosítását is.
Mivel az oktatás mikrotérségi tár-
sulás keretén beliil folyik, az egyes
tagintézményekkel kapcsolatos
intézkedések megtételéhez sztiksé-
gesek az éintett települések képvi-
selő-testiileteinek határozatai is.
Ennek megfelelően elfogadta a
képviselő-testiilet .a dunafoldvári
Beszédes József Altalános Iskola
keretein belül mtiködő zeneiskola-
alapfokú művészetoktatási intéz-
mény önálló tagintézménnyé nyil-
vánítását.

Az ülés folytatásak ént jőv áhagyla a
képviselő-testület a D-B-M
mikrotérségi oktatási társulás, va-
lamint a Dunafoldvár és Környéke
Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Tarsulás 2009 . évi költségvetését.

Az önkormányzati Minisáérium
felhívására a települési önkor-
mányzatoknak 2009. mrárcius 3l-ig
el kellett végeznitik a belső piaci
szol gáltatásokról szóló
2003ll23lEK irrányelwel érintett
egyes önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatát. Ennek értelmében
módosította a képviselő-testiilet a
köáerülethasználatról és a közterü-
let-használati díj megállapításaról
szóló önkormányzati rendeletét. A
módosítas értelmében az alkalmi
árusítás közterület-hasanálati dija a
korábbi 500.-Ft-ról 1.000.-Ft/nap
összegre módosult. A mozgóarusí-
ás közterület-haszrrál ati diját pedig
1.000.-Ft/nap összegben állapította
megatesttilet.

Madocsa Község Önkormanyzatá-
nak a szociális igazgatásről és a
szociális szoLgáItatásokról szóló
törvény rendelkezései alapján köz-
foglalkoztaási tervet kell készíte-
nie. A közfoglalkoztatási tervnek
tartahmazrtia kell a rendelkezésre

állási támogatásra (korábban rend-
szeres szociális segélyre) jogosult
személyek képzettség szerinti vár-
ható osszetételét, a kózfoglalkozta-
tás keretében ellátandó kozfelada-
tok megielolését, a feladatok ellátá-
sá*toz sztikséges létszámot, vala-
mint a finanszírozást biztosító for-
rásokat. Kozfoglalko ztatási felada-
tok: kozteriileti segédmunka, hi-
vatali kézbesít , takartt , temet -

gondnok és dada munkakorok be-
toltése. A képvisel -testiilet az on-
kormányzat 2009. évre szóló Kóz-
fo gl alkoztatás i tervét el fo gadta.
Utolsó napirendként az ,,Egyebek"
napirendi pontban fudomásul vette a
testtilet a Tolna Megyei Önkor-
mányzat által fenntartott intézmé-
nyek osszevonását, és dontott ala,
pítványok támogatási kérelmér l.

2009.áprilís29.
aa

Madocsa Kozség Onkormányzat
Képvisel -testiilete 2009. április 29-
én tarto tta kov etkezó tilését,
amelyen a f napirendek mellett
tobb egyéb napirendi pont is szere-
pelt.
A lej árt határidej u határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadása után a Képvisel -testtilet
módosította a a 2008. évi koltség-
vetésr 1 szóló 2Da08.(II.19.) szá-
mri onkorm ányzati rendeletét, ame-
lyet a bevételi és kiadási foosszeg
v áItozása tett sziiks ége s s é .

Ezt kovet en árgyahta a képvisel -
testtilet az onkormányzat 2008. évi
zárszámadásáról szóló onkorm ány -
zatirendeletet, és azehhez szoro-san
kapcsolódó konyvvizsgálói
jelentést.

Az onkormányzat 2008. évi gaz-
dálko dás ának eredményeként

a) bevételi foosszegét 236.805 e Ft-
ban

b) kiadási
ban

f ,osszegét 209.557 e Ft-

(Folyatás a 3. oldalon)



Testületi ülés, Almatermesztők íigyelmébe !

(Folytatás a 2 . oldalról)

c) koltségvetési bevételek osz-
szegét 212.999 e Ft-ban

d) koltségvetési kiadások osz-
szegét 204.812 e Ft-ban

e) finans zirozásí célir bevételét
25.930 e Ft-ban

ezenbeltil : értékpapírok értéke sítési
bevételét 25.930 e Ft-ban

f) finanszírozási cél kiadását 7 .875
e Ft-ban

ezenbeltil : hossáIejárat fej les ztésí
célri hitel visszafizetését 7 .87 5 e Ft-
ban állapitotta meg.

A fiiggetlen konywizsgáI í jelen-
tés az ónkormányzat 2008. évi egy-
szeriísitett éves koltségvetési be-
számolój ának konyw izsgáIatáró 1 é s

a 2008. évi koltségvetés végre-
hajtásáról szóló rendeletterv ezet
vizsgálatár I késztilt. A konywizs-
gáI mindkett t hitelesít záradék-
kal láttael.

Negyedik napirendi pontban tfu-
gyalta a Képvisel -testtilet a Paksi
Tobbcél Kistérségi Társulás Bels
ellen rzési Csoportja áItal készített

2008. évi bels ellen rzésróI szóló
jelentést.

A soron kovetkezó napirend a Paksi
Rend rkapitányság és a hozzá
tartoz Dunafoldvári Rend r rs
2008. évben végzett munkájár l
késztilt beszámolója volt. A be-
számolók tárgyalása során elhang-
zott, hogy a teleptilés kozbiztonsá-
gának meg ruése érdekében sztik-
ség van a korzeti megbízott és a
polgár rség szoros egyí,ittmtik dé-
sére, ami láthatóan kedvezóen be-
indult.

Ezt kovet en tfugyalta a Képvisel -
testtilet a Madocsai Polgár r Egye-
stilet 2008. évi tevékenységér 1
szóló beszámolóját, elfogadta az
onkormányzat áItaI 2008. évben
biztosított támog atás felhas znáIásá-
ró 1 készített el s zámolást.

A továbbiakban a Duna-Mecsek
Tertiletfej lesztési Alapítványhoz
beny jtandó pályázat ismertetése
kovetkezett. A paksi székhelytí
Duna-Mecsek Tertiletfej lesztési
Alapítvány páIyázatot hirdetett
Európai Uniós páIyázathoz onrész
biztos ítására. Az onkormányzat
Dunafloldvár és Bolcske teleptilé-
sekkel kozosen pály ázatot nyírj tott
be a Dél-Dunánt li Regionális

Operatív Program keretében integ-
ráIt mikrotérségi oktatási kozpont
kialakitására. A páIyázat kedvez
ehbirálása esetén az iskola alsó ta-
gozatos éptiletének b vítése, j
konyha kialakítása torténne me g. Az
elózetesen megítélt támogatásból
a madocsai Altalános Iskola
átalakítás ának telj es bekertilési
koltsége I94.21,6. 1 80.-Ft, melynek
oner része I9.420.6I8.-Ft. A Du-
na-Mecsek Tertiletfejlesztési Ala-
pítványhoz az iskola felrij ításához
sztikséges oner rész biztos ítására
lehet páIyázatot beny j tani, ahol
kedvezó elbirá1 ás esetén
12.623 .401 .-Ft támogatást nyerhet
el az onkormányzat A Képvisel -
testtilet dontést hozott az alapít-
ványhoz tórtén páIyázat beny jtá-
sáról.

A fobb napirendi pontok tárgyalása
után az tilés az egyéb napirendi
pontokkal folytatódott, ahol dontott
a képvisel -testtilet a Madocsai
Polgár r Egyestilet és a Madocsai
Twirling Sport Egyestilet részére
nyírjtandó támogatás mértékér 1.

Tudomásul vette a jegyzó 2008. évi
teljesítményének értékelésér 1 sz -

1ó polgármesteri jelentést, valamint
dontott vidéki székhelyu alapíWá-
nyoktámogatási kérelmeir 1.
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A védekezés módi
tortén permetezés.

Almatermeszt k íigyelmébe!

Felhívom az alma, korte, birsfak
tulaj donosainak figyelmét, hogy az
alm atermésiiek tuzelhalása
(Erwinia amylovora) baktériumos
betegség elleni védekezés az élel-
miszerláncról és hatósági feliigye-
letér 1 szóló 2008. évi XLVI. ttir-
vény 17. (1) bekezdés a) pontja
értelmében kiitelez I

A kórokozó terjedésének megfelel
id j fuási viszonyok alakultak ki,
ezért a Tolna Megyei Mezógazda-
sági Szaki gazgatási Hivatal No-
vény- és Talajvédelmi lgazgatóság
az alma, korte, birs kulfurákban
vírágzásban ehégzeY 

7KOTELEZO VEDEKEZES-I
rendel el.

virágzásban sztikséges a novénybeíl. Ismételt

F e lhasználható ké szítmények :
KASUMII\ 2 L 4lftra dózisban
alkalmazya.
Szórványgyumolcsosben ez a dózis
40 m1/10 liter vízben kijuttatva. A
készítmény 25 Qo felett nem alkal-
mazhat , ilyen esetben esti kijutta-
tás javasolt.
ALIETTE 80 WP 4 kglha dózis-
ban alkalmazva.
Szórványgyumolcsosben ez a dózis
4 dkglI0 liter vízben való kijuttatá-
sátjelenti.
Felhívjuk a termelk figyelmét,
hogy ez utóbbi készitmény a kór-
okozó ellen csak akkor hatékony,
hogyha már a virágzás kezdetén is
tortént legalább egy védek ezés,mert
a hatáshoz a hat anyag feldrisulása

további védekezések ugyan ezen
okból a kés bbi hajtásfertóz dések
megeLózésére is alkalmasak.

Felhívom a Fgy.tmet a védekezés
KÖTF,LF-ZÓ jellegéte, amelyet a
novényvédelmi ható ság ellen órizni
fog és elmulasztása esetén novény-
védelmi bír sággal szankcionálhat.
A védekezésekkel kapcsolatos to-
vábbi információk a TMMgSzH
NTI telefonszámán (7 41 528-030)
yagy a www.ontsz.hu internetes
honlapon hoz záférhet ek.

Dr. Voros Géza
ígazgat

Tolna Megyei Mez gazdasági
S zaki gazgatási Hivatal
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4, Mindig terítstink pokrócot a ta-
Iqra,ahol tart zkodunk.

5, Ne táborozzunk magas fiives,
boz tos helyen.

6, Szerezzunk be a patikákban kap-
ható kullancseltávolító csipeszt,
hiszen ha a védekezés ellenére kul-
lancscsípést szenvednénk 01, akkor
ezzel a vérszívót eltávolíthatjuk.
Fontos, hogy gyorsan és hatátozott
mozdulatta| hilznlk ki. Ha eltávolí-
táskor a kullancs feje bennszakad,
akkor sincs baj. Két hét alatt ide-
gentestként (mint egy száIka) kilo-
k dik. Az eltávolított kullancs he-
lye lehet teljesen békés, reakció-
mentes. Máskor, foleg, ha a kul-
lancs hosszabb ideig volt a b rbeil,
lencsényi halványpiros gob láthat .

A kullancs nyálána érzékeny sze-
mélyekben 2-3 cm-es, élénkpiros,
viszket folt jelentkezlk, amely a
kovetkezó 2-3 nap alatt magát I

elhalványodik. Ett 1 sokan meg-
ijednek, pedig ez nem Lyrne-kór
azonban a csípés után legalább 3

nappal, esetleg hetekkel kés bb
kezdód , fokozatosan novekv ,

vándorló b rpír a Lyme-kór korai
tí,inete, amel y kezelést igényel.

7,Létezlkvéd oltás a kullancs áItaI
terjesztett agryel gyulladás ellen. A
véd oltás egyéves kortól adhat . Az
oltási soroz at három adagból á11 : az
els oltás után lhónap, majd 12
hónap mrilva, enttán pedig há-rom-
otévenként irjraoltás sztiksé-ges. A
véd oltás nem mentesít minket az
el bb említett teend k alól_.

A kullancsok hozzátartoznak a
kornyezettinkh óz. A kiirtásukr a tett
valamennyi kísérlet sokkal na-
gyobb kornyezetikánal járna, mint
megtanulni a védekezést, amellyel
az általuk terjesztett betegségek
elkeriilhet k.

Kullan cs elleni védek ezés, Zii ldhulladéks zállítás, Vér a d ás

Itt a kirándulószezon! Fontos a
kullancs elleni védekezés!

Itt a jó id , mindenki a természetbe
kívánkozik, és a gyermekeinknek mi
is lenne szebb avirágz fáknál és a
gy nyoríí n<ivényeknél" Egyre
tobbet hallunk arról, hogy a kul-
lancsveszéIy mára Európai Unió-s
problémává n tte ki magát, azon-
ban a természet veszélyeit 1 nem
kell félni! Meg kell tanulni, és adott
id ben alkalmazni kell a kul-
lancscsípést megelóz technikákat.
A leggyakoribb kullancsfajok ko-
n1l ak z nséges kullancs a bokrok
levélfonákjáróI, a kutyakullancs a
frlszáIakvégér l vadássza és veszé-
lyezteti az embert, illetve a kétlábri
társainkat. Két megbetegedést is
terjesztenek: az agyvel gyulladást
ésalyme-kórt.
A Lyme-kór a kullancs által ter-
jesztett, általában t bb szervet érin-
tó, krónikus, hullámzó lefolyásir
fert zés. Kórokozója a Borrelia
burgdorferi, amely a kullancs
gyomrában szaporodik, innen jut a
nyálmirigyébe és végtil a megtá-
madott él lénybe.(ember, kiseml s,
rágcsáló)

Hog védekezhetiink a kullancscsí-
pés ellen?

1, Ha kirándulni indulunk, ktinnyen
ellen rizhetó, zárt rvhénatban men-
jiink, és gyakran tartsunk kullancs-
vizitet. Figyelmesen át kell nézni a
test felszínét, mert a kullancs vér-
szívás után maximum lencsényi
anyajegyre hasonlít. A kullancs a
vérszívás után 4-6 óra mrilva juttat-
ja a kórokoz t az emberbe, így ha
id ben ésnevessztik, konnyen eltá-
volítható.

2, Használjunk kullancsriaszt
szett, azonban ezek a szakemberek
szerint sem nyírjtanak teljes védel-
met akullancsok ellen.

3, A gyerekek fejére mindig te-
gyiink kullancsriasáó szerrel befujt
sapkát vagy kalapot, ós ttirjiik alá a

hajukat.

zÓl,nHULLADEK-
Sz^Ll,írÁS IDőpoNTJAI

Tájékoztafunk mindenkit, hogy a
háztartásokban keletk ezó hasz-
nosíthat zoldhulladék ingatlanon-
kénti szelektív gyujtése 2009. évben
az alábbi id pontokban torténik:

máju 26.
jriniu 29.
jrilíus 27.
augusztus 31.
zeptember2I.

október 19.r28.
Nlovember 9.

A háztartásokban keletkezó zóId-
hulladéknak min stil kaszálékot,
falombot ép és zárt f liazsákban a
faágakat, fanyesedékeket ossze-
kotve, kis kotegekben ingatla-
nonként és alkalmanként max. 1m3
mennyiségi g az ingatlanok elé az ifi
széIére kérjtik kihely ezní.
A kihelyezett zoldhulladékok el-
száI|ítása a fent jelzett napokon reg-
gel 6 rától torténik.

Polgármesteri Hivatal

vÉnaDÁs

20a9. j nius 9-én (kedden)
véradás lesz.

Ideje: 12.30-15.00
Helyszín: Faluház

Kérem, hogy, személyi igazol-
ványát" TAJ kártyáját, minden vér-
adó hozzamagával!

Bérces Nóra
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sZAvAróvERSEN[yT REN-
Dr.zTEK AzlsKorÁnax

Az idei évben is megrendezésre
keriilt a madocsai álta|ános iskolá-
sok hagyományosnak szétmító vers-
és pt zamondó versenye. Április
22-én az alsó tagozatosok, április
23-án a fels tagozatosok mutathat-
ták ffieg, mennyire szeretik és is-
merik a verseket, milyen átéléssel
tudják azt el adni a kozonség és a
szakavatott zstiri el tt. A szavaló-
verseny a kovetkezó eredménnyel
zárult:
I-2.osztálv
1. BakEva
2.Szabó Vanes za
3. PreiczerBoglárka

3-4.osztály
1. Bertók Kíncs
2. Kovács Marianna

3. Juh ászEszter

5-6.osztáIy
1.MílleiMelinda
2. FerenczAdrienn
3. VinczeNikolett

7 -8.osztály
1. Borzavári Róza
2.SzabóVivien
3.Pozsgaí Fruzsina

A kiemelt helyezettek konyvjuta-
lomban részestiltek, míg a résztve-
v k kisebb ajándéktárgyakat kap-
tak felkésztiléstikért. Az iskola pe-
dagógusai remélik, hogy az elko-
vetkezó években is számithatnak a
tanulók nagyfolcu érdekl désére a
verseny fuánt, és a versek szeretete, a
szereplés orome továbbra is fon-tos
marad tanulóik szám ára.

Molnár Edit

AMadocsai Áttalános Iskola 2009.
április 04-én rendezte meg jóté-
konys áei báIlát, amelyb 1 a továb-
biak folyamán hagyományt szeret-
nénk teremteni.
Els rendezvényunkon szép szám-
mal jelentek me g atanulók sztilei és
az iskolapedagógusai.
A ,,Tavaszkiiszónt " báIt a bátor
harmadik osztáIyos sztil k nyitot-
ták meg. A vacsorát kovet en é1

zene szórakoztatta a jelenlév ket,
ahol mindenkij I érezte magát.
Nagy orommel tudatjuk, hogy a
támogat - és a tombolajegyek áru-
sításából 1 60.000r-Ft-ot
sikertilt oss zegyujteni iskolás
gyermekeink részére.
Ezifton is minden kedves pedagó-
gusnak és sztil nek nagyon szépen
megkoszonjtik aj szívuadako zást.

SZMK

Tehetség kíb on takozób an

Szíli Péter 3. osztályos általános
iskolai tanuló a Paksi Pro Artis
Mtívészeti Iskola 2. osztályos har-
monika szakos novendéke. Az el -
képziÍt és az l. osztáLyt egy év alatt
végezte el.

2009. átpríIisában a XX . századi
zeneszerzók mtiveib 1 rendezett
zeneiskolai versenyen arany min -
sítést ért el.

Tregutóbbi eredménye, hogy az
Erden rende zett tertileti válogatón
bejutott az országos harmonika
verseny dont jébe, amely 2009.
május 17 -én Budapesten kertil
megrendezésre.

Ezek mellett számos vidéki és pak-
si hangverseny álland részlvev je.
Tanára: Vajai LászI né

sok sikert kívánunk.

DöNrőnn JuToTTAK

''RAGADJ Tollllfttt
A tavaly novemberben meghirde-
tett ,,Ragadj tollat ! " Kárp át-
medencei versíró páIyázat dont jé-
bejutott Borzavári Róza és Szabó
Vivien 7.osztályos tanuló. A pá-
Iyázat ,,A feln ttek gyerekszem-
mel" címet kapta. Erre a témáta
kellett verset írniuk a páIyáz krnak.
Vivien és Róza irását lI24 pálya-
mrib 1 kiválaszfuta tartotta a dont re
érdemesnek a zstiri. Íey a lányok
2009jrinius 17 -L9 kozott 3 napos
irodalmi táborban vehetnek tészt
Nyíre gyháza- S óstógyógyflird n,
ahol kolt kkel, írókkal, színés zek-
kel ismerkedhetnek meg és mélyít-
hetik el irodalmi ismereteiket.
Mindkét tanulónak szívb 1 gratulá-
lunk.

Molnár Edít

'LEGY TE IS MATEKGURU,,
Ezzel a felhívással invitáltam játé-
kos és gondolkodtató feladatok
megoldására az 5. és 7. osztáIyos
tanulókat.Acsapatoknak3fordu-
lón kereszttil kellett bizonyítaniuk
rátermettségtiket a matematikai

logika tertiletén. A verseny célja a
csapatmunka élményének átélése,
az egyéni és a csoportban tortén
gondolkodás fej lesztése volt.
Mottó: ,,Ha neked is van egy almád
meg nekem is van egy almám és
cseréltink, akkor továbbra is egy-
egy almánk lesz. Ám ha neked is van
egy gondolatod meg nekem is van
egy gondolatom és azokat cseréljtik
el, akkor már két gondolata lesz
mindkett nknek."
Csapattagok: 5 . osz táIy :

Erb Ferenc o Kovács Gerg ,
Pong r áczPálo Szintai Krístóf,
akik 7I csapat koziil a 7 . helyen
végeztek,így május 14-16. kozott
Nyíre gyhána-Sósiógyógyfiirdbn ) a
Káryát-medencei dont ben mérik
ossze tudásukat hasonló korri
társaikkal.
7. osztáIyosaink sem vallottak szé-
gyent, k a 15 helyen fej ezték be a
versenyt.
C s ap attagok : 7 .osztáIy
Bán Réka ,Borzavári Róza,
Pozsgai Fruzsinao Szabó Viviell.

Grafulálunk mindkét c sapatnak.

S ebestyénné Ven czel Andrea



Néhány sző az egyházfenntartói
járulékról

Engedjék meg, hogy néhány gon-
dolatot írjak az egyháafenntartői
járulékról. Nyilván vannak, akik
most azt gondolják magukban,
hogy az egyháu megint pénzt kér.
Istennek legyen hála, nem kimon-
dottan erről van szó. sokkal inkább
arról, hogy talán vannak, akik bi-
zonytalanságban vannak afelől,
hogy ha befizetik azt az évi 3000 Ft
összeget, nem tudják, mire megy a
pénztik. S talán vannak, akik éppen
ezértbe sem fizetik, jóllehet refor-
mátusok, és lehet, hogy még kö-
szönhebrek is ezt-azt a madocsai
reformáfus gyülekezetnek (keresz-
telés, esktivő, stb.)

Mar a konfirmandus gyerekek is
megtanulj ák a következőket :

a) Az adakozásnak hány formája
van?
Harom: 1. a gyülekezeti persely-
pétu, 2. egyhrázfenntartói j arulék és
3. Isten dicsőségére, országa ter-
jesáésére, szeretetotthonaink fenn-
tartásán a szánt ktilön adomány.

b) Milyen rendszeres kiadásai van-
nakegyházunknak?
Az egyháni épületek karbantartása,
fiitése, világiása, biztosítása. Al-
kalmazottak fizetése. Az Országos
Közalap fenntartása. A lelkészkép-
ző ftíiskolak és középiskoláink tá-
mogatása. Szeretetintézményeink
pénzzel és természetbeniekkel való
segítése.

Ezek azok, amikkel már egy
konfirmandusnak is tisztában kell
lennie. A valóság azonban ennél
szerteágazőbb. A bevételek 90 %o-

át a perselypétu és az egyhánfenn-
tartói jarulék jelenti. Lényegében
mindent ebből kell kigazdálkodnia
gyülekezetünknek ahhaz, hogy
míiködhessen, és itt Madocsán is a
református gyülekezet fennmarad-
hasson. Nyilvránvaló, hogy persely-

Egyházi hírek

adományokra csak azokt I számít-
hatunk, akik rendszeresen jelen
vannak az istentiszteleteken. Ez
azonban ma még nem olyan jelen-
t s kozosség, hogy maguk fenn-
tarthassák a gyulekeze t szerteágaz
életét . Ehhez van sziikség legalább
azoknak az egyházfenntart i jáLru-

lékaira is, akik felé gyulekezettink-
nek szolgáIataívannak.

Hogy egyszeníbben fogalmazzak,
azt mondhatom, akik nem támogat-
ják legalább ezzel az egész évre
szóló 3000 Ft-tal az egyházat, azok
arra teszik a voksukat, hogy ne
legyen Madocsának saját lelkip ász-
tora. Ne legyen temploma, ne le-
gyenek rendszeres istentiszteletek,
hanem járjon ide valaki a szomszéd
telepi,ilésekr 1, ahol fontos dz, hogy
k saj át eyulekezetettartsanak fenn.

Ne legyenek itt kere sztel k,
esktiv k, más telepiilés templomá-
ba kelljen ezért elmenni, máshon-
nan kelljen a temetésekhez lelkészt
hívni. Ne szóljon harang Madocsán
elhunyt szeretteinkre. Ne legyenek
hittanórák, a gyerekeknek szerve-
zett egyházi programok (Sztárai-
l*pu, sátortábor, ifirisági alkalmdk,
konfirmáció). Senki ne foglalkoz-
zon a gyerekek lelki nevelésével, a
lelki problémákkal ktizd feln t-
tekkel, és id sekkel ha valami
segítségre szorulnak. Ne legyenek
az ídósotthonban biblia rák,a 30-as,
4O-eseknek alkalmuk, baba-mama
klub, okumenikus bibliaórák
egyáItalán semmi, amit a gyule-
kezet végez. Nem gondolom, hogy
akik nem fizetik ezt a3O0P Ft-ot azt
azért teszik, mert aztszeretnék, hogy
effe jusson a falu. Talán inkább
megfeledkeznek, mert nincsenek
benne az egyházi élet mindennapi
forgatagában. Azértké-rem, fudják a
testvérek, hogy ha egy presbiter a
templomba nem járóknak
megemlíti, hogy az adott évben még
elmatadása van az egy-
házfenntartói járulék tekintetében,
az azért van, mert a gyulekezet
szeretne továbbra is fennállni, és

mtikodni. Ehhez pedig, mint már
fent is ítiam, sziikség van a temp-
llomba nem járók adományáta, és
hozzájárulás áta is. Ezért is hozta a
presbitérium azt a határ ozatot, hogy
akik nem járulnak hozzá
rendszeresen az egyház m kodésé-
hez, szolgálataihoz, azok vissza-
men leg egy osszegben fizessék
meg az elmaradásukat, amikor
igénybe veszik t ltink a szolgálatot.
Természetesen annak ortilnénk a
legiobban, ha valamit az egyház, a
gyulekezet is tudna adni Önoknek
rendszeresenazév során-és hát effe
szo|gálnának az istentiszteletek, az
egyéb hétko znapi-, és réteg-
alkalmak. Nagy szeretettel várunk
mindenkit ezekre az alkalmainkra,
persze elkényszenteni senkit nem
fudunk, és nem is akarunk. Azért
szeretném, ha.megénenék a testvé-
rek, hogy az Onok fenntartói jáLrv-

Iékára is sztikség van ahhoz, hogy a
gyulekezet, és annak minden szol-
gá|ata fo lyt at ó dh a s s o1l .

ÁtOast, békességet kívánok !

Nagy János
Lelkész

MEGHÍvÓ

Szeretettel hívjuk a testvéreket
MÁJUS 17-EN 11.00 órára

a református templomba
i stenti s ztel ettinkre,

ahol teológusnap alkalmából
budapesti lelkésznovendékek

(teológusok)
fognak kozotttink szolgálni.

Igét hirdet: Dr. Prof. Balla Péter

a Kfuoli Gáspár Református
Egyetem rektorhelyette se,

illefu e azÚjszovetségi
Tudományok tanszékv ezetó

professzora.

Az aznapi istentisztelet persely-
adományait a Teológia

támo g atására ajánlj uk fel !



Innét indulto mi lett vele? Komáromi Judit

1989-et írunk. Akkoriban Ma-
gyarországon gyökeres átalaku-
lások mentek végbe, s Komáromi
Judit életében is hasonlóak kez-
dődtek - csak más okokból, más
helyütt. Svédországban talá|ta
meg élete párját, s több évnyi New
york-i kitérő után ma is ott élnek.
Az egykori madocsai lány-bót
időközben grafikus és multi-
média-tervező |ett, § nem melles-
leg világpolgár - a ftild bármely
szegletében igyekszik jól érezni és
felvállalni magát. Hosszú út
vezetett idáig, amiről itthono Ma-
docsán beszélgettün§ ahova - ha
csak teheti - igyekszik haza.

Edesapja terelgeti az ídegent lelke-
sen üdvözlő kutyát - svéd utasítá-
sokat adva. Ajőszág ugyanis onnét
érkezett, s mint Péter bácsi mondja,
néhaazonveszi észre magát,hogy a
szomszéd ebekhez is svédül szól.
Hűvös tavaszi délutánon érkezem a
Fő utcai Ltázhoz, a Nap viszont ezer
ágrasüt, Juditnemkis örömére. -Ez
a mindenem - mondja - leg-utóbb
harom hétig nem sütött, egész nap
égetni kellett a villanyt - támasztja
alá a Svédországről szóló
általanosításokat, mely szerint ott
bizonyjóval zordabb az időjárás. S
aztánel is oszlat néhányat, például a
híres svéd befogadásról - de ne
szaladjunk ennyire előre.
Judit zongoratanárnő szeretett vol-
na lenni, s bejutott a pécsi Kodály
Zoltán Gimnráziumba. Nem őríz
kellemes emlékeket, a visszahúzó-
dó lrinnyal bizony éreztették kortár-
sai, hogy falurói jött. Ám nem az
volt, ami eltérítette a zeneipályáről -
nem éreáe sajátjának, s úgy gon-
dolta, nincs helye abban az elit vi-
lágban, ami nálunk a klasszikus ze-
nét övezi. Középiskolás korában -
hogy gyakorolja a nyelvet- ango-lul
levelezett egy Svédországban élő
íiúval, akivel aztán Magyaror-
szágon találkoztak. A levelező
kapcsolat komolyra fordult, s mivel
a bangladesi származású fiú nem
akart magyarul tanulni, így Judit
ment Svédországba. - Ha ktilfiildre
vágyódom 22 évesen, az nem ép-pen
Skandinávia lett volna - táqa fel a
kiutazás hátterét, az azőta már ferje
nevét is viselő Komáromi Haque
Judit.
1 989-ben megpakolta a régi bőrön-

döt és kezdődhetett az ij élet - ami
nem volt mindig könnyű, hiszen más
országban, idegen nyelvi és
kulturális környezetben kellett bol-
dogulni. Először, mint annyi más
külföldi, ő is svédül tanult, s az is-
kolában sok barátra tett szert, csak-
úgy, mint később az ottani gimná-
ziumban, ahol ugyancsak más or-
szágbeli ismerősökkel talált közös
hangot. Barbados, Indonézia - a vi-
lás számos térségéből kikötnek
Svédországban. Megtapasztalta,
hogy származástől fiiggetlenül mi-
lyen egyformák vagyunk, s a kultu-
rális különbségek csak további
pluszt adnak egy kapcsolatba.
- Mikor 1 993 -ban férlemhazájában,
Bangladesben jártan, az ugyan-
olyan volt, mintha Madocsán let-
tem volna, hiszen az embei érzé-
sek, reakciók, az öröm, a bánat
mindenhol ugyanolyan meséli
Judit. Nem véletlen, hogy más kíil-
fiöldről származőhkal alakult ki ba-
ráti kapcsolata. Svédországban - s
most elérkeztiink ahhoz, amit az
útikönyvek nem taglalnak - bizony
szárnon turtják, hogy ki honnét ér-
kezett. Nagy ktilönbség van a poli-
tika által sugallt kép és a hétközna-pi
ember között. Előbbi nagyon li-
berális és befogadó, utóbbi egy
szinten tul bezrárkózk az idegen
előtt. Aki megelégszik azzal, hogy
például nőként ellát egy átlagos
adminisztrátori állást, és nem vá-
gyik többre, mint biztos megélhe-
tésre, ?z elboldogul a messzi észa-
kon. Am, aki tehetségével, ügyes-
ségével is szeretne kitiínni, az előtt
már bezárődnak a svéd falak.
- Volt olyan betelepült ismerősöm,
aki zongoraművésznőként érkezett,
ám semmi esélye volt arra, hogy
ezen a területen boldoguljon - me-
séli. Judit megtanulta a nyÖlvet,
végerte az ottari iskolát, miközben
hajnali 3-tó1 6-ig újságot hordott,
de közben erezte, hogy ez nem
perspekííva számára. Mivel ferje
nővére New Yorkban élt, innét jött
az ötlet: szerencsét próbálnak a
tengerentulon.
Nyolc évet töltöttek Amerikában,
ahol Judit New York város egye-
temére jáít, itt grafikus és multimé-
dia-tewező végzettséget szerzett, s
közben az egyetemi könfiárban
dolgozott. Mást is tanult a sokszínű
világvarosban. Itt érezte azt, hogy

mindegy honnét jott, milyen a b r-
szine, mit visel éppen az embert
látják benil , azt, aki valójában, és
telj esítm ényétis így ítélik meg. Ezt a
magab iztoss ágot hozta aztán
magával az oreg kontinensre, s
amikor visszatértek Svédorczágba,
már nem akart tobbé alkalmazott-
ként dolgozni. Tobbet ér a sza-
badság, nem stáfuszt akarok, apénz
sem motivál, olyan munkát váIla-
lok, amit szeretek is - mondia. Je-
lenleg otthonról dolgo zik', s a
konyvbodtótól a plakátig sokfele
feladat megta|álja. (Aki kíváncsi
Judit munkáira, az bongésszen a
wwwj uditdesign. com oldalon. )
Férjével Svédország harmadik leg-
nagyobb város fuan, a délen fekv
Malmoben élnek. Tisztaság, nyuga-
lom - jellemzi az ottani életet. Va-
lami mégis hiányzik. Valami, ami
ottmaradt New Yorkb dfl, otr, ahol
nem fontos ki milyeil, a lényog, hogy
EMBER legyen igy csupa
nagybehivel. Nem végleges állo-
más Svédország az élettikben - ezt
mán mindketten tudj ák, s várják az
rijabb lehet séget. Kozben Ju-dit te-
szi a dolgát, jól &zi magát a b ré-
ben, s az egykori visszahriz d
lányból, egy világra nyitott, befo-
gadó ember váIt. Nem másoknak és
formalitásoknak akar megfelelni, és
nem is csupán a mindennapi meg-
maradás foglalkoztatja. Hiszi, hogy
van feladatunk a Foldon - akármit is
végziink éppen. Sok olyan társa-
dalmi probléma van, legyen az
származás, vagy nemek szerinti
megktilonboztetés - ami tenni aka-
rásra osztonzi. Ki tudja, talán egy-
szer egy óriásp lakát-sorozaton épp
a juditdesign gondolkodtat el ben-
ntinket, s aj át hozzáállásunkró l .
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8 Meghívó

MEGHívó
Szeretettel hívunk minden érdekl d t a Tolna Megyei
Öntormányzat Általános M vel dési Kozpontja áttat
meghirdetett Cínegemadár Népdaléneklési Verseny
el dont j ére,melynekhelye és ideje:

Madocsa, Miível dési ház:
2009. május 23. (Szombat)

Programtenr ezet:
1 0.00: Madocsai Népdalkor koszont je
10. 10: Pol gármester megnyit ja
10. 15: Népdaléneklési verseny

Kérjiik a falu lakosságát, hogy minél tiibben jiijjenek
l, hiszen a ver enyz k kiiziitt madocsai íiatalok is

vannak egyéni és c oportos kateg riában egyaránt.

szeretettel várunk mindenkit!

Polgármesteri Hivatal
6

MEGHÍvÓ
A Madocsai Hagyományiírz Néptánc Egyestilet és
utánpótló csopoűai immár második alkalommal ren-
dezik meg 2009. május 30- án, szombaton a
Madocsai Piinkiisdí Gyermeknéptánc Találkoz t,
melyre ez ton tiszteLettel hívjuk és várjuk a falu apraját
é s nag yjáta F aluházudvar ár a.

Részletes programról plakátokon táj éko z dhatnak
érdel d k.

Dr. Wolmanné Reich Márta

GYERMEKNAP
Szeretettel várunk minden érdekl d gyermeket és
sztil t a 2009.06.06-án (szombaton) megrendezésre
kertil gyermeknapín, ahol ktilonbózó programokkal,
játékos foglalkozásokkaI szinesítjtik meg a gyermekek
napj át, valamint délben egy kozos ebéddel vendégeljtik
meg arészlvev ket.

Kezdés: 9 órakor
Helyszín: Faluház

ooBallag már a vén díák

csendtil fel jra a dallam 2009. j nius 13-án
(szombaton) 10 órakor a Sportcsarnokb an aMadocsai
Áltatános Iskola ballagási iinnepélyén.

Tizenhat diák bírcsrizik ezen a napon, név szerint:
Bokor Gyiingyio Bonya Felícia, Csekk István, Farkas
Zoltáno Fiiller Klaudia, Kiss László, Kovács Gábor,
Laposa Lász| , Oláh Dávid, P.Kovács Dánielo Sánta
Olivér, Solt Noémi, Szabados Adrián, Váradi
Andráso Viiriis Viktof, WolfAlexandra

Sikeres felvételi eljáráson vannak tul tanulóink. Az
izgalommal teli várakozás után orommel mehetnek
majd beiratko zni j iskolájukba. Két tanuló
gimnázíurrba, 10 tanuló kózépiskolába és 4 tanuló
szaki skolába nyert felvételt.
Tanulmányaikhoz sok sikert, szorgalmat és kitartást
kívánok a nevel testtilet nevében:

Dr. Volmanné Reich Márta
8. o. osztáIyfonok
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rII. BETYÁRNAP MADOCSÁN
2009.máju 16.

Fogathajt verseny (spediter )
2 kategóriáb an: normál és pónifo gat
Nevezés a helyszínen
Terep távlovaglás ( párhuzamosan a tobbi programmal)
Lovas bemutatók (hintók, Western)
Ebéd (babgulyás akészlet erejéig)
Borkóstoló megnyitój a a Serena kórus kozremrikodésével
Madocsai Hagyományórzó Néptánc Egyestilet mtisora
csikósbemutat
Népies fogathajtás ( ktilonbozó játékos akadályokkal)

9

Program:
9:00

10:00
l1:00
I2:00
13:00

l3:30
14:00

A programok vég eztével eredményhirdetés.

A nap folyamán népies játékok és
btife várja az érdekl d ket!

Tárcs ázási és fózési lehet ség a helyszínen.

Szeretettel várnak mindenkit a szervezók! !II

A programok és id pontok változhatnak!
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2009.03.22-én nyugodtan, kissé tul
magabiztosan fogadtuk az UKSE
Szekszárd csapatát. Az ószi sze-
zonban biztos gyózelmet arattunk
feletttik, s ez a ti zott magabiztos-
ság megbosszulta magát. A szoros
felidei eredmény még számunkra
volt kedvez (17 -16), de a vég-
eredmény már az ellenfelnek ked-
vezett.27-26-ra kikapfunk. Az aka-
rat és lendtilet nélktili játék csak er-
re volt elég. Legeredményesebb já-
tékosunk Kis Klaudia volt 8 góllal.
Dicséretet érdemel Cserepe Dóra,
aki szinte egyedtil hajtotta, vitte a
csapatot.
Március 28-án a jelenlegi tabella
els helyezettjét fogadtuk. Tengelic
csapata nagyon agresszív játékot
játsztk és így hozza a meccseket. A
mérk zés el tti napokban értestil-
tiink r Ia, hogy lenne egy jelent s

kézllabda mrilttal rendelkezó Paksi
lakosir, Mtiller LászI nev ferfi, aki
szívesen elvállahná az edzói te-
end ket csapatunknáI, fl&Eyon
megortilttink, hiszen Valinéni
munkáLJa miatt sokszor nem tudott
részt venni az edzéseken. Megkér-

SPORT: Kézilabda, L abdarugás

tem Miiller Lászlót, hogy a mérk -
zésen a kispadról így ismeretlentil is
adj on tanácsokat, ami nagyon
pozítivan hatott a csapatra. A mér-
k zés során kozel sem fudtak rigy
elmenni eredményben a Tengelic,
mint az eLózó meccsell. A lányok
lelkes ktizdelmes játéka nagyon tet-
szett mindenkinek. A meccset 25-
32-re elvesztetttik. Legeredménye-
sebb játékosunk Kís Klaudia volt 7
góllal t kovette Baranya Lilla 6
gólj ával. Azi$ edzó akovetkezó hét
hétf jén kezdte meg az edzés
munkát. A mérk zés után csapa-
tunkat megvendégelte Novák Lajos
és családja, Zámb Zoltán, Szalaí
András és családja, Kis Gyula és
családja. A pacal porkolt után Ba-
ranya LíIIát és Szalainé Valinénit
koszontotttik meg sztilinapjuk aI-
kalmából.
04.05 -én, H gyészen játszoaft el-
s idegenbeli meccstinket. Mtiller
LászI kéthetes munkája már Iát-
szott a csapaton és folyamatos irá-
nyítás ával jelent s gyózelmet atat-
tunk. Kapusunkon is nagyon meg-
Iátszott a kétheti kapus edzés. Gól-
lov k: Kis Klaudia 7 góllal, Bara-
nya Lilla 6 gó1, Sereg Nikí 4 gól,

Baksai Attiláné 4 gó1, Fenyvesi
Anita 2 gól, Cserepe Dóra 1 gó1,

Klippel Gyiingyi 1 gó1.

kiivetkez mérk zéseink:

Mái . 17 .(Yasárnap) 11 :00
Madocsa - Biitcske

Máj .24. (Vasárnap) 11:00
Zomba-Madoc a

Máj.30 (Szombat) 17:00
Madocsa - Tamási

Kisné Szili Mária
szako sztáIyvezetó(L

önncFIúKFocI

Március elején folytatódott a nagy-
páIyás oregfirik labdarugó bajnok-
ság. Uj játékos a csapatban Szintai
Ferenc és Grósz Csaba.

Dunaszentgyiirgy - Madocsa 0-6
(0-1)

Góll v k: Szabó (3), Kovács,
Szintai L.o Viirii F.

Ktizdelmes árn végig sportszertá
mérk zés, viharos erejti szélben. Az
els félid ben az egy gólon kívtil is
volt sok helyzetíink ) a második
játékíészben már jól kihasználtuk a
lehet ségeinket. A meccsr 1 sokat
elárul, hogy a kihagyott hazaí
biintet n (O-a-nél) kíytil más na-
gyobb lehet ségtik a Dunaszent-
gyorgyieknek nem volt, pedig az
sszel csak egyszer kaptak ki és 8

meccsen 13 gólt kaptak mindossze.

Csapatunk iisszeállítása :

Blatt Gy. (Feil)
Papp L.-Blatt P.- Kovács- Zemk
Szili II. L.- SzintaíL.- Szabó II.-
Szili L.
Szabó- Voros F.
Cs: Voros B., Rostás, Szih_I.,
Grósz, Szintai F.

Tavaszi sorsolás:

Máius 16: FA-GE- Madoc a
Jrinius 06: Madocsa - Szedres
J nius 13: El szállás- Madoc a

Minden szurkolót szeretettel vár
azóregíi kc apata!

SzintaíLászI

Az állász
1. FA-GE
2. Tolna
3. Madocsa
4. Ócsény oregfiirk
5. Szedres
6. CsAKszentgyorgyi
7. Őcsény Gól-Jószórók
8. El szállás
9. K lesd

18
I7
13
11

11

11

7
6
4



Márciusi bajnoki labdarúgó
mérkő-zések

l8.forduló, március 8
ifi : Aparhant-Madocsa 0:7 (0: 1)
Vez : Haras zin J ózsef ,Kiss József
Góllövő: Zengruber 3, Madár 2,
Wolf,Vörös

Az ifistrák esélyesként léptek pályá-
ra az utolsó helyezett apariak ellen.
Akezdő sípszótól egy kapura folyt a
játék, de a vezető gó1 nagyon ne-
hezen akart megszületni. A máso-
dik felidőre elfáradtak a hazaiak és a
mieink tetszés szerint érték el
szebbnél szebb gólj aikat.

Aparhant-Madocsa 2:0 (1 :0)
Vez: Kardos Béla, Haraszin József,
KissJózsef

Az élmezőnyhöz tartoző hazaiakat
fiitötte a visszavágás kényszere,
ennek ellenére remekiil helytáll-
funk. Az első játékrész végén egy
szerencsés góllal előnyhöz jutottak a
házigazdák, de a mieink nem zu-
hantak ö§sze, hanem lelkes és tak-
tikus játékkal hajtottak az egyenli-
tésért, ami össze is jött, de a domb-
óvári sporik lest láttak. Avégén mar
minden midegy alapon kitá-
madfunk, ekkor kapfuk be a máso-
dikgólt.

l9.forduló, március 15
iíi : Madocsa-Bátaap áti 1 z2 (0 :1)
Yez: Kardos István, Ledneczky
Mihály
Góllövő: MagyarTamás

Az ifistak ismét esélyesként léptek
pályára, de ez még nem hozza al-
tomatikusan a győzelmet. Kissé le-
zseren és kényelmesen játszottak,
helyzetek maradtak ki, a vendégek
pedigbtintettek.
Null-kettő után mar késői volt a
felpörgés.

Madocsa-B átaap áti 2 :0 (1 : 0)
Yez: Haszeg Lajos, Kardos István,
LedneczkyMihály
Góllövő: Boris Kornél, Boris Balázs

A felnőtt csapatunk győzelemmel

SPORT: Labdarrígás

szeretett volna bemutatkozni hazai
páIyán amég kitartó lelkes szurko-
lóinak. Ugyanrigy, mint az els
fordulóban 11 emberrel, cserék
nélkiil tudtunk kiállni. Kiegyenlí-
tett mérk zésen jól haszrrálfuk ki
helyzeteinket, kapusunk remektil
védett, megérdemelten szereztlitlk
hárompontot.

2O.forduló, március 22
iíi: Madocsa-Kéty 1:1 (1:0)
Vez : Horváth István, Utasi Balrázs
Góll<iv : ZengríiberÁron

Ifistáink ismét játék kozben lep d-
tek meg, hogy a kózépmeziinyhóz
tartoz vendégcsapat milyen szer-
vezetten játszik. Sablonos, tlette-
len játékkal nem sikertilt helyzete-
ket kidolgozni, soványka dóntetlen
lettavégeredmény.

Madocsa-Kéty 1:2 (1:0)
Vez: Balipap Tibor, Horváth István,
utasiBalázs
Góll<iv : BorisKornél

Újra ll-en álltunk ki, bemutatko-
zott Jenei Ferenc, de Boris Baláns
iskolai elfoglaltsága miatt nem fu-
dott elj<inni. A nagy szél irreális vi-
szonyokat teremtett, de viszonylagjól alkalmazkodfunk, f lényben
játszottunk és a vezetést is megsze-
reztlik. A vendégek a második fél-
id t támadóbb felfogásban kezdték
és gyorsan <isszejtitt nekik két sze-
rencsés gó1. Innent l kezdve egy
kapurajátszottunk, de ezen a napon
nemj tt<isszesemmi.

2l.forduló, március 29
iíi: Tolnanómedi-Madocsa 0z2
(0:1)
Vez: Palkó László, Verbászi Patrik
Góllov : Madrár,Vtiros

Az ifistak mindenképpen gyóni
szerettek volna és ennek megfele-
l en a mérk zés elején vezetést
szereztek.A gól utáni id szakban is
f lényben játszottunk, de a
tolnanémedi legel talaja nem volt
alkalmas a kombinatív játé?,ra,
másrésá a spori nagyon elnéz volt
a hazaiak durv a j átékáv al szemben.

A második felid ben <isszej tt az
itjabb gól és biztosan szereztiik meg
ahárompontot.

Tolnanémedi-Madocs a 2z0 (2:0)
Vez: Kovács László, Palkó Lászl ,
verbászipatrik

Ezifital nem tudott játszani Baka,
Jenei és Lacza, viszont bemutatko-
zott a Paksról igazolt Házer Péter
valamint a saját nevelésii 16 éves
Makai István. Az els félid ki-
egyenlített játékot hozott, a me-
zíÍnyben darálták egymást a csapa-
tok, de a hazaiak pafilelzíii segít-
séggel két gólt is elértek. A 45
percben megsériilt a kapusunk, 10
emberrel folytattuk a meccset.
Araczki István lett a kapus, aki tiibb
bravrirt is bemutatott, el 1 pedig
megvoltak a lehet ségeink az
egyenlítésre, de csatáraink nem
voltakelégrámen sek.

Ápritisi bajnoki tabdar gó
mérk -zések

22.forduló, április 5
ifi: Madocsa_Cikó 12:0 (0:1)
Vez: Balipap Tibor, Horváth István
Góll v : Zengruber 3, liladán 2,
Magyar3,Vortis, Szabó

Az ifistrák taítják a harmadik he-
lytiket és eáttal is esélyesként lép-
tek pályrára a hátsó régióban tart z-
kodó cikóiak ellen. A kezd síp-
szótól egy kapura folyt ajáték és a
mieink tetszés szerint érték el
szebbnél szebb góljaikat. Arra is
vigyáaak, hogy kapott gól nélkíil
záqálkameccset.

iíi: Madocsa-Cikó 1:7 (0:4)
Vez: Balipap Csaba, Balipap Tibor,
HorváthIstván
Góll<iv :Horny:ík

A bajnoki címre hajtó vendégek
voltak a meccs esélyesei. Az (5 ja-
vukra sz It az is, hogy az eddigki-
válóan véd kapusunk sériilése nemj tt rendbe. Az els percben egy
ritkán láthat potyagólt kaptunk,

(folytatás a 12. oldalon)



(folytatás a 11. oldalról)

ami úgy megzavarta játékosa-
inkat, hogy hossá ideig csak ke-
lenül kihasalálták hibáinkat és már
az első félidő végére nagy hátrány-
ba kerülttink. A második félidő fe-
lemás volt, a csapat egyik része be-
letörődött a nagy zakőba, a másik
része kiizdött az eredmény kozme-
tikázásáért, végül a becsületgól
összejött.

23.forduló, április 1,2

iíi: Németkér-Madocsa 2 z 4 ('l, z1)
Vez: Véghelyi Zoltán, Koncz István
Góllövő: Madár, Szabó, Wolf, Ma-
gyar

Az ifisák a bronzérem reményében
nagy akarással vetették magukat a
ktizdelembe. Az első félidő ki-
egyenlített játékot hozott, a máso-
dik félidőben erőnléti fiilénybe ke-
rültünk, és ha nehezen is, de meg-
szer ezfuik az énéke s három pontot.

Németkér-Madocsa 3 :0 (0:0)
Vez: Szappanos Szabolcs, Véghe-
ly í Zo|tén, Koncz I stván

Ezűttal is hiányosan tudtunk pályá-
ra lépni, nem fudott játszani Szili,
Baka, Gergely, Jenei, Hornyák. Az
első félidőben fegyelmezetten ját-
szottunk és a szerencse is segített.
Amásodik felidőben a sérült Tarczal
nem tudta folytatrri a játékot,kijött a
helyére Araczkí, a kapuba pedig
Elek állt be. Fokozatosan elfáradó
csapatunk végül tisáes vereséget
szenvedett.

24.forduló, április l, 9
ifi : Madocsa-Mórágy 3:2 (1 : 1)
Vez : Nagy Viktor, Kovács Péter
Góllövő:Wolf2,Vörös

Ifistáink jól kezdtek, korán vezetést
szereáiink az ellenfél kapusa pedig
a kiállítás sorsiára jutott. Ezt köve-
tően számos gólhelyzettink volt,
mégis a vendégek egyenlítettek. A
második félidőben is folytatódott a
helyzetkihagyás, de a fiúk dicsére-
tesen kiizdöttek és a meccs utolsó

SPORT: Labdarugás

perceiben begyotorték a három
pontotjelent, gy áesgólt.

iíi: Madocsa-Mórágy 1:4 (1:1)
Vez: Weitrre. Áaa--, NagY Viktor,
kovácspéter
Gólltiv :Araczkilstván

Újra tl-en álltunk ki, bemutatko-
zott Jenei Ferenc, de Boris Balázs
iskolai elfoglaltsága miatt nem tu-
dott elj nni. A nagy szél irreális vi-
szonyokat teremtett, de viszonylag
jól alkalmazkodtunk, fólényben
játszottrrnk és a vezetést is megsze-
reztlik. A vendégek a második fél-
id t trámadóbb felfogásban kezdték
és gyorsan tisszej<itt nekik két sze-
rencsés gó1. Innent l kezdve egy
kapurajátszottunk, de ezen a napon
nemjottossze semmi.

MAGYARKUPA, április 22
Fadd-Madocsa4:5 (1:3)
Yez:Mészáros L, Mészáros G
Góll v : Hornyák4,Madar 1

Sziikség volt már egy <inbizalom
novel gy zelemre és ez be is ko-
vetkezett a megyei III-as faddiak
ellen. A z<immel ifistrákkal felálló
csapatunk nagyonjól kezdett és el-
s sorban a rutinos Hornyák góler s
játékával megnyugtató el nl sze-
rezttink. A mrásodik félid ben el-
k<innyelmíísktidttink néhány hely-
zetet, ahazaíak pedig találtak egy-
két szerencsés gólt, igy a mecc
végére ígazi, izgalmas kupahangu-
lat alakult ki, de sikertilt kiharcol-
nunkatovábbjutást.

2S.forduló, április 26
ífi :Magyarkeszi-Madocsa2 : 1(1 : 1)
Yez: Kardos Béla,Nagy János
Góll v : WolfJános

Az ifisták nagyon fontos mérk -
zéshez érkeztek a bronzérem szem-
pontjából. A jó formában Iévó ha-
zaiak tavasszal sórra verték ellenfe-
leiket és a mieinkkel egytitt fej-fej
mellett haladtak a harmadik he-
lyért. Nálunk nem fudott játszani a
sériilt Szabó és Feil, ami eleve hát-
ranyt jelentett, de apáIyéra lép 11

fiatalunk h siesen ktizdott. Sokáig
1 :l-re állfunk, ami rendkívtil érté-
kes eredmény lett volna, de nem
bírtuk ki a hazaiak nyomását és egy
gó1o s vereséget szenvedtí,ink.

Magyarkes zi-Madocsa 5 z2 (3 : 0)
Yez: Albert János, Kardos Béla,
Nagy János
Góll v : Tarczal R., HornyákL.
A feln ttek ígazí als házi meccset
vívtak a kisméretti és rendkívtil
rossz talaj páIyán A fií csak itt-ott
volt lekaszáIva, a szénát pedry rajta
hagyták a páIyán Passzolni nem
lehetett, vagdal zás folyt mindkét
oldalon. A hazaiak lelkesebbek és
szerencsésebbek voltak mint ffii,
nekik volt ot cseréjtik, nektink egy
sem, a vereség ezért torvényszeru
volt.

26.forduló, május 3
ifi: Madoc a-Si agárd 6 z0 (2:0)
Yez: B alipap C saba, Horv árhl stván
Góll v : Zengruber Áron 2, Lacza
Milán, Madár Kriszttán, Makai Ist-
ván,WolfJános
Az ifisták jó játékkal biztos gyó-
zeLmetaruttak.

Madoc a-Si agárd 1 :6 (0:3)
Yez: Balipap Tibor, Balipap Csaba,
Horváth István
Góllov :LaczaJózsef
Egy gyorsan bekapott gó1, egy meg
nem adott 1 1-es, egy kiállítás és egy
kezezés után szerzett vendég gó1
korán eldontotte a meccset.

Kiadia:
Madocsa kózség Önkormányzata

http:l lmadocsa.hu
szerkeszti:
Kiss Ferenc
zof zz3-4874

fecoshy@freemail.hu
Az rijság bei egyzési száma:

2.9.L.lp68llzoo5
Felel s kiadó:

Gelencsérné Tolnai klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szeks zárd


