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YIII. Fiildecí fánoc Neptíinc telálkotró líl(}6. máiu
fi z iddn 8. alkalommal kerult of a Foldesi János NÉptánc ta-

ü/ t líílko zó tne Eíendezd s ére. M adn c a más o dik alkalo mrnal
adott helyet etutek az esemén3rrrek, ds vett rdsgt, a Tolrra Meryei
Kultrxális Intdzet mellett a EtftleEdsben. A Ndptdnc taldlkozó
cÉlja, hoffi emlÉket állít On Madocsa snilottjdneh Foldesi János-
nal<, aki sok-sok dven keresztul kitaftással És hozzáÉrtdssel vd-
gerie ndpmrivel i mrmkáj át a nÉptánc, ndpzene teruletÉn. Ö ala-
pította meg 1946-ban a rnadocsai haryomtíny tz néptánc egrut
test amelynek rend Ee, tánco + a helyi hagrományok gnijt je
vnlt"

il szakmai programot 1B órakor Gfolenc drnd FoJrnaí Efuím
dlpolgármester nyitotta íneg a. mrivel dÉsi házbarr, atnikor is
lnilon köszontotte Foldesi JánosnÉ Margitka ndnit" és fiát- Foldesi
LajosI akik naff oromrirrlsre au egé E Ff Efff.mon rdsrt,vettek.
Szabadi Mihály ,,Foldesi Jánss, pályatárs" címri el adásában
tnéltatta Jarri bácsi emberek iránti sreretetét- a nÉpzene, a néptánc
rtánh elhivatotts gát.Majd Felfoldi László néptánc lnrtató a

,,IVIadoc a a néptrfirc haryományok tíikrében" c. el adásábm 8.

tnadocsai táncok jelent sÉgéve| értdkdvel, a haryományokkal
fogIalkozot| me\mek sgrdn au e5ruttesr I 8. madocsai zenekar-
ról kÉszített archiv:rideó felvéieleket. mutatott be.

A vet^ítdst kovet en az emldkezds virágait helyertdk el a Tolna
Meffiei Kultrsrilis Intézet mr.mkatársal, a Madocsai Haryomány-
ru Ndptánc Eryesuletkdpvisel i ds az Örrkormányzatvezet i a

9J Érr-rel ezel tt sniletett Földesi Jáno t{dnííl.

At arsdn;rfri Hqpnwn,y nő Nryifrrffi ^Egpdifi#s

14 órától kezd d en kerult or f, néptáncc Oportok bernutatój*írq
flffie lyen ko zel 40 0 f lép ett fe 1:

Ma ocsai Hag}Tilrány n Fg}-*iit*t utánpótlás c qFortja

Alsónpki Haeyo rnány{n Nép tánr Fg yiittes
Bogár Istuán H.gyonány lz Fgy*"iil*t fl&sáayJ

EiíIrskgi Néptánr Eg psiiltt
Gylirrgykosro", Hegyornányffn Néptáru Egyiit es ffia&ráfraq}

Felviilek NÉp tánc Egyesiiht (Jrítessá$

Forga ís NÉptáffi Esyrtttes froínat

Meilocsai Hagprnáily l:rff NÉptáru Egpsiilet
Mórágyt ITÉ rnrt Ne rnre tisÉgi Táncegyiitües
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T[m. r'fldeeí Jánoe nÉpí ínÉ találtsoró *
Fb$fatas az eísd oIdnJróJ

tnris orszdmokat szake rnb erekb 1 álló zsrfui min sítette,
aíne lynek ta6 ai voltak :

Fe$6tdf fdsítd népránckutd.ó, a, MTA Zenehrdományr

Intdzetdnek ndptánc szakvezet je
JkaDadf jl 'frdly Eesserryei üyorw-dijas ndpmrivel , lrore-

I , ÁrBdil i#,fii-*sl

fi Spor[csamok megtelt ndz ve| akik mindig nag$ tapssal
Ü/ ljutalmarták a felldp k mrisorát. V áltogatos és sdne FroB-
ramot láthattrmh ffieBcsodálha uk a lttilonboz ndpviseleteket,
a vdltozato s abbnrdl változato s abb tdncformákat.
t8 órátó1 kezd d en a mrivel ddsi há=ban sgaktnai beszélgetés
folyt a bemutatón látottfll.cról, ahol a rnin sítést vÉgz k hos Ea-

frfi ds rd szlete s en driékelték a mris orszámo kat.
A Faluház udvarán a Csurgó genekaf kísÉretével Táncház zdrta
a nüFot, arnelyen rnind a rnadocsaial*, mind a vendÉg e5ü ,esek
taaei jól éreztdk magukat.

B írdífunnp *ífidffifárt
Í| nnO. május 4én rend rok sokasága lepte
í el Madocsát. Nem brinury torttflL ha-
neffi Dunafóldvár ds Komydke Efinmeg-
el zdsi ds Kogbiz[nns,íEt Társulás keretÉben
2. alkalommal kerult oí Rend rnap meg-
zefilezÉ s ére, aíne lyrrek aE ide i évb en

M ado cs a adoti helyet.
A render:rdnyen rd szi vettek a társult telepuld sek (E olc ske,

Dr.mafóldvdr, Madncsa) kdpTrisel -testuletÉnek tagjai És veue-

t i, a Paksi Rend rkapit,írryrá& a drmafoldvárirend r rs taga1
a p o1gár rs é tsek kdp:ris el i is.
Au iirrrrep dget Gelencsdmd Tolrrai Klrfua polgdrrnester 8 uüny
nyitotta tne s ínaj d s or kerult ag liv Rend re elisme rÉ s ek átadá-

sára" A Tdrsulás tnegalalnrlásakor au orrkormányzatok elhatá-
roziák, hoffi minden dtten díjamák a Dr.mafoldváron mrikod
rend r rs mrxrkatársai k Eiil azokato akik a legiobb murrkát vÉ-
gertÉk. Az idei Évben b iltisrt teruleten Híinili Pdl f toms-
zásglós, kgrrendvédelmi kategófiábflfr Fedig Sgalai Jógsef f -

totzs-zászló s kapta a lcitrxrteté st. A rendenrÉnyen elhatrgzot|
hotr a Tdrsulás sikere en pályrízot| az elrryert kdtrnillió forint
esr rdsrdb 1 b vítettdk a hrirorn telepulÉsen a jelz rend Eefe

h{fui beteggorrdozó szolgálatot valamint brinmegel zÉsi el -

adássorozatot indítanalí, &melybe a polg& rsÉgek is bekap o-

lódil k.
Az unneF Éget a tnadocsai néptánnegruttes mrisora után va-

c üffl zdrta.

##ffi#

TertÉleti Élér

'| 
006. május 24-Én rendkíTnili testrl-

l leti ulÉst tartott Madocsa Kozség
Örrkormányzatdfl frk képvis el -te stulete .

Az uld s en három f napirend szereF elt.

- DUNA-MECSEK Teruletfejlesrtdsi
Alapítvrinyhoz b enyfijtandó p ályáza-

tok.

- A 2005. dvi ffireíffie óléti és Hrefinek\rÉdelmi mr:rrkáról szóló
beszámoló

_ A Polgármesteri Hivata]ndl vdgzett bels ellen rzésr 1 szóló
j elenté s

A testulet els kdnt t DUNA-MECSEK TenrletfejlesztÉsi Ala-
pítványtrnz ben5nrjtfrfldó pály,ízatokat tárgyalta meg. Az alapíL
-ríínyr a Paksi Atomer tnri Zrt. hozta ldtre azzal a cdllat hory a=

er mri vonzáskorzetÉben lév lrrilonbou kistérsdgekbe tomo-
ríilt telepulÉsek teruletfejlesgtési cÉljaikat meryalósithassdk.
Madocsa Orrkormányzatának két pályázat beadás&a volt lehet -

sége. Az egyik ar Aily E. uüca r[tburknlatának frhijítá árn
vonatkozó (ezi korábbEfi ff, Regionális Fejlesrtési Tanács eluta-
sította), a tnásik a Polgárrrcsüeri Hívatal tet ftl jitásáre To-
netkor pályázat. Ez utóbbinál a testulet a hivatal homlokzat
f*lulítására már beny jtott efir pályázatot amelyet t Teruletfej-
lesrtÉsi Tanács tdmogatott. Most er[ egéseítené hi a hivatal tetfi
rekonstrukciój a. Ezze 1 eldrhet vé válik, ho ffi a telepuld s dletÉ-

ben koqponti EerBFet játszó hivatal éptrlete telje en tnegrijulJo*
A kdpvisel -tesbdet ínindkÉt pályázatot támogatta, és a felujítá-
soklroz snrkséges orrkormányaati oner t fr. koltséryetdsdben
bizto sította.

EEt kovet en tárryalta meg a testulet a 2005. é:ri ryerínekjó-
lÉti ds sleíme!íIÉdelmi tevékenysdgr 1szóló el tetjesgiÉst. E
terulek 1 fl ffirerffiel$rédelemr l szóló toruény értelrnében rnin-
den Év május 31-ig átfogó értÉkelést kell készíteni.
\Iáltozás a tavalyi évhez kdpe t, hos, a sreímekjóléti feladato-
kat 200J. április l-t 1 társulásban látja el az orrkormán5raat
Eolcske kozsdggel És Dr,rnafóldvrfu várossal kozo en. A tánulás
ueí:rreuete a Durrafiililvár És KiirnyekÉ G3trrrckjólÉti Tárrsu-

Iá , amely fl dunafóldvári Alapszolgáltatási Koqpont keretÉben
]rÉga mrxrkáját. A trfusulással sikerult megoldafli, hog;r a ffirer-
mekjóldri feladatokat szaltirányrir fels folni vdgzett éH,i csalá&
gondozó látja el ínaga seínvonalon.
20üJ. Évben 8 ffirerínekrédelerntnel kapcsolatos ugyek szárna au

el z Évektrez hasorrlóan alac trry volt. EE k szorrhet a telepu-
ldsen nrikod er s jelr rcnilsrenr*k (családgondozó, vdd n ,

iskglai-óvodai ffirgrffielfirédelmi felel s, ffiretmekorvgs, jegrz ,

korzeti rn*gbízott stb), És aE agoffi li gondozásnak. A korzeh
megbízott állandó jelerrlÉtdnek koszorrlret en az utóbbi dvekben
fiatalkor ak ált81 elkovetett brirrcselekmdny seffi tortÉnt. A ve-

szélyertetetts é gj okok k Eiil viszont lciugró fffI maga az anyagi
ok miatti veszélyegietett kiskoruak száma, atnelyet l<tilonboz

ffireíínelfiIddelmi támo gatásolqkal kompenzál az orrkormán5ruat.
Összessd gdben a srefinekjóléti ds ryeímelrsrédelmi feladatok
ellátása jogszabályoknak rne$elel en tortént, ezért, a kdp-rise-
1 -testulet a beszámolót eryhangíag elfogadta.

V Égezetul a kÉprrisel -testulet elfogadta a paksi kistÉrség bel-
s ellen reinek jelentdsÉt a Polgártnested Hivatal leltározási és
selejtezési tevékenysdgér 1. A jelcntÉs tlrner:asrtelri rnngáIle-
pításokrt ntill tartelrner, viszont a tgvábbi munka során a

jelentds el remutató javaslatait minderrképpen fi5reletnbe kell
vennr"

flfcJ}

ftíntháa aftol mindenfri fripfid dlíí frtilrdnmldásár
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Ege en járt ag í{idift asz*íly

il csutnrtok retstsel ninderrltinek naffilon jól indutt. A korai
l/ lfelkelés serrkinek nem okozott gondo[.
Az odafelé ton tobbszor megálltr,rrrk. Kora dÉlután érttink
Egerbe a várhog. Megnérttrk a Panoptilnrmo| amiben 8, titkos
alaart tninderrlcit lenyrigouott. E*jííriuk a vár minden zegzugát.
Ery óra szabadprogramot kapturrk. Kihasunálva & kíndlkozó
lehet sdge| vásárolni menturrk.
Ernrtán indultlJfik a szdllásurr]rrff, me ly N o srnnaj -S íld lniton
volt. A vacsoráig az id rrket akomydk szemlélésévelttrltottuk.
Másnry reggel elindultunk Seilvásv&adr 

" 
a Szalajka-volrybe.

Kirdndulásrmk hang-ilatá méE Effir lcis zápof em tudta elronta-
ni. FelfelÉ kisvazuttal utagtufik. Az sember barlangját ff.

sátos, csriszós t miatt neíil tudta megtekinteni aE osrtdly.
V is sgflfe ld E Erdd szeti Mrizeumb a tetttirrk láto gatást. A
Szalajka-volry eryik Éttermében foryasztottuk el az ebÉdiin-
ket.
A hazafele t is hossai vol| amit a Siroki vár me5mászása

tett drdekesebbd. Minderrlci sok élménrryel tdrt haga. Máskor
is szíve s en elláto 8atunk ide.J . o srtdly

TaváibtanuJd

f skoldfik nyolcadikosd tut vanrrak a pdlyaválasz!ás igen ne-
I hda izgalomrnal teli id szakán. Tanulóifik k Eiil 4 f t vettek
fel gtmnáziumbq F f t szakkozépiskolábs, 6 tanulót szaldsko-
lába. Reméljtik, megátlják hellnlket a válasg[ott kozdpiskolá-
barr, jó hímevet Eereznek iskolánknak. További munkájuldroz
sok sikert kívdnunk.

Meghív

f skolánk 2006. jrlnius 17-Én 10 órakor rendegi a nyolcadik
I osrtályosok ballagási íirrnqpélyÉt a Sportcsarnokbar. Uffir fI-

ezen a nflFon 17 órakor tandvzáró tirrrrepélyt taftuilk 3 alsó
tagozat udvarán. Mindkét esemÉnli^re ueretettel várjuk a hozzá-
tartozókat és drdekl d ket.

^BÉcs

l?É8u a felvételinelr, uefencsÉre minderrkinek sikerult beke-
ll rtitnr valamelyik középiskolába. Most mdr n}ruEodtarr de

azéri szornorrian ballagfratr.rrk eI, kezdhetiifik neki ínegdrde-
melt pihendsnek. Eár Bffir kicsit féltifik, rnilyen lesz az rij isko-
lában rij emberek kozé bekerrilnr, de biztosak vagrr,rnk benrre,

hogr tufurrk .rij barátságokat kifflakítani. Szeretndrrk köszonetet
mondani snileirr]sne E o srrályf nol+irr]rnek é s tanárfliflknak .

Eolror f,ípra ds Prbntrrorr',c.g E'rf '

t tnost amikor vdgre bricsria,rnk, naryobb a fájdalom au

tI oromnÉl! De 8E emldkeirrkben továbbra is itt fog Élfli &E

osztrílyteíínek, folyosók kÉpe. Ii,s a sok vidámsás 8 dv csokrába
kotve! Esnirrkbe jut sok felelÉs, amikor remeg seí:n el

vártuk a dolgozatírást! A sikerek És a sikertelensdgeh amiket
egru élttink íít. Eizro fi.Eín merul mald a mrilt köddbe a kirdn-
dulásoh vetÉlked k és a 9ük szÉp egrrrtt toltüit óra emlÉke

sern! S voltak lreí enyek is, atnelyeken ossze tudtuk mdrni tr+

dáflfi}kat istnetetlen diákokkal. Na És a kéri ffieccsek! Hol uj-
jongtunk a ry zeletn mámorábar,, máskor mBB egrutt sírtrsrk a
r'efesdg miatt. Mos[ már orokkÉ emldkkÉ vrilik rnindeg! Eigo-
nyo an sokan Éreztrrk azt, how rnilyen jó lenne mfu hireptilni
8.u általános iskola kapurr; vdgre elballagnl! De rnost látjuh
h*ffi ezt, mindanrryiunk effir kicsit fájó szírnnel teszi meg!

Pfo nrn g rr f,c.g .&'nnrtt' "rt a - Pr'd dír ffr'lrga

Egásaságeseb, ftamy ErJEtért

f skol{ífik fiE idei évben is rdsgt vts u 3 ,,Effirutt . parlagfii
I ellen" Alapítvány Z ldfrltna Programjában. Ez a nyolc fordrp
lós vBí eilJrsorozat izgalrnas szellemi vetÉlked ket" kÉzmriveg
fo gIalkozás okat sp ortvef eillreket rendez 8. komyék isko lái
kozot| melyen osszemdrhetik a tanulók tudásukat, uryes éHu.

ket, kitffftásukat. A verseflJr végen a 5r rtes iskola nem kerÉk-
párokat nyerheL ínint az el z Évberr, harem minden rÉsglvev
iskola Értdke Fortszereket, vásárlási utalványt vehet át"

A versenyhez tarlorik mdg olyan feladat is, melybun ki tuda
szebbd varázsolrri iskoláját au alapítvány által ajándékozott
száz datab .rirágpalántával; illetve ki tud t bb srdragelemet
osszeryrrijteni ebben a tanÉ erq valamint a Fadagfii gnijtés
során a cdl a4 hory tisrtábbíí egészségesebbé teffnft komye-
u ettirrket.
Az eddigi akadályokat sikere Bn vettulq remdljtik, lendule-

tiinkkilÉír au év vÉgdig; s haneín is lesairrk els k e ver Bnyen,
de legalább dobogos helyen vÉsnifik.
A Zoldalma Fíos ín célja ffz ifjriság komyezeL és egészsdg-

tudatos nevelésének er sítÉse. A Frosfaín egÉsz d:rre nÉt vál-
tozatos és izgalmas feladatokat, id begsEtásaFedigigazodik ag

dppen aktuális tanÉv rendjéheg. A prosaín felel s koordinátora
iskolai koordinátorra| Sz kdnÉ Szabó Anikóval tarrja 8 kap-
csolatgt. Minden proErflín rdszeredményekkel zárul, melyeket
az év vé gér; az utols ó forduló után o ssge sítenek.
A térségi ískolák kozlll au els helyezést elÉrt iskola a

,l oldalma" pf o sarn vándors erle gét kaFJ a ffie B.

An1ntk rrnpja tE óvod#halr
H etek óta lázas késnrl dés folyt. az óvodábgn. Au év effink
f f legszebb napjára, E édesany{ik köszontÉsdre kásníltek a
sreímekeink.

Minileilki, rnÉg a l*gkisebbek is wllssel És saját krsritÉs
kÉpecskÉucl iínrcndtrbttek ilrng eí iinnnp rcggelÉrt rifus-
anyjultet.

A narycsoportosok zsrir| rendertek, melyre édesanyjuk mel-
lett nfl.ffi mamájukat is meglrfirt,ík. A zenés, verses mrisor után

,,saját készítdstT' sutemdnyeket szolgáltak fet fl. gyerekek. A
vendÉ gek orornkonrryelrí<e 1 a. sze mukbefi, ffie gIratódva fo gadták
a ko szonté st.

1S uj óvodáf
fi p*ris 19-dn megtortdnt az óvodili beíratás.

r/t.A 2006_?ü07 nevelési dvben 19 ryermek kezdi meg flu óvn-
düi dleteto folyatnatosar1 a hartnadik életdv betgltdse után. Au
óvodds koru Hreffnekek létszáma 2üt]6-?ü07 neveldsi dvben
várhatóan T1 f .

Május 26-án 17 kis ffirermek b csrizik az óvgdától.
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f smn neín osrtál5rratoka!
I hanem utalványokat fld. Eg
tortént a madocsai református
tetnplo mb an is mÉjus 28 - dn:

korrfirmáció, . grulekeretbe
felvett fiatalok urrnepe. Egen
a. napon minden korrfir-
rnandus megttapta a mBEa ,;,,,,,:,

Életutalvdnyát. Az okm,ínyoh,,,,i,i,li,,,,,,,,,

melyeket ff. fiataloknsk át.iitii.'...,'...'..,.....,.,

nyujtotfur,h flem drszokleye- ffi*1;,,,
lek, hanern utalványok. On- írtffiii
magukbfrfl neín émek többet a í*m
papímril. Arra vámak mos! _tiJT,ffii-ffi- riiii

hogr beváltsák ket a rnin- 
$,g

derrnapi dletben. Akkor derul
ínajd kL ho8y mi minden rejlik berrnuk. A korrfirmandusolcnak
segítsds* is snrksdguk lesz mindazoHól, kik kouel állnak hop
rájuk - snil kt l, narysnil kt 1, keresrlsnil H l" rokonoHól.
A lelkész csak azt tudta megértetni veluk íetnélhet leg! -l
hoff ínit jelent keresrtydrrrrek letrrri. Ho5r eE anrtán hogran
mrikodik a minderrnapi dletbefi, a,,tnindennapil' keresrldnyeki 1

tanulhat1,ík íneg: akilqreh mint a korrfitmandusolcnak is, vasát-
rlaporrként jra És uJra válasulaniuk kell, menjek ternplomb+
vfl.ffi ne tnenjel# Csatlakouuam-e valamely 5rrrlekegeti c DpotL
ho4 ahnl kozc en keresnek eligazodást 83 élet kétdéseiberr,
vaffi szemÉlyes probldm{íkban? Nem jobb nekem inkább csak a
karrieíBtnítlel tor dnom? RÉszt ve5rek-e a látogatók mr:nkájá-
barr, kere Btn-e fl helyemet feladatotnat a grulekezetben?
1I atr elÉg nekeín a. ínagff,m baja?
\I as*í*ap nemcsak a korrfitmandusok kaptak ÉletutalvííilyL ha-
neta a.fif, minderrki egrat,í"t jogosult!
Suénási Anita a korrfrimációra Eódás Jdnos eryik veresdt vá_

tasr[otta. Nemcsak korrfirmandusoknak szól e rrer , ha megért-
jtikl ,,hfl e gIrallgattuft ajkatok s zent/ F o gad{í ilit.
Eíír Ldlek szólt volna bennn,/ S igaa tisgta hit!/ Z gtátok a har-
ci dalt" melyí qnJjt ds elragad:
,,Fel barátirrL drága JÉzus/ zdszlaja alatt!"
Zsenge fiah srenge lrinyok/ Eárcsgk lelkeserr/ Kdsgtus ritján
j.arhatnátok/ V*diF ry rtesen!
UL lga=sá5 Elet ü s nincs/ Eenne tévedÉs,/ },TÉlkiile a boldog-
ságfrod kincs, tudás kevds." -I.E.-

"Kon$ ITr Eitís ftdsglj I dÉs

lf ésnilr.lnk a vizsgárq sok gyermek oro-
Ilmére. Hittanórán csond 3 soha" de
pluszkÉrdések is csak néha. Hát kapunk is
E ffir p tíra+ tisrtelet f, kivételrtek! P éter b á'

kikÉrdi az myagot pdldául a Tízparflflc 0-

latot meg a János 3: 16-ot. Törtdnetek ko-
nil a Passio szomoni de mégis valós.
\I asá*upotrként .Zsn"lgsa ndnivel átolvas ,rk
a fdl konlrve| de nem vált kárunlcra. Ott is
kdrdertÉk a Passiót és a MiatytírrkoI hoff ne felejtstrk el május
14-dn hárotn órára"

RemÉljiik minderrki átmery ds egnrtt fiiltifik a snrl kkel.
Máí csak a konfitmálás varr visszq tulííljtik virágokkal És kÉ_
pekke1.

Kdt dv roriderl ffio st írás om b efej e u e fiI Eacs ;is**" -

I/issgaíg&i t#s

H a visszatetrdntek a grulekezetben valÉ eddis szolgálatomro"
l.I ami egd uen au óvodáig nyríik vissza, nem bdntam ínB&
hory a snileim beírattak a kisc qporlhittanóráira.
Miután elballagtam az oviból a3 alsó tagozatos iskolábff, effi e

tobb fogIalkozás vdr[: ffireímek-istentisrteletelq ny{ífi táborol1
amib en rend u Bf B en ré srt vettem.
Mdf a fels tagozat Fadjait koptattattL Éppen csak otodikeskdnt"
amikor b eke rulte ín fl kó rusb fr" ame ly az iirurep eken rendszeíe en
énekelt.
Kisiskoláskdnt 8. társ aimm al szavaltunk ff. mn 1* kezete o lyan
jele nap]aifI mint ffE fry& **pj., k ltészet napjfr, és mrnt eu &

ínfll, a korrfirmálás.
Hatodik osrtdlybffi t Ha leiiem a korrfirmációs el kdszít c o-

porLnak ds a sdnjátszó-komek, tnelyelcre 2 év alatt folyamatn_
fI kÉsnrltrlrrk. Eg utóbbit tfllíín Önok is látták április 29-dn a

Mrivel dÉsi Hrfuban. Ez nem johetett wlrra lÉtse Szabó S. Péter
lelkd E u,f, Léndrd Zsr*esffílfi , lelkÉsz n , Holló y ülga tanám
ds Dr. lcrenyó Matgrt és a Kórus kozremrikodJse nétt,tit. Ígp
tnost utólag is narymr szÉpen koszonorn nekik" Tavaly telje Bn

lailuskdnt fi5relte ín a korrfirmálást, akkor mé g neín hitte rn vnl-
n8" hoffi effir Éwe rá itt fogok állni ds au Apos[oli Hitvallást
fogom mondani. De í5r tor[ént.. ",

Nehn5r azt higryéh hoff panaszkodom a sok kotelesség rnratt!
Mindez csak ndz pont kdrddse. Hern beszdlve arról, hoffi
menrryi szép dologgsl jdr: néry éven keresrtul foglalkguhattufik
lcicsikke| amikor segít k voltrmk a ryerek_istentisrteletekeq
Tief erryezlrettílnk fl. komydkb eli kisiskolás okftal, eT, fle ín kis
díjakkal járt. Legutolsó sorbat a táborolqról szólnÉk még: Máso-
dikos koromban Medinára látogattarn osziálytársaimmal a tábor
rdvén. El szor talán megrémultem, de a hnnvfu effirre inkább
megsnin . Ezután ínegiártuk Simontomyá| Szóládot, Tiharrfi
Mórt, Zselickisfaludot ds azidén Lenryelbe látogatr_mk"
Tdgezetul k szonüm a gnilekezetneh hoffi gorrdoltak ránh és
támo gattak mirrket! - Pdrnflgy ándrua -

A críIlnrok nÉvctítÉk

f,zzel fl címrnel tartott április 29-
lren el adási a madocsai reformá-
tus eryház kórusa és srlnjátsgói.
Az el adás Ántr;ine de ,íalnf-

Exup+íry: A ki lrer-.g círnri mrive
laFJ dn kd snilt.

résrileltÉlí:
H+llóssy.Olso, fubó . Péter, Kiss bot-
dinár, lVlok<ri Anett, Modár Otili.f,
H+llóssy Kqtolin. Bok+r Lí,ricr Bokor
Gyongryi, Vórnogy furdreq, Bor$ívéíi
Róae, Bicz Zsurxorno, firlokci lstvén
S3!í}Ó D+mcnk+ , dr. lcrenyó í,u4qr$it,
zqinósi Anita. T rcrf,l Jin+ né. bíró

Alex<lndr<l. Sz nyegi S<rr+lto,
Tarctché Sugkeres Anikó, Lénórd Zsrr
Hcnrl{I, H+llóssy Dome, Téglós Tqmct
ro. Iene: Sillye Jen és Kovócs Géb+r

Éffi!
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É+ ffififu,,#

A mef,yei híttanm Trer eíryeíl
il hittanos -reí erryek ndlunk mindig naff készul déssel

ll Lkezd dnek.
Zsussa néni már hetekkel a yeí eny el tt lciosztja a feladatla-

poka! és seglt nelnirrk a felkésrtildsben. Átaetan tninden kor-
c qport ktilon van: E alsósoh a fels sok és a korrfittnandusok.
A nflff renderrrdn3rre elég sokan jotek. Mindenki a leeiobbat
akarta kihouni magából. Nel*irrk Bu a mrilt Évben uefencsdre
olyan jól sikerult, hog}r harmadikak lettrlnk. A r.ef eny abból
{íllL hory feladatlapokat kellett megoldanr.mk krilonboz tdrna-
korokben. AEtíífI amíg a gsliíi pontorta a lapoka| finorn sute-
ményeket É s szendvics eket szolgdltak fel, d s mellé udít ket
kortyolgattrmk. A n ff snirretbe mÉg effir kozeli sdta is bele-
fért. M inderrhi nagy izgalo mmal várla aE Bíe dményhirdetÉ st.

Az idei évben is indulhJfik a ver Enyen. A korrfirmandusok
ndffi c Oportbtnr indultak. Vámagy And.reá]rffl második helye-
zettek lettr:rrk, neryedlt(, otodik ds nyolcadik helyen végertek
TÉgIás Tamara, Bíró Alexandta, Eacs AEne , Kis Noémi, Mol-
ndr Csilla és Pál Ttinde. A fels sok k Etil Últetyi Szabolcs ds
Sgintfli Gerg ill. WoIf Alexandra, Wolf M{írk És Holló sy Do-
íne indult lí, negredik i11. hatodik helyen végeztek. Eorzavári
Róza és Pozsgai Frugsina elhozta a vándorkr*páI 8E alsósok
:rer enydn els helyezettek lettek. Eogáí F fifli és Szabó Do-
rnonkos harmadik helyen vdgert,ek. A r'er enyÉn ossge enhar-
minchat csapat indull e=érl lttilono en ríiliiilk minden helye-
zd snek.
A hittanveí eilyeket f{Epályázat kísÉri. Tavaly Eorzaváti

Róza, Sgabó Domonkos, Vámary Arrdreq Simon Petra ds
Vincze AEnEs mrivei helyezést ériek el. Iddn Pál apostol volt a

Itrrllnrrsc lrcfIÉty 
:í

l?ds* itt a meleg id , de amint

dolnr.rnk kell a tánk leselked ve-
:_:::,::"',|iii'

szélyeltre is.
Nem csak a íneleg nfi.pok koszon- 

,,nii'

tenek be, hanem .lnrllancsok í
szárna is megn . Az apró dl sko- ::i':::

d k számos sulyos betepdg hor-
dozói is "

A lilllflncsok kozel 3üü fdle betegséget terjesztenelq de ezek
naffi rdsze netn veszdlyes aE emberre. A hdrom legismertebb
megbetegedÉs: lyrre-írdr- baHdriumos fert zÉs okogza -, :dru-
o qt}rel - ds agyfrdrtJqs}ill&dd ds a Fr ota-ffir megbete-

ge dds.
Az alattoíno ,,ki vérszívól{' fleín csak az erd kberr, de tnár a
parkokbar1 játszótereken ds egydb zold teruleteken is felbuk-
kanhatnak.
Le ginkább a haj latokat É s a haj as fejb rt válasrtj ák rejtelnik-
nek. A c síp d iik agdrt É sgrevétlerl tne rt ffiikö zb en dle s fo gaikat
a b rbe fi*ryáh fájdalomcsillapítót fecskendeanek.
Nem minden h.rllancs csípése fert z , És nern minden feri zÉs
j,íí klinikai kovetkezmdnyekkel. Jó, ha tisztában vagnrnk 8,

betegsdgek f bb trlneteive| hiszen a korai felistnerÉ e jelent -

en trnveti a ffiógrulási esélyeket.
PTrusos a gpuel& Éís a gpft círíra gnJíínddís ;
Turretei: maga láq apró bevdrzdseh hányás, zavaítsás fdnydr-
zékenys é 8.
.{a qsJedÉycsJul&díí pddfro dsrnl meg* I zhetr! ! !
Llme-k r - bakÉriní,Ds fed zÉs

Turretei: gninis fllfflni kiutds, ami legItorábbarr 48 óra mulva,
de akdr 2-3 hónsFon belul btírmikor kialalrulhat.
Irrfluenza szerri trjnetek - 1áz, fejfájás, ftfuadtsd6 izomfájdal_
mak. A csípés helyén kb. 5 cín-es dudor keletkeuik a kés bbr-
ekbef! ami semmilyen más betegségre ileín jellemz .

jl{sfirglel cnf t'oft'Imltol*ínl &a dígil}fltl ímeelfteü í
;{ fruíí4n6.5 csípése egéIftárrf ís váth hi &dnrrítáEi t, áe eE
nem jel enthet feltétl erlil fert zést 

"

3j bolaJcór:
1999-ben dí. Lakos Andrds diagnnsrtigálta el szor a lrullancs
ííltffl okozottnyirokc omó dr:ezanatot. F le8 ffirerekeket érint
Ttlnetei: a csípés helye tnegdr.rca{ akárvríladékozik is.
.fegíTncsrdrg n eüegsrdgjdlildilrd,í, rgndsrenhü l*gíeld ne'lhlll
gy.ísyilr, nÉlyo,mD esu gil ailfi' í fi'Inufias lrgeeldssr iílrrdglg, "

A fert zÉs megel zése:
Fontos a megfelel oltozet: zárt cip , zokniba betrirt nadrág-
szrír. A lilllsnc nem a fáltról esik rárrk, hanem a fiiszálakról,
alac Ony bryótosokról mászik ránk. A csípések ellen védekez_
hetrlnk krilonboz lqsdmekke[ sprayk-kel is.

A lo-rllanc s eltávolítás szab ályai:
t ne használjtmk ken csot ltréme| E írL alkoholt az eltávolí.

tásra.
t lnrllacsettávolító csipesszel va5r -kanállal ávolítsuk el eT

él sko d t.

ígóg szertárdlfun, drogdri b*l kapite't )
. A csípds tnlyÉt fert tleníteni kell.
ItIeru okoz probídrn át a beszdra&íej, hísgen a mérge"z anyagof
a potroíu.bwt fríroí;h ., a bennnarn# rdsg hamar ftíídlrddl'ft.
.4 e egsrdgelr megelóhárrdru tegfoD megoldq, a ldddbJ sJ
A véd oltás javasolt mindetrlcinek, ki szeret, a tertnészetben
lerrni, tufáEni, horgászni v ff éppen 6. tnunkája koti a szaba&
ba.
jVern ftdsd'prdg nrosf sen &eoJfafif,' na$Jnftd/

JDüü6. jrinius 1 -Én csti-
-It rt ktin veradás lesz il

madocsai fahftagbtn dél-
el tt g3Ü-tól- 1130-ig, ahol
minél t bb lakos jel nlété-
re zámíhmk.

IVltgitltnésiiktt tl rc i kiisziinjiik!
fi toroske rBszt Úngtní
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Ft
ü Éver t nÉptán 1rutter

F|EghíTli
f rsnt*tt*t vátalnk mindenfrií a Ma/ncsrri .Flagro-
t naíny IT Náp*Éncegrliíígs fennáIkísának .

*fari;a,lája aJ&aJrnd dl firrlgnnndsrÉsre furijií' ljíl-
nepságte.

^flljl+n s*elntatteÍ ás tisrS+Íerel ftípJfie minda*.k 4

egrtjííes En.

Azíirrrrep dg id pontja: X006. jrinius 24.

A rende,méry seerl,aaÉis aJaff díí, ezért annníc pro874rn3ríróí ftd_

sd&b rrín denln' f drfe sífat í /ogunft .

Po$.drns, íeff íírlpahl

AE elrfi;yernrclrnnp *Itdoc *lr.

]lil ájus 27-Én naffi esemény dobo$atta íneg E madocsai
U r }grerrnekek szívét. A telepuldsen els alkalommal tartoL
tlJfik ffirefinelorapoI mely faluháznál kerult. ínegreírdezd fe,
ahova igen sok ryermek drkezett. Máí pdnteken elkezd dott a
kdszul dds effe fl nevezetes napra" hisgen hdrgm nyolcadikos
fi igen nflff akti]ritás s al takadtotta a b etonos teruletet.
A nary nap reggeldn kikÉsdtettúk a sportoláshnz, valamint a

kézmrives fogIalkozásokhou snrksÉges dolgokaI amiben a

ffiretme kek s e gitettek nelnirrk fe ln ttelffiek.
A délel tti FíOgratnot Jka&dnd JkdTf# .ffitíff, tanám ííltsl leve-
zényelt aerobiko s íno zgás sal ke zdtúk íne H. EEi kovet en a gref-
mekek válasrthattak &E alábbi sportolási, illetve a kÉzmrives
fo gIalkozás ok kozott: solpers enyek, Ir,osrirb afubás pl}tg.p#lg
bn;nafusd$ .Sh'rríní idseJó dJfal veaeteti.;bcíuer,5e}tfi seorcís, ék-
sge r ft Éí.5eí té s t é szt ábó í.,íc o oby dcr,,/o r gó kd h é snttés, r a;bo í d s.

A nap folyamán a ffirefmekeket szendvicselqftel, valarnint snrl k
,ílt81 kdszített sutemdnyelr&el És lángossal vendégeltuk íneg.
Sajnos az id neffi igen kedvezett a szabadiéri sporitevÉkenysé-
geknek, de eu netn vette el a ryefinekek kedvdt a rendervÉnyen
való rd snrdtelt 1.

A napot ery moziel adás zárta" valamint a ffirefmekek hazavi-
hették az általuk elké szített tárryakat is.
A rendenrdny ínes EenrezÉse ds lebor5rolítása sikeres vott, bi-
zonyítvfl, Et, hoffi nÉlrmk osszefogással sok minden megvaló-
sítható. Ury vÉljuk, hoffi dtdemes letrne hag5romíínyt teremtve
minden dvbeil a telepuldsm a ffirctmeknapot folyamato flfI b -

rryrt pro gramkínálattal m e gtartafli.
llégezetul krilon szerettrénk ttrinden tárnogatórrlmak megIto-

szorrni afi" hotr a kozségbefi. tnegrendezett ffireíínek r*p íneg_
tart ás flroz hozzáj áil,rlt.

- f,, tgrpeídlí -

ffi

.ivem gp ithet naríroít
- címke, rnatricq indigó,
- fa{papír,
- tejes, tejfolos doboz,

(rrdart:ne fl jtH kirtusra)

.iTem plríífhet m anlraffiIf
_ gépolajos flakonolq
- BázoluJos ballgnok,
_ milqsohullám tálcáh
- novÉn5rvéd szerre 1 szeny_

nyezett edény, kanrrq
- festdlqí{e1 szennyezett mri.

afiyag karrrra vo dor,
_ ke rti britor.

j\ren Ep JTtIefd
- ko mmlJfiális hulladéh
ft ry o szt atev éI, ft n gnrrr a_

szár, zóIdség sfb.J
- konyhai maradéh

j\íen * ithet
- dpítÉ si torme lék,
- salak, táE}rq
- veszÉlyes hulladÉkok:

_ hlit szekrény,
- gumiabroncs,
- ryógrszerek,
- novénlrvéd szet
_ fáradt, olaj,
- aklnrrnulátor,
- olaj ok, ragasztók,
- fe stékek, hígítók
- fénycsöveh
- úvegt,írwak

ffdp' ft a ftulladóIíOü az alc ru a &fr eld üennf a srdlltlds líflp-
jdn ru65lel 6 , ig, ilrert c.mír lgl fir+uIí íeh l,hnf ae etr a.ílH-

ffy#ft,

F'fiyel,Eín .. I.anrrtf,lnnÍtá !
Madacsáfi 2 006.jdniru"r I 9én lese fiamíailanítas!

Polg,dms,síen ífirne!

A rz el,ektív hulltdÉlrf, yrrjtefi ríil
f elepuldsunkon is megvalósul a szelektív
tl hulladÉkgr jtés, mely sok firyelrnet És
kicsit t bb mr.mkát igényel minden polgrirtól.
De a komyezetiirrk Érdekében És az energiata-
karékossdg drdekÉben érdemes vele fogIal-
kozni.
A kovetkez kben ehhez ny jfimk segítsé-

gBL mit lehet És rnit nem lehet szelekíiven grujteni"
Papír hulladÉk:
Crrlliifh et uauírolc
- c offis.goló dob04 borítdk,
- éle lmisze r dob oz,

- karton" hullámpapír,
- Fapíruacskó, reklámanyagok,
- napilapok, magazinolq
- iro da_ É EdFp apírok,
- l*F ore llólq teleforrknn5rv,
- tobbréte gi italo s dob or.

Műíanyag lru llafiÉk:
QlrjFtrefd n arrlngolt
- ásvány,rizes, udít s Falaclq
- PP, PE HDP jelri c oín Bolóh
_ mrianyf,B c oínagoló anyf,Eüh
.ííínospa gr .fft et&,:
- tej e s, tej folo s p oharalq
- flffiponos, öblít s flakonolq
- mosogatós, hipós flakon,
- mrianyag rekesz,
- mrianyag lnrpak.

Z ildhulladÉk:
ffüfhefd'
- ágrye s eddlq 'ire sz ,

(max. átmér 5 crrr-íg ds
J m lrossallscigti, k egeJroeJ,

- fiikaszálÉk (zsáhban),
- faloínb, (zsákban)

Lamtalaní*És:
S Fhefd
- feleslegessÉ vdlt lim-lonl
- berendezdsi tárryak:

- szék, asr[a[ á5r, áryb etét"
- ajtó, ab lak,
_ mrianyagszé\ asztal,
- sz nyegi sz nyegladló,
- tnrianyag karrrrq .lro dor, c s ,

- te xtilhulladÉh
- alumínium tálc+
- kerítésdrót"

üdfi
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*"rfirik focí
il május rangadgval kezd dütt az ore gfi k számdra. A E m-

rl lszédvár Eolcske ellen mindig kiemelt jelent sdge volt aE
o ssge c ap tisokna]í, ilBm volt eu másképp enlttat eín. Ráadásul
az el z é]ri bajnoksággt a Eolcske nyerte mE& íry fontns lett
volna a h&om pont.

tl,fndocsn - Eiilcslrg 1_2 (G.. , ba&ó)
Rossz el jelekkel indult a felvezetds, mivel a kerdés id ponL

jában rnéE e5retlen vendégátÉkost sem láthattr,rnk a pályárrkon.
Iulire osszejott a c apatuk és megérkerlek, mi már t bb mint esr
óráj a mele gítettrlnk. Eg a kis int erme uu 0 me glratdrogta a j átdkot.
Az els félid ben méB vezetttlnk, . rnásndikban fordítottak.
üFozeltnet neffi érdemeltrlnk volna a játék kdpe ul*pj*+ Effr
ponlot talafr' mivel a vdtén méE ziccerben a kapuftíról is kifeld
pattar. a labda. Talán más lett volrra 8E efedmÉny, ha sportsze-
rrien id b en ffie gérke urrek. . .

Pafts - Iyailoc u 2-8 (G., ,5!,4&ó _3, .Sbr'Jí I. Z.h'nfní l., Enlcs4
Kourícs)

Az otodik rnétk zdstirrket Paks ellen játszottuk idegenben. A
rrefesÉgunk utdn nehdz csatdra számítottlJfik. Ráadásul két .lap-
embertirrk is hián5rzott. Hidegnlhany a= elejÉn. a 3.Fercben már
ff. hazaialcnál az el ny. Arutdn á[ve,uk at irányítást, majd Eu

eredményi sikerult már aE els félid befi. filegfordítafli. A tobb
gÓlns el rr5n:nket csak a hazaiak kapusának parádéja hiirsítgtta
mEB.A harmadik gólunk után viszont mdr csak Bsr c qpat volt
a p átyán!
A csap : EJaff fry.

"h'rrfa Jt-^ bab II. -ííorlcíc s- Xemkó
Ataczkí _ . br'níHí t.-. h'Jí I.-,Sb.J'Jí I

üs:Kíss $, #rÍÍ;"#JÍ, 1o*,,or1 .sereg

A bajnokság dllása aE 5. forduló után:
l. Nagrkarácsony 13 pont
2. Madoc 8.

3. Eolcske
4. Kolesd
J. Paks
6. Sárbog{írd
7. El szállás

1 2p ont
10pont
9 pont
6 pont
4 pont
4 pont

-ffiffif l[Bladakuqáfból kifipadok
{| =ép o sszefo tás-
tI nak iehetir.rnk
tanui Madocsán,
hotr elkdszuljenek a

l*i*p adok a fo cip á-
ly,írr.
Pártoló tago\ altik-
nek 150ü,-Ft/f befi-
zetÉse révén elkd-
sniltek a kispadok:

Armki Arrtal

Arroki ArrtatnÉ

,Arroki lstván

Eaka Zottán

Bán Anüásné
Baranya Jmsef
Bedzsula Bálint

Benics lstv*r
Besencu i lstván, gotdtoh

Besencci MiháIy

Eiczó András

Biczó LmzIó

Biczó Lmzló Viktor

Biczó Norbert

Blatt Gyorgy
EokornÉ Vros Éva

Eozsoki Gyrgy
Eozsoki Lajos

Bozsoki sándor
Eode lstván

Bode lstvánné

Bujdos lstván

Eujdos József
Csek József
Cserepes Sula
Duszik József
Erli László
Gábor MiháIy

GelencsÉrnÉ Tolnai Klára

Gernei József
Kapitány József

kgtona vanessza
Kiss József

Klippel Sándor

Hgcsb sándor
Komáromi Mihály

krause lstván

LÉnárt Gyula

Madár lmre

Makai László
hlolnár András

Molnár András, Sipeki

Molnár lstván id

Molnár János
Molnár Lajns

Molnár M iháIy

Molnár Mihály id

Novák Ferenc

Novák FerencnÉ

Pergel Ferenc
Puch József
Puch M ihály

Rácz lstván

sárrta lstván
Somogyi Mariann

Somogyi Vilrtor

Soós Ferenc

Soós Ferenc ifj

Sgós FerencnÉ

szabados János
Szabó Áoám

szabó Fererp

zabó lstván

Szabó János, EgÉr

Szabó János, fturi
zabó szilárd

szekerm sándor
Szigethy Anüá , *
szintai Ferenc
Tarczal Gyula

Tompa Ern

TorjÉk András
Torjék Zsigmond

TorjÉIr Zsigmond id

Tuba András

Tuba MiháIy

Vorm EáIirít

Vorm Fererc
vorm lstván

Vorm Jánm
Vorm Lajre
Iámbó zoltán

8. Kisapostag 0 pont

Minden snrrkolót és sporibatátot sok szeretettel vár az ore#irik
8 flp a minden mÉrk zésdre! ,fnhtaf rdnrlrí

F{e;ujulhttn pOffi ltfitríi
il madocsai labdanigó csapat a tavaszi eredményeknek k -

Ü l szorr]ret en a kovetkez szezont is ebb en fl.E o sztályáb arr
folytathatja.

A futball sikerek mellÉ sikerul maga abb techrjkai feltételeket
is biziosítani. Az Örrkotmányzat a Nemzeti Sporthivatal pdlyá-
zatán 2,1 ndlliló fodntot nyer[ Elne$hez ha a sportbarátok saját

mr.mkát is hozgáte sa,rnk, akkor a
pof$,íly,ín f, qportoltoz me g-rjul-

hat.
Í ry akár már s szel j komyezet
vdrhatj a lab danigóirrkat a kovetke-
g sgezonkegdÉsnÉl.

Fogtmk ossze isméI hoffi a fuL
bullp*ílyu komydke is me3ijulhas-
son!

Hil íiinJfilr !



l

+ttmdc**n# ffírm,n#p *fi* I. Éwi tt sf;s ni ll*nfn*

11 tnvnrzí ínffiízÉreír 9;yífuelem
f prilis 16. óta tart. feln tt c apatr:nk ry zelmi szériáj* olyan

rf[O aF ok skalpját suefeziiik ínes mint Eolcske, OcsÉny,
Teve| Dr.mafoldvár.
Ritka volt 8.E s. Tolnai Néprijsá& amellmek neíR a f címdben

u etep elt a mado c s ai bra.nir.
Eármi is le E vdgeredrnény, f,E eddis EefeplÉsért valarneny-

nyi játdkos ds terrndsrete efl Etat Pdt ed.E is a tegnaryobb

dic s Éretet drdemli.

Iiegen eii ruy r
Örsény - Meilo e 0:l íG., Besenczí L)
fifriJ&r-&e+ írofiJ. ,ínTí foryálh,íintc-í rgr'tri ffarc,roJ &6dt r{rmrfo

J, ír{rucgfo íJ, frclecn,í fr{ruceh ÁJ-,Bade í_ Bcsarc 'r,íJ.

Május 8_íífl Őrrdnyben léptiirrk p,íly,írE fl jó játéker t kép.n-

sel hagei csapa, ellerr, kik stabilan birtokolj,ík az ötodik he-

ly*L És otthon neín szoktak veszíteni. Ery szabadnigás $Ual
Eesenczi István révÉn vezetdst szeregti.tfih utdna pedig masszÍ-

1lfffl védekeztlJfih de a kontrál ó1 sem feledkerrr;rrk íneg. V d-

delmíirrk hiba né[q 1 látta el feladatá! bdí elol kirnaradtak a

rendkínil szép en felépített támadás okb ó1 hialalcított helyzeteh

iw 1 :ü-a1 hoztuk el a hfuoínpontot.

{F, frsdny jt{ndoc.m 4,tr

B dE nresterltá:ryrwsa

Meilocsa - Ttwl 3:2 íG.: Boáe 3}

{Mu;&r-&e+ "í,Tt' J. Jbü ,t fJruc.sfo Á..).,íuÉír-Jlhrgz'trr JfiIdi ÍJHtId

Jracsfu .4, fies4? ffii Z. ír{112c.sfu íJ-,Bade í_ Beser c5i í.

Ery hét tntilva a szintén er s Twelt fogad íí, ldk a tavasz

sordn a Födvárt És Eolcskét is 1e5r ztdk. Hozzárrk is tr Eni
jottek, és hamar vezetést szereziek. Fokozato afl átwtttrk &

íneccs irányítását" ds félid ben már mi verettílnk ?:1-re. A má-

sodik fÉlid t nrhogó es ben játszottdk a c Fatoh És terrnÉsze-

tesmt a srurkolók is kitar ott*. Mi Eode révÉn kiharcoltunk és

értékesítetttirrk effir jogos bi.rntet I a tewliek is rugtak etr brJfl-

tet t, flínit a bíró jóindtíatának koszorrlre .ek. A ry zelem igaa
aF fnffika vol! de Eode Istvántnegérdemli a lnilon dicsére-

tet" meft Mtjos ds Ozora utdn, ezuttal harmadszor triplázott.

r5l rlíndoctm Ferel I:I

C rru flstfugnagr abb rwÉ rja

Durrafiililvár - Meilo íl l:3 1,G. : Bóde 2, Besenczi I}

ÉIfíjl&r_&ftr. ÉdírJ .írlTí ,íÉilt+ T iáb-í&lrrrai (Ilryrol_ Jfildí
ilro"n dífJ'fuJ .fllucsfu' lntrl fr{rrosfo JJ Besar csi Z} - ad+ ffisclrerJ
8clatcsl'íJ.

Matematikailag tndg netn voltak meg & bent tnuadáshoz
snikséges pcnrtolr, de Foldvána mÉs tffi riry utaztrxrh hotr
eryÉrtelmrien hagahorruk a három pontot. A brarnirbfin okgn

bíztah mert ínfljdnern arrrryr madocsai srr.rrkoló volt a néz té-

ren" mintha otthmr játszottunk votna. A legfontosabb az vot|
hoffi a játékosok is bígtffk a sikerberr, és tettek is Érte. Az els

fÉlid ben feryelmezetten játszottunk, neín hagrtuk kibontakop
ni a bajnokjelöltet" szinte gólhelyzetet etn tudtflk kialakítafli. A
rnásodik fÉlid ben kdt mlor gó fll megIeptiik a hffiaiakat" eE

haialmas önbizalrnat adott játdkosairr]nna]í, ds magabizto afl

firttik el nytlnket.

A foldváíi k hdroffi, majd nÉffi c íífi 1rohamogi k, sikenllt is

szépíleniíik. A hajrában effir káprázatos Muller védds, tnajd effi
Eode fejesgól végdruényesen ffieglrorta a 5r zelmet"

{É'j ̂ hrno;btdldr - rl{ndoc,su 3-,J

B dE Isiván 200. s ha
Meilocsa - irnonüornye S:0 (G.: Besenczi I. 3, Bóáe L I,

Besenczi X, Sánta, MuIIer)
PHrií&r_fue+ "íF,Ii , dnu flatcsd lbryÉ&-fíe/gitrí _ífiIdi íI4# ,{xrc.sh Jt,

.B*rerrr,' Z, (fuac,*i áFffe í, -8esprc,s.'í É{rac,gh 4
A sok rangadó után vdgre effir lazább tnecc kovetkezett, báí

nÉha a pryírfgfínf, szerinti kotelez ry zelem ff" legnehezebb-

Az els perct 1 kezdve beszodtgttuk a venddgeket, látványos

trimadÉsolqkal és szÉp gólolr*al szórakogtattuk andz ket.

Eode Istvdn eEEíl a ddlutánon srererte 2üü. gólját a felrr tt b*j-

ngkságokban.

íFj jl{f,docsu Jt'molrtonrya r.,{

A bajnokság ailása:

l " Totne 24 l?
?. Durrefiililvár 24 16
3. Eiilcslqn 25 t5
4. Keká il 25 l3
5. ÖcsÉny 25 t2
6. Tewl 24 9
7 . Bátasréh 24 l l
8. Ma ocse ?5 l t
9. Decs 24 8

l0. Durrakiiil al 24 8
1l. Ozora 24 8
12. K*jilers 25 8
13. lhlajos 24 T

14. KEty 25 5
15. Sirnnnbrnye 24 3

527
5 3T5
8 ? 73
5 T 60
5 s45
9 65ü
2 ll 3s
_14 44
8 84T
4 12 42
2 14 34
31428
4 l3 52
2 l8 35
l20 l

l

l

a

a

a

.l

a

l

16 56
33 53
27 53
2fi 44
27 4l
34 36
44 35
?l 33
4t 32
55 2ff
64 2?
42 2?
49 ?5
87 t7
88 l0

- Lánárt Gyuía -

H*trnlévii m fkiíle eltr

;rirríus IE. ITffi
rldndoc,su - E$dacs

;úníus 15" ITffi
Dcc - tlfadoűlítf,

Eiide í.sfpíín Éaírd$ 200.gdf íí,í sreruí e a .srimon oraryaíak ellen.
Fbfó : Toínaí }Td;ni;sd5

Ki aája; rHndocnf, frírards fr *or*rdnyraü4
3brdeld-sgerft eszt : Mííti Ddne, tanár
Maáocsní lnníap htp :límadoc sa,ftn. Iru

,4z jságbejegzésí szdrun., I.9.I.íII E,lí2ffi5

Fbíelds kiah: Gblencsrdnrd íolrtaí EI rc polgermester,

,Sberlcesrf sdg círue; El: Ge rjen Ráhócgi E u. 25lb, t: JJ 7-22I

E-rraíI : ffiaüsdínr'@olnc.nel
jfyomda;.ÉrÉ'mr ]i , bol gáItato Ef. .Sbehszárd


