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íkere j rtékony ágimíi or
il református templom fel jításának támogatása cél_iából

.n2006. március l 8-án megren dezettjótékonysági esten zsrifo-
lásig megtelt a Mtivel dési ház nagyterme.
A Himnusz kozos eléneklése után Gelencsérné Tolnai KIóra
polgármesterasszony, Szabó Sdndor Péter református lelkész és

T rjék Istvdn, az alapítvány kuratóriumi elnoke koszontotte a
*egielenteket.

Az egyttázi. kórus Magyar énekét kovetoen az Aranyszorii bá-
.rány, címtí kedves színdarabot láthattuk a 3 . osztályosok eloadá-
sában

A rendezvény zárásaként a Faluházban szeretetvendégség várta
a szereploket és a nézoket egyaránt, ahol Dr" Skrenyó Margit
szervezo munkájának koszonhetoen a falu lányai, asszonyai által
készített stiteményeket lehetett kóstolni, utána pedig kotetlení,il
beszélgetni.

A jótékonysági mtisor bevétele 237.52a Ft, amelyet az. A|apít-
vány számlájára utaltunk át"

Örtiltink, hogy a fblu a nemes cél érdekében ismét osszefogott.
emellett remélji,ik, hogy mindenki kellemes élményekkei téri
haza ezen a szombat estén.
Ezuton koszonjtik mindenkinek a templonr felujításáho 7, nyqitott
támogatását.

A telretséges zeneiskolások zongora-és hegedtij átéka után Lázár
Ervirr egy-egy pr zaiát mondta el Bak Petra és Széndsi Anita,
Szántó SóndortóI ezen alkalomra írt saját versét hallhattuk To-
rony irárrt. círnrnel. Árkí Zsuzsanna gyonyorti népdaleloadását
rnindenki nagy orornére a gyermek néptánccsoport bemutatkozó
fellépese követte.
A Bolcskei noikar ki.ilonb ózó mrifaju zeneszámokat énekelt nagy
sikel:rel., ráadásul egy meglepetéssel is kedveskedett a nézoknek.

Végiil a Madocsai Hagyományórzó Néptánc Egyesiilet tánc-
csoportja lépett fel, akikrrek mtísora most is megdobogtatta a
kozonség szívét.
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A márciust iljakra emlékeztek

2. oldal

Bemutatkozunk
A presbitérium és az ifi sági csoport
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Megkezd dtitt a bajnoki idény
Eredmenyek,,sorsolás

8. oldal
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íkere iotékony ágí míí or
Az els oldal .folytatása

il ,,falu kt ltójének" kimondottan a jótékonysági mtisorra
r/r írt verse. rnely a szi,ilof ld szeretetér l szól.

. zdntó stíndor
Toronyíránt

l{a elindulsz az éIet tj án,
ritkán tudod hova érsz.
Várhat rádjó sok kitéro
S a lélek tja az nehéz|

Kcrnnyebb lenne olykor-olykor
l-evágni a sok kanyart,

Elkeriilni rninden rosszat,
Kihagyni a zinzavart.

Konnyebb lenne megfordulni
Hogyha szembe fuj a szé|,

De egy t lehet csak el tted:
Az amire sztilettél!

Hisz a sorsod elkeri.ilni,
Ha szeretnéd is nem lehet...

gy esélyed van csak:
Elni, élni jól az é|etet!

Ha kell hát menj szembe a széllel!
Ha k vel dobnak, van kenyér,

Csak az ifttól nehogy letérj
A csillogó kincsekért!

Ha így éled a napjaidat
Es végére jár maj d az ut,
V i s sz a taláIsz ki sfaludba,

Hisz az éIet korbe fut!

Koszont majd a nagyharang,
szíved békés nincs mi bánt,
Lelked elindul majd akkor
Ilazafelé. . . Toronyiránt !

ílBíatiís
A márcírr í ífjalrra emlékeztek
|ltl árcius l4-én emlékeái,ink meg nemzeti linneptinkroi. 1r

JlJrr.iro* az általános iskola Oiariai adták, akiket Hingt
Mdrta tanárn készített fel.
A színpadon a március l5-i eseményeket jelenítették meg, A

gyerekek munkája nem volt hiábavaló, eztbizonyítja az a szín-
vonalas elóadás, amellyel megemlékezhettUnk a 15ít évvel ez-,-

elótti viharos idoszakról.

Kozosen élhettiik át a márciusi i{ak torekvéseit, az egyete-
misták lelkesedését, a szabad sajtó kivívását.

TAVA ZIZIRÓ BULI
1lT agy orommel fogadtuk a gyerekekkel egyi,itt Áprily Géza

o/ ll eloadómtivész mtisorát. Igazi tavaszi hangulatot varázsolt
óvodánkba. A gyerekek kozremtikodésével kis zenekart alakí-
tott, majd tavaszi dalokat adtak elo. Sikert aratott a hangtblis-
mero játék is. Volt vízcsobogás,kakukk szo...Majd el is játsz-
hatták a gyerekek az erdei sétát. Sok élménnyel letttink gazda-
gabbak a délel tt során.

. ". -_*__ _ ____ _ ie,cuffiéfrasír,
I(iizlekedésí támogaúá
!ehívotTl a sulyos mozgáskorlát ozott személyek figyelmét,
tl hogy a k zlekedési tárnogatás iránti kérelem benyu.itásának
határídelie, 2006. április 30.

Aztlk a nrozgáskorlátoz-ott személyek, akik kozlekedési tá-
rlogatást szeretnének igényelni, kérelmi,iket a fenti határidoig
nyujthatják be. Madocsa Polgármesteri Hivata| szociális iigy-
rrrtézójenél" fr'ellinger .Ióz efnéncil.

E határidőt kovetoen kozlekedési támogatás iránti kérelem
csak akkor nyujtható be, ha a mozgáskorlátozottság tárgy év-
lren kovetkezett be"

Hortobágyiné Gera Judit
jegyz

I,/
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Bemutatkozunk
fl Madocsai Református Egyházkozség rii presbitériumát és

)naz okumenikus ifiusági csoportot mutatjuk be.

A presbÍtérÍum
/t Magyarországi Református Egyházban az 1800- as évek-

,rltol a lelkipásfiorok vezetésével presbitériumok irányítják a
r:efurmátus gytilekezetek életét" 2005-ben egyházi torvényeink
szerint keriilt sor a presbiterválas rJásra. Az irj presbitérium
2006. január l -tol vezeti a gyiilekezetet.
A presbitérium tagiai: Kovtícs Istvdnné fogondnok, Csepregi
Laios építéstigyi gondnok, Biczó Mihtíly tigyviteli gondnok,
B n Bdlittt Géza, Itujdos Antalné, Hollóssy OIga, Kissné Szili
Mdriu, tfr" Kovtícs István, Laposa Péter, Rdcz Lajos, Somogyi
fuIariafrtr, Sultík Vilmos, Szekere Bdlint, Tarczal Jdnos,
Vdjer F'erencné, Wolf Istvdnné presbiterek, r(iss F'erencné,
'rarczul J nosné pedig pótpresbiterek. A lekoszono presbitéri-
um hároín tagi a K,ovtícs Istvdnné, GtíIosi Istvdnné és Szintai
Sdndor tiszteletbeli presbiter címet kaptak.

A fenyképen az uj presbitérium ill. a tiszteletbeli presbiterek
néhány tagla látható.

A2 iíkumeníkus íűlisásí c oport
,,A stillyedo világhajol parányi mentocsónakán,l lebegtink pá-
ran, emberek./ Mogotttink stillyed a vi\ágl mi lebegtink a
csolnakon/ A révésztink AZ IRGALOM. (Remenyik Sándor
tsibliaóra)

| 999 áprilisában hirdettiik meg
|- a7. ifiusági bibli a rát. Az elso
alkalontmal hatan gytilttink ossze a
régi gytilekezeti teremben. hz el-
nrult hét év során sok tti taggal b -
vtil az ifi. s vannak olyanok is, akik
már elköltoztek, vagy családot a|a-
pítottak. Két éve a paksi baptista
tiatalok is rendszeresen részí vesz-
nek a beszélgetéseken. Az alkalma-
kat Baksai Róbert" Vasadi Teodor és
Szabó S" Péter vezetik. Rendhagyó
alkalmak" koníbrenciák. koncertlátogatások erosítik hiti.inket,
táborozások, kerli osszejovetelek pedig erosítik a barátság k -

telékeit"

A fenykép a pesti kántorképzosok, & paksi és nagydorogi ifiselt
látogatásakor késztilt Madocsán.

A csíIlagok nevetnek
zeretettel várja Önt és kedves családját április 29-én, szom-

Q! baton délután négy órakor a református gyiilek ezet A kis
herceg címti eloadásra!
A mese kontosébe bujtatott filozofikus kisregény egy nag,y

utazás és egy nagy találkozás tórténete" A kis herceg elhagy.ja

otthonát és a számára fontos lényeket és értéketeket. és ezzel
kezdetét veszi hosszu utazása. Vándorlásának célja élete értel-
mének keresése.

|Jtazása során gyermeki szemével énetleni.il figyeli a felnot-
tek vil ágát. A kiráIy, a hi , az iszákos. az uz\etember és a geo-
gráfus mind-mind onnon fontosságának illuziójában él. csupán
a lámpagyujtogatóva| érez némi lelki rokonságot. Az igazi fe|-

nottség, azaz a felelósség jelei a gyenneki kis herceg életében
mutatkoznak meg: a fegyelmezettségében, a rendszerességé-
ben, a bolygójáért érzett felelosségben. ,,Felelosséggel tartozoi
azért, amit megszelídítettél" - tanulja meg a rókától. lgy a kis
herceg megérti, hogy meg kell tanulnia egyi,itt élnie a rozsájá-
val. A rókával való találkozása után így nyilatkozik helyelen-
nek ítélt szokésérol] ,,Bizony nagyon értelmetlen voltam akkor!
A tetteib l kellett volna ítélnem és nem a szavaiból. Szegényes
kis csalafintas ágai mogott meg kellett volna éreznem gyongéci
szeretetét. De én még sokkal fiatalabb voltam, semhogy szeret-
ni tudtam volna!"

Menekiilése miatt a
kis herceg jó ismeróje
lett a magánynak, csak-
rigy, mint az elbeszélo
pilóta. E találkozással
és egymáshoz való k -

zeledésíikkel még egy
esélyt kaptak,, hogy e

szomoru alapélményt
megváltoztassák. Bár
fajdalmas a torténet
zárása, a két fóhosnek
sikertil megvalósítani
szándékát: hazatérnek -
a kis herceg a bolygójá-
ra, a pilóta abajtársai kozé. Azonban más-más modon sikeríil a
hazatérésiik: a pilóta a megiavított reptilogéppel, kis hostink
pedig kilépve a helyi szabályok béklyójából,, elveszíti testét.
Hiszen az utazás kiemelkedó fontosságu eleme a visszatérés" a
hazatérés is.

A kis herceg oszintesége. gyermeki nyitottsága, bizakodása.
feltétlen szeretete orokre veltink marad. Hiszen megszelídíten
benníinket. Megtanitja, hogy lelki,ink és kapcsolataink ápolása
nélki,il tires és értelmetlen az é|ettink. És a csillagok tobbé nern
némák annak, aki barátot sejt mogotttik.

Léndrd Zsuzsannn
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A Gondozásí Kiizpont
Bemutatkozik kijeségiink Gondozási K zpontja

ru clzségi.inkben l9B3. január 17-e óta rntik dik ldosek Klub-
llio, *t ty 33 idos emberrel kezclte meg mrikodését. Szociális
Gondozási Kozponttá l998" március 20-án alakultunk.
A Gorrdozási Kozpont szervezeti felépítese:

Szclciális alapellátás koztil : étkeztetés, házi segítségnyujtás.
családsegítés.

Szakosított ellátás keretében nappali szociális ellátás:
idosek klubja

A Gondozási Kozpontban 3 f f állásri dolgozó áll kozalkal-
nrazotti jogviszonyban. A házi gondozói feladatokat 2 f tiszte-
letdíjas gondozóno látja el, tbladatuk: ebéd házhozszállítása,
szi.ikséges mértékti segítsé g binosítása (pl.: bevásárlás). Gon-
dozói tevékenységtikr l munkanaplót vezetnek.
Kozségtirrkben.jelenleg29 fó részestil szociális étkezésben . Az
ebedet a konyháról és az ldosek Klubjából megosztva szá|lítják
el az étkezok. Étkezessel kapcsolatos igényeket, kérelmeket a
{_iondor.ási Kozptlntban kell benyűrjtani, itt torténik a felvétel, a
térítési rJíi megállapítása és annak beszedése is. Személyi térí-
tési díiat mirrdenkl a jovedelme alapj án fizet. Az ét|apon A és
B menij szerint finom, változatos ebédek kozott lehet vá|aszta-
,1!

A ltázi segítségny jtás cllyan gondozási forma, amely kere-
rében orrmaguk ellátására nem képes beteg és idos emberek
saját otthonukban való gondozása torténik. Jelenleg kozsé-
gi,inkben 4 fó igényli eA az, ellátási fbrmát . Házi segítségny j-
tás korébe tartoz.ó gondozási tevékenységek:

- ebéd házhoz szállítása, tálalása
- Llevásarlás
* testi, személyi higiéné biaosítása, oltoztetés
- ágyazás, mosás. takarítás, ftités
-. orvoshoz kísérés- orvos lakásra lrívása, gyógyszerki

váltás. gyógys zeradagolás
- htvatalos tigyek intézése.

A gorrdozottak az ellátásért térítési díiat fizetnek, melynek
összege óránkent 180 Ft.

A családsegítés az éIetvezetési problémákkal, szociális gon-
dokkal ktizdó családok, illetve személyek szociális és rnentálhi-
giénés ellátása" A rászorulók a Gondozási Kozpont nyitvatartá-
si ide.ie alatt bármikor felkereshetik a családgondozót.

Az Id sek Klubja jelenleg 35 fóvel
retnénk, ha ez a létszám nóne. hiszen

mrikodik. Nagyon sze-
kozségtinkben nagyon

sok az idos, egyedtil él . Jó lenne, ha rrapkozben nem lennérrek

egyedtil, hanem társaságban, szeretetben telnének napjaik. .hz.

Idosek Klubj ába kérelem alapján torténik a ftlvétel, a7. ezz.ei

kapcsolatos f'eladatunk a térítési dii jovedelem fuggvényéberr
torténo megállapítása, annak beszedése. ma.id befizetése a7-.

onkorm ányzat szám|ájára, a gondozottakkai kapcsolatos nyi i-

vántartások vezetése.
Intézményi.ink rendelkezik: kozos egytittlétre. pihenésre. sze-

mélyi tisáálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az. étel me-
legítésére, tárolására, elfogya sztására szolgáló helyiségekkei .

Az ld(isek Klubja 'Á 8-tól |/z l6-ig tart nyitva, és napi .gy,-

szeri meleg ételt biaosit.
A nálunk folyó gondozás fo célja:

*< 

T,,o?x{rir"O 
ellátásóra részben képes személyek

:t. hiányzó családi gondoskodás pótlása,
* szociális helyzet javítása, eg,,edtillét megsz nteté,se.

l,:i:;iru::|n f#,í'l,;:::r;:;íf;::,: ;Z?,o,i,,
rés e,

* hivatalos iig,lek intézésének segítése,
,F sz kség esetén ebéd hózhoz szállítdsa, bevásárlás.

Minden hó els szerdáj án kózségi,ink korzeti megbízottja tart

eloadást ktilonbozo témákban, (pl: betorésekrol), amelyek k -

tetlen beszélgetésekké alakulnak. Heti rendszerességgel van

istentis zte|et: egyik héten baptista, a másik héten református.
Igény szerint fodrász, pediktíros, rnaniktiros jon a Klubba. Év-
kozben kozségtink óvodásai adnak alkalomszertien mtisort a7.

idos embereknek.
Igény s4erint TV-nézéssel, rádióhallgatással, kézimunkázás^

sal, rijságfelolvasással telnek napjaik. Mindezek mellett nagyoíl
fontosnak tartjuk a személyes beszélgetéseket.

Gondozási Kozpontunkban kapott helyet a Gyermekjóléti
Szolgálat, amely a jelzórendszeres házi segítségnyrijtáshoz
hasonlóan Bolcske és Dunafoldvár telepi.ilésekkel egyi,itt társu-

lás form ájában mtikodik

Hissztik és valljuk, hogy akózosség ereje nagy. Minden név-
napot, szi,iletésnapot és tinnepet egytitt koszonttink fel, ahogyan
ez egy családban szokás.

Aki hozzánk eljon, igazi családias és nyitott kozosséget talál.
szeretnénk, ha minél t bben megismernék es tagiai lennérrek.

szeretettel várunk mindenkit !

SzocióIis Gondozdsi Kiizpont dolgozói
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zelektív lrutladékgytijtés
f eleptiléstinkon már tobb éve lelre-
lr toseg van arTa. hogy a hánanást
trulladékokat szelektíven gytijtstik" A
Kaposv ári Y árosgazdálkodási Rt. min-
den hónapban elszállítja a zoldhulla-
dékot, a papín és a mtíanyagot.

Azért, hogy a szállítás napjait min-
denki idoben megtudja" a tavalyi év-
\ez hasonlóan idérr is elkésztilt a sze-
lektív hulladékgytíitesi naptár, melyet - három másik telepi,ilés-
sel egyti11 - már minden madocsai háaartás megkapott"
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Miianvag és papírszállítás lesz:

2006" rnárcius 29. május l0. julius 12.

augusáus 23. szeptember l 3. november l 5. napján.

Papírhulladéknak min siilnek az jságpapír, kónyv, hullám-
karton, melyeket ósszekörue kell elhelyezni az ingatlan elé az t

széle:re

ztild h u lladék szállítás lesz :

2006. márciusZ2" április 12, április 26, május 17.
junius 14. augusztus l6. szeptember 27 .

október 1 l. október 25. november 8.

november 22. december 6" napján.

Z ldhulladéknak min siilnek a kaszálék, falomb, fanyesedék
es egtéb nóvényi eredetíí hulladékok, nlelyeket ép és zárt zsá-
kokban. vag ijsszekóNe kis kótegekben kell elhelyezni az in-
gatlan elé az ut szélére.

W
r á Ékoz tato a maúádnflueír,zárót
n madárinf]uenza vag}, szárnyas influenza alapvetoen ?

arlszárnyasok fertózó betegsége. amelyet az influenza ,nA''"

vírusának ktilonbozo altípusai okoznrak.
A madarak egyes fajai ktilon-

bózó mértékben érzékenyek
ezen betegség vírusainak válto-
zataira. A vadon él vízi szár-
nyasok ttinetmentesen is hor-
dozhad ák, azonban a házi szár-
nyasok érzékenyebbek a í'erto-
zésre, kozi,ili.ik is a pulyka a
legérzékenyebb.

Annak ellenére., hogy a ma-
dárinfluenza a szárnyasok be-
tegsége, az emberek is megfer-
tozodhetnek és megbetegedhet-
nek, azonban nagyon ritkán, és

ktilonleges kortilmények ese-
tén"

Az emberi megbetegedés csak a fertozótt állattal való szoros"
kozvetlen kapcsolat és érintkezés során alakulhat ki"
A madárinfluenza vírus a szárnyasok tirtilékével, váladéká-

val, vérével terjedhet állatról emberre"

Mi is tehetiittk a madárinfluenza ellen?
általános h igiénés szabá|yok betartása

- alapos kézmetsás
- házi íbrtotlenitoszerek has zná|ata
- tojások lemosása. torlése

o A hrisokat jól stisstik ffi 8, illetve fózzuk ffieg, mivei l,,

vírus 70 "C homérsékleten biztosan elpuszful.
. keri.ilni a kozvetlen kapcsolatot beteg baronrfival" él(i

vagy elhullott vadm adárral.

A gyermekek figyelmét
felhívni, es megtiltani,
hogy madarakkal játssza-
nak, és megtanítani nekik,
hogy ha beteg, esetleg
elhullott madarat látnak,
szóljanak a szi,ileiknek,
óvónoknek, vagy a peda-
gógusoknak, mivel ez
utóbbi esetben a városi
ÁNrS Z-nekkell szólni" A tisztiorvos i S zo lg tíIut

ffét&asrutí l,tr,ía,n*fuíeí É

ffi
ffiffi

Madoc s ai,s zav azóhe lyi s é gek:

1" számű szavazókor: 2. számvszavaz kor:
ÓvodaMíivetíidésí tnáz

Orsz áegvtilésí képví elíi választás
2oi0,6. áprílís 9. és áprílís 23.

3. számu szavazokor:
tittaláno Iskola

Szavazní6 otátót 19 otáQ lehet.

al ó tagoaat
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Megkezdóidtitt a tavaszi saeaon
El(íkésziileti mérk zések

Iltl árcius elso hétvégéjén folyatódott az edzo mérk zések
Jllsorozata. 4-én szombaton Komlodon lépttink pá|yára, és

csakugy mint egy héttel korábban" kikaptunk, 5-én vasárnap
szakadó hóesésben a Géderlakot fbgadtuk. Ekkor az elsó fél-
ido jó"játékot hozott, a második félidore irreálissá vált ata|aj, a
vonalak is alig-alig|átszottak. erutek ellenére játékosaink dere-
kasan ktizdottek. A március l2-i rajtot a szovetség elhalas ztot-
ta. ckkor irjra a megyei IIl-s fóldvári csapatot fogadtuk, szép-
szárrru kozonseg elott"
[iredmén_yek

Dunaktinrl d Madocsa 6:3

Madocsa - Géderlak 8:4

Madtrcsa - Dunafiildvár 7:t)

A bajnoks g tavaszi nyitdnya

Ül árcius l9-én rajtolt a bajnokság, a f'eljutásra palyázo
J l J Tolnát fbgadtuk. A mérkozés ragyogó napstitésben,
szépszámti szurkoló elott kezdodott"

Madocsa Tolna 0: l
l't,íuller-Iiaka, Szili ,Sánta, Sudár-T'ancsa, Aradi, Araczki Á, Hargitai
,J ruczkt {. l---l]óde Bese:nczi. i

Nag_v iramban kezdodott a mérkózés, hatalmas ki,izdelem
fblyt minden labdáért, sok volt az titkozés a kozépp ályán, a
kapuk ritkán kertiltek veszélybe. A 15. percben egy céltalanul
elorevágott labdára - késlekedő védoink mellett lecsapott a

tolrrai cerlter. és nregszerefre a vezetést. A gól felpaprikána a

rnieinket" és fergetegesen támadtunk a7. egyenlítésért. A mie-
ink szívvel-Iélekkel ktizdottek, de nem tudták feltorni a kemé-
nyen" olykor durván védekezó vendegek védofalát" A vendég-
kapus bravútrosan védett, ha pedig vert helyzetbe keriilt, a ka-
pufb segített nekt"

A mérkozés után a baráti kor a faluházban léttta vendégtil a
csapatot vacsorára, ahol rnegtortént a meccs gyors értékelése.
i{a a f,l k hasonlti lelkesedéssel lépnek pályára a t bbi mérko-
zésen is, még sok oromet szerezhetnek a madocsai futball ba-
rátoknak

IIi: Madocsa Tolnu l:4

Az ifistáknak sem volt konnyebb dolguk, mert a tolnai ifi
csapat is az, aranyérnret clstromolja" A sportorvosi mizéria mi-
att játékosaink koztil sokan hiányoáak, így tartalékos osszeál-
tításban léptek pályára. 60 percig remektil helyt álltak a sokat
tánradó vendégekkel szemben, de az ekkor bekapott gól zavaft
trkozott a csapatjátékban. és rovid ido alatt 0:4-re alakult az
eredmény. A végére osszeszedték magukat a míeink, és meg-
szerezték a becstiletgolt. 

" Léndrt Gyula

B de h rom gók szerzett

Víajos - Madocsa 3:4 (G Bóde 3, Araczki A.)
iMuller---Baka, Szili, ,Sudár |Tancsa, -Aradi, Araczki A,, Araczki A, (Besenczi
Z.) ltargitat (I,Vqscher.)-__Bóde I., IJesencn í.)
A helyzeteket.iobbarr ki}rasznáI csapat gyózótt. Ezze| a siker-
rel csapatunk elmozdult az utolsó helyrol
Líi: Majos, - Madocsu 5:0

- ,,pan Gsapatunk továbbí mérkiizé eí
Hazai mérk zések:

dpritis I6" t d0
Madocsa - B lcske

aprilis 30. 16stl

Madocsa - Ozora
május I4" 1700

Madocsa - T'evel
május 28. l700

Idegenbeli mérk zések:

április 9. ! 530

B taszék - Madocsa
ápritis 23 ld'u

Kéa - Madocso
május 7. l 630

Ócsény - Madocsa
május 2I " 1700

Madocsa - Simoníornya DunffiIdvár - Madocti
jtinius I8. I700 jtinius 4. 1700

Madocsa - Kajdacs Dunakijml d - Madoc o
jlinius 25. I700

Decs - Madocsa

Az.U-l3-as csapat mindig péntek délután játszik.
AzU-l6-os csapat mindig szombat délelótt l0 órakoriátszik.
Az U-l9-es (ifi) csapat mindig vasárnap délután .iátszik a í'el-
nótt meccs elott 2 oráva|.

(iregfiuk focí
lla, évvel eze|ótt indult a Sárbogárd és
L kornyéke oregfi k nagypályás labdarri-
gó bajnokság Tolna és Fejér megyei csapa-
tok részvételével. Ezen általában 8-10 csa-
pat vett részt. k ztiik a szomszédvár
Bolcske is, ahol koztiltink is néhányan pá-
lyára léptek. A tavalyi ev végén megalakult
nálunk is az oregfiuk csapata, mivel gy
gondoltuk, hogy eredményesek lehettink a

fent említett sorozatban.
Nagy reményekkel várjuk a bajnokság

kezdetét" Úgy éreátik, hogy a falunkban
akad annyi id sebb, focizni szereto játékos,
hogy érdemes legyen belevágni. A verseny-

j

'I},
kiírás 30 év feletti korhatárt ír elo. pár hetes szervezomurrlia
eredményeként tobb mint 2}-anjelentkeztek a csapatba. A baj-
nokság tavasz-ószi rendszerben zajlik, kéthetente szombaton-
ként. Ebben az évben nyolc csapat nevezetí. A játékosok nag_y

része a 90-es években volt meghatározo labdarrigó Madocsa.
felnott csapatában. A csapat doyenje Rostás Gyorgy" aki már
az ótódik x-en is tril van, míg a legfiatalabb Szintai Ferenc., akl
pár hónapia toltotte be a 30. életévét. A nézók olyan egykori
játékosokat láthatnak tijra a pályán (a teljesség igénye nélkt"ili
mint: Szabó lstván (Kupi), Szili Lász|ó, Voros Bálint, Somogyi
Viktor. Szabó István, Araczki László, Blatt Pál, Baksa Károly.
Szili István stb.
Márciusban három edzomeccset játszottunk, ezek eredmenyei:

Madocsi - Gyapa 6-3 (1-3)
(G": Szabó (3), Araczki, Szintai L., Adoriáni

Madocsa Kajdacs 6-I (3-|)
(G": Szabó H1, Araczki, Adoriánt

Kajdacs Madocsu 2-6 (2-3)
(G., Szintai L. (2), Araczki, Adorján, Szabó, Szintai F.,

A bajnokság április l -jén kezdodik, K lesd lesz az ellenfel
hazai pályán l5 órakor"

Mirrden szurkolót és sportbarátot sok szeretettel vár az óregfi k
csapata. , eintai Ldszló

Kiadja" Madocso k aég Önkorm nyzata,
'rórdelci-szerkesztcí: Mdté Dénes tanár
tVladocsai honlap http: //madocsa.fpn. hu
,4z ujság belegtzést száma: 2.9. 1./I268-1/2005
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