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Madocsán a Fiildesi János |{éptánctalálkozó-

val vette kezdetét a 16. Duna_menti Folklór-

fesztivál. Idén tíz ország kiizel iitven néptánc

egyiittese lépett fel a régió hat telepiilésén.



Földe§í János Néptánctalálkoző

A XVI. Duna-menti Folklórfesztivál szer-
vezésében a Duna két oldalán fekv város
Kalocsa és Szekszárd mellett olyan színvo-
nalas hagyomány rz kozségek, mint
Madocsa, Alsónyék, Nagymányok és
Sióagárd is kivette a részét. A fesztivál
Madocsán megrendezett Foldesi János
Néptanc találkoz val vette kezdetét.
Foldesi János l946-ban alapította a tanc-
erytittest azza\ a céllal, hogy a feledésbe
meriil madocsai tarrcokat, dalokat, szoká-
sokat fenntartsa a jov számáta. Áttatut
lett a magyar néptanc szívesen áncolt mo-
tívuma a madocsai verbunk, a ,,szogény
csárdás" és a ,,selyom csárdás". A legkiseb-
bekt l, a legnagyobbakig jelenleg nyolc-
van f t számlál az egytittes.
Jómagam, délután két órakor, izgatottan ér-
keztem a madocsai sportcsarnokh oz, hogy
fogadjam a néptánc csoportokat. Az ide lá-
togató fáncosokat a sportcsarnokb an és az
általanos iskolában helyeáék el. Három
óra kortil már meg is érkeztek a fellép k.
En azalsónyékiek kísér je voltam, tudniil-
lik, minden csoporthoz beosztottiak a szer-
vez k egy fiatal lányt, aki a nap hátralév
részében végig kalauzolta ket a fesztivá-
lon. A táncosok fogadása uíán házi készíté-
síí pogácsával és hideg tidít vel vendégel-
ttik meg ket. A fesáivál Foldesi János sír-
jának megkoszorinásával kezd dott, ahol
minden csoport népviseleti ruhába olto-
zótt táncos páqa he|yezte el az emlékezés
virágait. A megemlékezés után ot órakor
kezd dott a felvonulás, amenetfánc. A án-
cosok szebbnél szebb népviseletben várták
a menet indulását, melyet a Litvan csoport
indított el. A Paksi riton haladtunk végig a
fah;Jrrér,ig. A néptáncosok olyan jól érezték
magukat, hogy nem csak a tenrezett két
megállóhelyen, hanem az egész utcán vé-

gig táncoltak. A fii t a kiilonbóz népdal-
októl, a szoknyák porgését l és a csizmák
kopogásától zengett, 98y feledhetetlen é1-

ményt ny jtva azilt mellett álló kozonség-
nek. Míg a táncosok egy pillanatra megpi-
hentek, a helyi néptancos gyerekek népi
viseletben a madocsai asszonyok által ké-
sziilt si,iteményekkel és egy kis frissít tidí-
t vel vendégelték meg az elfáradt részllte-
v ket. A fellép ket fergeteges tapsvihar fo-
gadtaminden táncuk el tt és utan. A menet
tagiai miután megérkeztek a Faluhéaítoz,
kicsit felfri s stilhettek, mert a Faluh átz udv a-
rán a madocsai borosgazdák finom borait
és iigyes asszonyaink által stitott finomsá-
gokat kóstolhattak a follép k és a vendé-
gek egyatánt Kozben megtekinthették a
szorgos kezek által készített gyonyorií
hímzéseket, kalárisokat. A fesztivált hat
órakor nyitotta meg Gelencsérné Tolnai
Klára polgármester asszony, aki elmondta,
hogy oróm és megtisáeltetés a falu lakói-
nak, hogy már harmadik alkalommal ren-

dezhetik meg e . a néptanctalálkoz t. De
az) hogy most a Fesáivál nyitónapjaként
tehetik a , még nagyobb kihívásnak és le-
het ségnek érzL mert azt az értéket, amit
ez a kis Duna-menti teleptilés riz és ápol -

a népzene a néptánc, népdal szeretetét
még szélesebb korben tudják bemutatlri.
Koszonetét fejezte ki mindazoknak, akik
bármilyen módon hozzájárultak althoz,
hogy ennek a rendeménynek igazi fesái-
váli hangulatalegyen, s ehhez sziikség volt
a falu lakosainak onzetlen segítségére, os-
szefogására, sok-sok munkáj ára.
Rengeteg néz jott el, hogy megcsodálja
más falvak, városok és országok néptanc
egytittesének bemutatoját. Sajnos a rossz
id megzavarta a mtísort, de a hangulatot
nem, igy abemutatók a miível dési héaban
folytatódtak. A miível dési ház színiiltig
tele volt, még állóhely sem igazán akadt a
néz téren. A néptánc csoportok igazán fan-
tasáikus produkciókkal késziiltek a kozon-
ségnek. A tancok hiíen tiilaozték a ktilon-
bóz ájegységek, országok hagyománya-
it. A fáncosok kozott egészen a kis gyere-
kekt l az id sekig megtalálható volt szinte
minden korosáály. A fesztivált a madocsai
néptanc csoport fellépése zárta, mely az
addig is lelkes kozonség hangul aát még
jobban fokoáa. Nekem nagy élményt
nffitott ez a nap és sajnálom azokat, akik
nem tudtak ott lenni, mert egy jelent s ese-
ményr l maradtak le. A néptáncosok mií-
sora után Gelencsérné Tolnai Klára polgár-
mester aszszony minden népánc egyí,ittes-
nek ajándékkal koszonte meg a színvona-
las miísort. Majd kozos vacsorával és éjje-
lig tartó tínchénzal zárult a fes ivál.

Fellinger Julianna



Gazdatáiékoztató a zoo9-ben bevezetésae
keriilő §Pl§ (§ann) támogatásror

A Kózos Agrárpolitika f(.AP| 2003 évi re-
formjának legfontosabb intézkedése a á-
mogatasok termelést 1 való leválasz!ása,
vagyis az SPS-rendszer-osszevont gazda-
ságIamogatas - bevezetése. A piacorientalt
és fenntartható mez gazdasági termelés
osáónzése céljából, a termékek helyett a
termel k ámogatasa kedil el térbe. Az
SPS bevezetése azért sziikséges 2009-ben,
mert ha nem állunk át az rij rendszerre, ak-
kor az uri s állattenyésztési tamogatasok-
ról is le kell mondanunk, mert már nem ad-
hatunk top up-ot, és pozición kíviil kerii-
liink a árgyalások során. Lényeges tehát,

hogy 20l4-ben, amikor j KAP reform in-
dul, a ránk vonatkoz játékszabályok azo-
nosak legyenek az EU-lS-okével. Hiszen
ha a vitatott kérdésekben sikeriil a vezet
agrárországoknak eredményt elérni, akko-
ra kiharcolt változtaás automatikusan ránk
is vonatkozik majd.
Az SPS el írásai az iln. SPS tórvényben,
ma még csak tewezetként Létez torvénybe
leszrek szabályowa.
Az SPS ámogaás igénybevételének feltét-
elei a kovetkez k: a gazdálkodónak tamo-
gatasi jogosultsággal és megfelel méretií
mez gazdasági tertilettel, vagy speciális
esetben áIlatáIlománnyal kell rendelke zrlje
továbbá be kell tartaniaa kólcsonos megfe-
leltetés ( kornyezetvédelmi, kóz- és
novényegészségtigyi, állatjóléti és higiéni-
u, valamint a helyes mez gazdasági és

kórnyezeti állapotra vonatkozó) kóvetel-
ményrendszerét.
2009.januar l-t 1Magyarországon is a je-
lenlegi SAPS rendszert az SPS rendszer
vál{a fel.
Az SPS abban kiilonbozik a SAPS-tól,
hogy az SPS modell alapir ámogatás, a
SAPS foldalapri ámogaás. Az SPS-bená-
mogatasi jogosultságot kapnak amez gaz-
dasági tevékenységet folytatók, varyis ta-
mogatási jogcímek keriilnek meghataro-
zásra. Mindenki, &H mez gazdasági tevé-
kenységet folytat és 2008-ban a l<tfizet(5

tigynokség (MVH) tigyfele volt (regiszrált
volt) tamogatasi jogosultságot kérhet és

kaphat.
A j ogosultság birtokosa bizonyos feltételek
mellett bizonyos, ámogatasi osszeget kap.
Tehát az sps rendszerben tizemenként
meghataro zott, korláto zottan forgalomké-
pes, a termelési kótelezettségt l elszakadó
ámogaási jogosultság alapján lehet tamo-

gatashoz jutni. Akiosztott tamogatasi jogo-
sultság az ilzem (gazdálkodó/g azdaság) tu-
lajdonába kertil, amit évente a használatá-
ban lév jogosult teriilet alapján lehet á-
mogatasként érvényesíteni. Amennyiben -
j ogosult tertilet hiány ában- az ilzem a j ogo-
sultságátvagy annak egy részéthárom évig
nem képes támogaásként igénybe venni,
tigy a nemzeti tartalékba keriil, vagyis az
adott gazdaság számára elvész.
A tamogatasi jogosultság vagyoni értékíí
jognak tekinthet . A gazdaság tulajdoná-
ban lév ámogaási jogosultságok az tag-
országban v agy ré gión beltil, foldteriilettel
vagy anélkiil átruhávhat k, ideiglenesen
átengedhet k, természetes személy esetén
orókólthet k.
A ámogatasi jogosultság els kiosztása

-beleértve a nemzeti tatalékból tórtén ki-
osztast is- adó- és illetékmentes. A jogo-
sultság eladása esetén érvényesíthet nem
adójellegu alapelvonás. Ez hazánkban kti-
lon torvényben lesz meghataronIa.
A tamogatasi jogosultságok az aka|mazás
els évében kertilnek kiosáásra, 2013. évi
100%-os névértéken. A tényleges kifizetés
ennél 2009-10-1 I-12. években kisebb lesz,
mert 20l3-ban érjtik el a l00%-ot.
A tamogatási jogosultságról az átáLLás évé-
ben haárazat kerlil kiadasra. Anemzeti tar-
talékból származ ámogatási j ogosultság a

megállapíás évében keriil kiadásra. Az
MVH által ki á1l ított határo zat le gfonto sabb
tartalmi elemei a kovetkez k:
- meghatátrozásra keriil a kére|mez számá-
ra az SPS jogosultságok száma és ezek
2013-as 100%-os névértéken euróban kife-
jezett értéke.
- rógzitésre keriil, hogy az adott jogosult-
ság az els kiosáás az egységes kérelem
alapján yagy pedig a nemzeti tartalékból
kiilón igénylésre keriilt megállapítasra.
- rógzitésre keriilnek a fold nélkiili á|lattn-
tók részére megállapított ,,speciális jogo-
sultságok" és az aktivál éshoz szi,ikséges
minimális ál|aállomány nagy állategység-
ben kifejezve.

a haározat rógziti, hogy a h,tftzetésr 1

minden évben kiilon kifizetési hatíttozat
kertil kiadásra.
Az SPS els évében (2009-ben) kiosáásra
keriil ámogaási jogosultság két kompo-
nensb l á11. Az els komponens az, amely
minden, a árgyévben bej elentk ezett,j ogo-
sultsági kritériumnak megfelel , jogosult

terí.ilettel rendelkez foldhasmál t megil-
Iet. Ez a regionális komponens. A regioná-
lis komponens kiszámításához az országos
SPS regionális tamogaási osszeget osájuk
az országosan cisszes bej elentk ezett hektár-
számmal. Ennek alapj án egy haleuró érték
lesz az a támogatás, amelyet minden
igényl mindazon teriiletre megkap, ame-
lyekkel bej elentk ezeít.
A második komponens pedig az ami ditre-
renciál, a kie gészit komponens. Minden
egyes termel kiegészít komponensének
forint értéke mindazon termék-specifikus
ámogaási komponensekb ltev dik ossze
(gabona, tej, cukor, szarvasmarha, dohány
stb.) amelyeket ó a választott bá'zis id -

szakban ágazatt ,,top up"-ként igénybe
vett. A választott bílzis id szakban ajelen-
legi dontések szerint a 2006.évi top-up
igénylés, vagyis ténylegesen a 2007.évi ki-
fizetés. Tehát a támogatást igényl jogo-
sultságainak a száma a bejelentett hektár-
szám lesz, a jogosultság értékét pedig are-
gionális komponens*ktegészit kompo-
nens osszege adja.
Atermel tulajdonában lév támogatási jo-
gosultság, ukiosztás utáni évekbefi, &hasz-
nálaában lév mg-i teriilettel válthat tá-
mogatássá. A jogosult SPS teriiletbe min-
den mg-i teri.ilet beleértend , kivéve az ál-
landó kulturákat, az erd ket és a nem mg-i
hasznosításri tertileteket. Tehát az SPS jo-
gosults ághoz kapcsolódó foldhasználat
alapvet en a szánt és a legel .

Az SPS jogosultsághoz nemzeti kiegészi-
tés is adható, max.30 % pontig2009 és

20l0-ben, 20 % pontig 2all-ben, 10 %
pont 20|2-ben.
Akik 2009 el tt mg-i tevékenységet foly-
tattak és regi s ztr áItak voltak, azokaak nem
lesz kiilon el iwa szakirányti végzettség.
Azoknál viszont, akik ii gazdálkodókként,
iú tizemként már az SPS alkalmazásának
id szakában (2009-2013) jelentkezrek be
a támogaási rendszerbe, ktilonb óz eI irá-
soknak kell megfelelni. Ezen el írások
egyike a végzettséggel lesz kapcsolatban.
Az SPS egy bonyolult rendszer, de ha meg-
ismertiik, a megvalósítás márjóval egysze-
riíbb lesz. Az FVM szeretné sy beállítani
a rendszert, hogy a jelenlegi állapothoz ké-
pest egyetlen gazdálkodó se keriiljon rosz-
szabb ámogaási feltételek kózé.

Gombos László, "

Magyar Agrárkamara



Ferúiításra szorrrl a templom

Kedves Madocsaíak!
Nagy orómtink az) hogy Madocsa egyik
legszebb éptilete, és látványossága a refor-
máfus templom. Nemrégiben, például járt
itt egy furistacsoport, akik hallottak, hogy
milyen szép templom van Madocsán, igy
megálltak falunkban, és maguk is megcso-
dálták. Jó volt hallani, láfiri, amint dicsérik
a templombels t. Igazán szépen sikeriilt a

madocsaiak kozos erejéb 1 beliilr 1 jjáte-

remteni.

Ez idáig7,smillió forintot koltott a gyiile-
kezet a bels munkálatokra és a korszerií-
sítésre (ablakcserék, mikrofon beszerelése,
vizesedés-vizs gáLat, ajtók felrij ítasa, telj es

bels meszelés). Sajnos azonbannem csak
belseje van a templomnak. Akik szoktak
arra járni, maguk is láthatják, hogy a hilse-
je még mindig vakolat nélktil, csupaszon
áll. Jó hír viszont, hogy az Önkormányzat,
és kapcsolatai segítségével 3,5 millió forin-
tot nyertiink páIyánaton a Nemzeti Kultrr-
rális Alap jóvoltab |.Ez az ,,ajándék pétu"
viszont azt is magával vonja, hogy zátos
hatarid nbeltil-20a9. végéig -a teljes
kiils feli{íásnak is meg kell tórténnie.
El zetes számiások ahapján 13-14 millió
forintba keriil ez a beruhánás. Remélem,
abban mindannyian egyetérfiink: semmi-
képpen sem szabad veszri hagyni ezt az

,,ajándék" 3,5 millió forintot. De hogyan is
állunk most?

A templom támogatására létrejott Alapít-
vány, a gyulekezet megspórolt és erre a
célra felretett pénze, illefue a Nemzeti
Kulturális Alaptól kapott támogatás ki-
tesz osszesen mintegy 7 millió forintot. A

fel jítás befejezéséhez igy, vagy gy, de
rendelkezésiinkre kell, hogy álljon a 14

millió forint, kiilonben elesiink a támoga-
tástól. Nos, éppen ebben szeretnénk most
minden madocsai segítségét is kérni,
hogy rijabb kozos osszefogással rendbe
hozhassuk falunknak ezt a kiemelked
építményét.

A támogatási lehet ségek koziil - a pénz-
adományokon tul - idén 3 ,,rijabb" lehe-
t séget szeretnénk szorgalmazni. El szor
is, egy jó felvetés ihlette azt az otletet,
hogy készittessiink képeslapot a temp-
lomról, melynek megvásárlásával, akár
még a nem madocsaiak is szívesen támo-
gatnák ezt a célt. 5 fele képeslap el is ké-
sziilt, aminek darabját 200 Ft-ért árusít-
juk a templomfelrijítás javára. (A fenti és

lenti képen ezek koziil láthatnak kett t a
kedves olvasók.) A másik tervtink, hogy
szeretnénk majd egy adventi vásárt szer-
vezni, amelyhez kérj{ik minden jószívíi
adakozó testvér{ink segítségét. Aki teheti

- az a szonyok például kézmiíves mun-
kákkal (horgolás, gobelin , himzés, stb.) a
ferfiak barkácsolással, faragással, illetve
egyéb kreatív dolgokkal - kérjtik, járul-
jon hozzá. A beérkezett munkákat szeret-
nénk a vását alkalmával - akár karácso-
nyi ajándékként is - megvásárlásra aján-
lani, melynek bevételét ugyancsak a
templomfelrijításra fordítanánk. Es a har-
madik gondolat erre az esztend re
ugyancsak karácsony kornyékére egy
jótékonysági koncert szervezése a temp-
lomban. Az itt osszegyiílt adományok is a
fe lrij ítást s egítenék.

Bízom abban, hogy ezeken a lehet sége-
ken keresáiil is egy jabb osszefogás
sztiletik, és mindannyiunk kozos erejé-
vel, de els sorban Isten segítségével, ha-
mar, a falu még nagyobb btiszkeségére
lehet a megszépiilt templom! Kérem a
kedves olvasókat, hogy gondoljanak
ezekre a lehet ségekre, és amennyire ere-
jtikb 1, odaadásukból telik, álljanak oda
Önok is kozos célunk mellé!

,,Mindenki ry adjon, ahogyan el re el-
dóntotte szívében, ne kedvetlentil vagy
kényszedíségb 1, mert 'a jókedvii adako-
z t szereti az Isten'." (2Kor 9,7)

A grilekezet honlapja:
www. madoc saref. shp . hu

Nagy Jarros lelkipas ztor



Kéz;il da szalto ztáty Madocsán
Tisztelt sportszeret Madocsaiak!

Örómmel értesí tik a falu sportot kedvel ,

ffileg kéálabdát szeret lakosait, hogy a
Madocsa SE-n beltil megalakult a n i kézi-
labda szakosáály. Tudjuk, hogy a futball a
fi tq ftrnak nagy csoportjátmozgatja meg
falunkban. Úgy gondoltuk, hogy a lanyok-
il*, asszonyolcrak is lehet séget kell adni a
sportolásra, és bizonyítasra, a n i futball
csapatunk megsaírrése óta ene nem volt le-
het ség. Nagyon sok tigyes, tehetséges lá-
nyunk vaíl, akiknek lehet séget kell biztosí-
tani a megmérettetésre, és ezáItal falunk
népszer sítésére. A szomszédos kózségben,
Bolcskén tóbb éve miikódik a kézilabda
szakosáály, 4 lanyunk az csapatukat er -
sítette. Ennek hatasára gondoltulq hogy mi
is tudtmk saját kézilabdacsapatot indítani. A
megmérettetés Megyei Bajnoksás formájá-
ban tórténilq ami szi-tavaszi fordulóból áll.
A bajnokságban tudomasom szerint 10 csa-
pat vett eddig résá: Bolcske, Nagydorog,
Zomba. Tengelic, Simontoffiy&, H gész,
Decs, Szeksárd" Tamasi, Kocsola. A kézi-
labdát szeret lakosoknak szórakoztat
programot, szurkolas orómét biztosítja majd
a héWégén. Lanyainknak pedig akézilabda,
sport iranti szeretetét biztosítja. Mint tudjuk
a nevezés, az igazolasok, bírói tisáeletdí-
jakutazás, mez pénzbe keriil. Ezét szeret-
nénk kérni a faluban miíkód , itt él vállal-
kozólq sportot kedvel magarrszemélyek
anyagi támogatását, hogy az szi
2008 l 2009-es bajnoks ágba a csapat nevezri

tudjon. Ne veryék tolakodasnak, ha felke-
ressiik ket kéréstinkkel. A csapat munkájá-
hoz onkormányrafin,k, els sorban polgar-
mesterasszonyunlg Gelencsérné Tolnai Klá-
ra mar nagy segítséget adott azzal, hogy
edzéstinkhoz a sportcsarnokot heti két alka-
lommal rendelkezésre bocsátja. Nagyon
szépen kószonjtik!
A csapfunkról pár szót: edz nk Szalai
Andrásné (Vali) , aki teljes er bedobással,
fanta ztikus energi áva| késziti fel a csapatot.
Nagy hangsrilyt fektet a lanyok egymas
iranti tisáeletére és osszetntísára, ezáltal j
légkórt biztosít az edzéseken. Csapatkapi-
tány Kis Klaudia, akit a lanyok szavaztak
meg effe a megtisáel feladatra.

Csapatunk tagjai: Ambrus Zsvzsanrta, Bacs
Ágnes, Baksainé Szablyan Mariann, Bata-
nya Lilla, Ba}sai Vivien, Bokor Livi4 Cse-
repe Dóra" Fazekas Móni, Kis Klaudia, Kis
Noémi, Klippel Gyongyi, Sereg Nikolett,
Vajcs Anna, Vidók Kinga. Felkésziiléstinket
az edzésen valo résnrétellel segítik Balrsai
Attila, Bokorné Vóros Eva, Boldog Zsu-
zsaírn4 Dr. Volmanné Reich Márta, Kisné
Szili Mária, Novák Ferencné, Tarczal
Gyulané. Továbbra is szívesen lá{uk ket,
és kószonjtik segítségiiket! A kézilabdát
szerer lanyokat és asszonyokat is szeretet-
tel vá{uk az edzéseken. Ameccsek id pont-
jaról plakátokon értesí{tik az érdekl d ket.
El re is kószonjtik tamogatasukat, és csapa-
tunk gy zelméhezjó szurkolast!

kisné szili Mária szewez

A nyugdí|as hlub hírei

A Madocsai Nyugdíjasklub jrinius |6-
án tartotta osszejovetelét, sziiletés és
névnapokat tartottak. Megbeszélték
programjaikat és teend iket. Jrinius
Za-án az Őrsihegyi utcai parknál vi-
rágágyást készítettek, amit a MADA-
GRO KFT _t l kapott fóldb 1 tudtak
elkészíteni. A sok dolgos kéz hamar el-
terítette a fóldet és beiiltette virágok-
kal.
Jirlius 4-én a H s k sírj át tették rend-
be, megbeszélték a Folklór el késztile-
teiket.
J lius 8-án a klub holgy tagai koztil
sokan stiteményt készítettek. Délután a
vendégvár asztaloknál a néptáncos
lányokkal kínálták az utcán felvonuló
néptánccsoportokat és vendégeket. J -

lius I6-án 43 f vel Cserkesz l re tesz-
nek kirándulásti. Jirlius 26-án tartj ák a
klub alakulásának els évfordulóját,
melyre minden klubtársunkat szeretet-
tel várunk!

Tarczal Jánosné
Madocsai Nyugdíj asklub vezet(Sje

Az elnrilt tanév tanulmányi munkáiának érúékelése
A20a7/2008-os tarrév jtrrrius befejez dótt.
A tanév során a tanulók legfontosabb fel-
adata az volt, hogy tanulmányi munkáját
mindenki képességének megfelel en telje-
sítse. Ezt a mrrnkát az l. és 2. és a 3. osz-
ályban a kózoktatasi torvénynek megfele-
l en szovegesen értékelte atanító néni. Az
alsó tagozaton kiválóan megfelelt min sí-
téssel végezte munkáját 7 tanuló. Hefkó
Henrietta (l.oszt.), Benedek Katalin, Ko-
vács Mariann, Szili Péter, Vorós Jenifer,
(2. oszt) Braun ZoLán, Farkas Ramóna (3.

osá.).
Tanulmányi murkáját a
4. osztáIy 4.35 Kitiín : 6 és jeles: 4
5. osztály 4.22 Kitíin :2 ésjeles: 2
6. osztáIy 3.97 Kitiirr : 6
7. osztály 3.74 Kit n : 1 és jeles: l

8. osáály 4.13 Kitíín : 2 bizonyífuánnyal
teljesítette.
Az egész iskola tanulmányi átlaga 4,08
száaad.

Kítíín tanulók: Kovács Gerg , Millei
Melinda, Szintai Kristól Simon Petra, Tor-
jék Enik , Puch Adrienn (4. oszt) Szaba-
dos Latxa, Vincze Nikolett (5. oszt)
Bán Réka, Borzavári Róza, Englert Rebe-
ka, Pozsgai Fruzsina, Szabó Vivien (6.

osá.) Bokor Gyongyi (7.oszt) Bak Petra,
Szabó Bettina (8. osá)

Legkiválóbb diák díj: Ebben az elisme-
résben minden évben 4. ill. 8. osztályban 3-
3 tanuló részestilhet. Olyan tanulók, akik a
4 ill. a 8 év során a tanulmányi munkában

a kózosségi életben, és a sport teriiletén ki-
magasló teljesítményt nyírjtottak, akiket
példaként állíthatunk iskolánk tanulói elé.
Legkiválóbb diák díj elismerésben része-
si.ilt:

4. osztályban: Kovács Gerg , Millei Me-
linda, szintai I(ristóf,
8. osáályban: Bak Petra, Szabó Beffina,
Sereg Tilla

Tanulóink kiilonbóz tanárgyakból szép
eredménnyel vettek részt. megyei és Paks
város kornyéki versenyeken
Az eredményekre ebben a számban helyhi-
ány miatt nincs lehet ség, de a kovetkez(5
számban a nyári táborok élményeivel
egytitt szeretlrénk hírt adni.

Agócs Mihályné igazgat



Yeae égelt es táió kiesfu
29. forduló
2 008.06.08
Tevel-Madocsa l 6: I (5 :0)
Vez: Száraz Ferenc, HAszeg Lajos,
kardos István
Gólliiv : Araczki I

Siiveges-Baka, Vorós Zs, Borbély,
Tarczal-Yalter, Wenhardt, Araczki I,

Araczki A-Pápista, Btjde

A Medárd napi es zés elmosta a teveli
járdákat, utakat, de afocipályát megkí-
mélte. Annak ellenére, hogy helyenként
bokáig állt a víz a pályán, lehetett raj-
ta focizni, legalább is a hazaiak tudtak.
Ismét katasztrófálisan kezdtiink, óssze-
ltoztunk három ajándékgólt a hazaiak-
nak. Aztán sszeszedtiik magunkat és

kiegyenlítettebb lett a meccs, de sziine-
tig így is kaptunk további gólokat.
Játékosaink sz netben sem tudták ósz-
szeszedni magukat, ahelyett, hogy meg-
rizt k volna a tisztes vereséget, durva

egyéni hibákból és sulyos fegyelmezet-
lenségek miatt az utolsó negyedórában
két percenként kaptuk a gólokat.

Iíi:
Tevel-Madocsa 6: ] (3 : I )
Vez: Haszeg Lajos, Kardos István
Góllóv : Csonka Sándor

Elek- Fazekas, Blatt, Tóth, Csonka-
Magyaa Madár Vóros G, Zengriiber

Az ffisták kilenc emberrel tudtak kiáll-
ni az eziistérmes hazaiak ellen. Az els

félid ben jól helytálltunk, de aztán
ahogy várható is volt, effiradó csapa-
tunk nem tudta megakadályozni a
teveliek nagyarónyu gy zelmét.

30.forduló
2008.06.15
Madocsa-Ócsény t :7 Q: a)
Vez: Hartung Vilmos, Balipap Tibor
Briicher yilmos

Gólliiv : Bóde I

Araczki A-Baka, Szili, Vórós Zs, Ma-
gyar- Valter, Borbély, Wenhardt,
Araczki l,-Pápista, Bóde

Az utolsó fordulóban a bajnokcsapatot

íosodtuk, ideális labdarrisó id ben, fta-
gyon kevés néz el tt. A mieinkben ke-
vés volt az akarat, hogy megnehezítsék

a bajnok dolgát. A sokat írtó és ponto-
san passzoló vendégek kónnyedén ala-
kították ki a gólhelyzeteket és már az el-
s félid ben nagyarányban vezettek.
Szijnet után megráztuk magunkat és szé-
pített nk. A íélid hótralév részében
jobban védekeztiink, így a második íél-
id viszonylog szoros eredményt hozott.

Iíi:
Madocsa-Ócréry 3 : 3 (2 : 2)

Vez: Balipap Tibor Briicher Vilmos

Góllóv : Zengr{iber 2, Wolf I

Elek- Fazekas, Blatt, Tóth, TArczal- Sza-
bó J (Szabó F) Magyar Vorós G, Wolí:
Zengríiber Madár (Szintai)

Az ffisták ósszeszedték magukat az utol-
só hazai meccsre és fordulatos mérk zé-
.sen megérdemelten szereztek pontot.

Végetért a megyei I. osztályu bajnok-
ság 2007-2008 éves szezonja. Összeg-
zésképpen megállapítható, hogy har-
madik megyei l-es szezonunkban nem
tudtuk elérni a kitíizótt célt, a korábbi
évekhez képest gyeng lt a játékos állo-
mányunk, a távozókat nem sikeríilt pó-
tolni, ísy csapatunk kiesett. Az ffisták
valamivel j obban szerepeltek, a
I1 .helyen végeztek, serdiil ink a nyolc
csapatos mez nyben hetedikek lettek.
Az a csapat, amelyik^a 2003-s és 2004-
, bronzérem utón 2005-ben I7 pontos
el nnyel bajnok lett, három év alatt el-
szivárgott Madocsáról. Az els megye
I-es év nk tallaszi szezonja kitijn re si-
keredett, hétr l hétre a sportrovat f -

címében olvashattunk a brav rosan

szerepl Madocsáról. A korábbi siker-
edz Sánta István ekkor még játékos-
ként fogta cissze a csapatot, edz nk
Blatt Pál pedig jól felkészítette a társa-
ságot minden meccsre.
A második szezon már nehezebb volt, a
tavaszi felkésziilés edz nk betegsége és

lemondása miatt nem volt megfelel ,

célunk is szerényebb lett, a bent-
maradás kiharcolása, amit egy-két ha-
zai bravurral siker lt elérni.
A legutóbbi bajnokság szi szezonja
nem indult rosszul, de Az októberi és
novemberi szereplés már nagyon gyen-
ge volt. A csapat tavasszal sem tudott

felpórógni, s t a bajnoksóg végén már
akkora vereségek is becs sztak, amik
20 év alatt nem érték a csapatot.

A kiesés miatt mindenki szomor volt,
de most már el re kell nézni. A csapat-
ban sok fiatal tehetséges játékos van,
akik tóbb edzéssel és jobb hozzóóllás-
sal sok szép élményt szerezhetnek a
megyei II. osztály bajnoksógban. Az
edz i teend ket Bóde Dániel vállalta
az ffisták és feln ttek részére egyaránt.
Bízunk benne, hogy javulni íog az
edzések látogatása, ha pedig Dani el-
szántsága és kiizdeni tudása átragad a
játékosokra, szép szben bízhatunk.

Lénárt Gyula

Kiod|o:
Modocso kozség Ön kormó nyzoto

http: / / modocso.fpn. h u

zerkeszti:
Fellinger József
20/453-1045

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

Az riisóg beiegyzési szómo3
2.9.1 ./1268-1 /2005

Felel s kiodó:
Gelencsérné Tolnoi klóro

poIgórmester

]üy,omdq:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd



Folunopi el zetes
Modocso K xó9 Önkormónyzoto szeretettel vór mindenkii o 2008. ouguvtus l ó-ón

El zelesen o progromokól:
Terv szerint f z verseny oz idén sem lesz, lermészetesen bórki kitelepOlhet o Foluhóz udvoróro, és
ott kedvére süthei-{ zhet. Délel ttre í leg gyerekeknek lervezünk progromokot, ezek ielenleg
egyezietés olott óllnok.

A délutón folyomón fellépnek:

- Modocsoi Mozsorett Csoport
- Modocsoi Hogyomóny rz Néptónc Együites
- Csocsesz
- Josh & Jutto
- Zolotnoy Sorolto
- Bon-Bon együties
- Julio

Természetesen idén is lesz tombolosorsolós értékes nyereményekkel!

A progromokot kovet en bóli mulotsóg lesz hoinoIig!

A végleges progromokró! plokótokon tóiékoztotiuk o lokossógot!

megrendezésre kerül Folunopro.

Polgórmesteri Hivotol

Nem Gsqk q hriszéveseké q vilóg!
A Dunofoldvór és vidéke Tokorékszovetkezet

Akciót hirdet
Nyugdíiosok részére!

Azon ügyíelek, okik 2008. iriliusról 2008. december 3l -ig o Tokorékszovetkezet-
nél szómlót nyitnok, s nyugdíiukot erre o szómlóro kérik utolni, ozok részére o

szómIonyirós ingyenes és relies szómlqvezetési ktilrségmentességel biz-
losítunk gz év végéig.

Minden úi szómlóhoz bonkkórtyo igényelhet , melynek
gyórrósi kiilrségér els évben

To ko réksziivetkezetü nk ótvó l lo l io.
Gyors és rugolmos ügyintézéssel vóriuk leend ügfeleinket.

B vebb informócióért forduljon o Dunofoldvór és Vidéke Tokorékszovetkezet
kirendeltségéhez!



J rművezet í
tgnfolyqmok

indulngk hg,vonic_
minden

ic,rmííkaíegoric,bc,íl .

Érdekl dni lehet:
Loszlóczki Lószló mogón outósiskolo

7030 Poks, K nyok u. l .

Tel.: 20/942B-l53;
7 5/312-533
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ERTESITES

Értesíliük 0 lokossógot, hogy 0 Polgór-

mesteri Hivotol ügyfélfogodósi rendié-

ben vóltozós tiirtént.

Ezentri l pénteki n0 pokon folyu motos

nyitvotortóssol - ebédid megtortóso

néIkül - 8,00 órótól l3,30-ig vóriuk 0

kedves ügyfeleket.

Hortobagyiné dr. Gera Judit
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