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Hagyományainkhoz híven az idén is
megrendeztiik a sziireti felvonulást és
bált. A cs szlányoknak és cs szlegé-
nyeknek már kora reggel elkezd dott a
késziil dés, virágíiizérekkel és szala-
gokkal feldíszítették a hintókat, s a sok
szép sz I b l koronát kotottek. Az id -
járás talán trilságosan is jó volt,.hiszen
35-36 fokos melegben kezd dhetett a
felvonulás, s ez a h mérséklet szinte vé-
gig kitartott. Nagyon sokan felvonultak,
46 cs szlány,23 lovas és sok mulatósle-
gény, hintók, lovaskocsik indultak a két
bírónéért. A szol{ósos rnegállóhelyeken
az érdekl d k meghallgathatták az el-
mrilt év torténéseir l szóló humoros
hangvételii rigmust.
A kozponti megállóhelyeken a tikkaszt
meleg, és a hosszri gyaloglás ellenére a
néptáncos lányok ki cs szlány , ki
néptáncos ruhában - a táncra kereked-
tek, s miísorukat a néz k tapssal ko-
szonték meg. Néhány csikóslegény be-

mutatót tartott, még azt el adták, ho-
gyan kell az asszonyt ostorral verni,
persze gy, hogy az ne fájjon. Egy kis
jdonságként a bíró és bíróné a roko-

nok, barátok jóvoltából stiteménnyel és
egy kis innivalóval látták vendégi,il a
nézel d ket.
A felvonulást, mint mindig most is bál
zárta. E3ren<or sok értékes tombolatárgy
taláIt gazdáta, a f díj természetesen
most is a korona volt.
Ezriton .mondunk koszonetet mindenki-
,rdk, aki rés zt vett a felvonuláson, illet-
ve bármilyen módon segítséget nyirjtott
a szervezésben. KoszortJiik a szponzo-
rok támogatását, akik anyagllug járul-
tak hozzá a nap sikeréhez. KoszorUiik
mindenkinek, hogy ez a régi madocsai
hagyom ány az idei évben is életre kel-
hetett, ,igy érezzuk, szép és színes ren-
dezvénye volt a falunak.

A rendez ség



Képeka sziiretí bffir

A nluedrtashlub hítei

Madocsai nyugdtjasklub agusztus 25-én
és szeptember 22-én tartotta ossze jove-
telét.
Mindkét alkalommal megtinepelti,ik,
klubtagtársaink sztiletés és névnapját,
ezután havonta rendszeresen szeretnénk
folytatni. Megtervezttik az idei évre
utolsó kirándulásunkat.
Rendbe tettiik a Hosok

Gunaras Gyógy-
fiird ben voltunk
kirándulni 39 f -

vel tásaságunk na-
gyon jól érezte
magát. Egész na-
pot fiirdozéssel
toltottiik.
Nagyon jó id t

fogtunk ki,igy
mindenki kedvére
kifiirodhette és

kibeszélgethette ma gát.

Kovetkez osszejoveteltinket október
20-án hétf n 1S-órakor tartjuk. Elkezd-
jiik tervezni téli
programjainkat.Mindenkit szeretettel
várunk aki szeretne hozzánk csatl akoz-
ni.

Tarczal Jánosné
a nyugdíjas klub vezet je

Figyelem!

2008. november 6-án véradás
lesz 12.3 0- 1 5 .00 ra kozott a

Faluh ázban, ahová várunk
mind en 25-65 év ko zótti

madocsai lakost.
Kérem ne feledjék, ha minél
tobben eljonnek, annál tobb
embernek tudunk segíteni !

sírját.Szeptember 30-án Domb vár
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Madocsa Kozség Onkorm ányzat képvi-
sel -test[ilete 2008. szeptember 24-én
tartotta soron kovetkez i.ilését.

A legfontosabb két napirend az onkor-
mányzat 2008. I. felévi koltségvetési be-
számolójáról szóló jelentés, valamint a
2008. évi koltségvetési rendelet módosí-
tása volt. Ezen kíviil szigorította a testti-
let az állattartásról szóló onkormányzati
rendeletet.

Az onkormányzat koltségvetési beszá-
molójából kitíínik, hogy az ónkormány-
zati feladatok megvalósításának fedeze-
teként a 2008. évi koltségvetésben beter-
vezett 236.973 e bevételi el irányzat az
I. felév során 51 oÁ-ra teljesiilt, míg a
miíkodési célir kiadások osszege 1 l 1.698
e el irányzathoz képest 52 %-os teljesí-
tést mutat. A bevételeknél kiemelend k
a helyi adó bevételek, valamint a koz-
ponti koltségvetésb l juttatott állami
norína tiv hozzájárulások, kozponto s ított
el irányzatok, norínativ kotott felh-
sználásri támogatások, amelyek id ará-
nyosan teljestiltek. Az els felévi teljesí-
tésr l elmondhat, hogy a koltségvetés
bevételi és kiadási oldala egyensrilyban
volt, az ónkormányzat mukodése bizto-
sított, az I. felévben hitel felvételével az
onkorm ányzatnak nem kellett számolnia.

A koltségvetési beszámoló után módosí-
totta a képvisel -testíilet a 2008. évi
koltségvetési rendeletet, amelyre azért
volt sztikség, mert a koltségvetésb l
2008. jirlius 1. napjával kikeríilt a tele-
ptilés két oktatási intézményének - az
Általános Iskolának és a Kolyokkuckó
Óvodának - a gazdálkodása. Mint az is-
meretes ezeket a feladatokat az onkor-
mányzat Dunafoldvár és Bolcske telepti-
lésekkel egytitt oktatási társulás irtján

|átja el a jov ben. Azátadástkovet en
csokkent az onkormányzat által foglal-
koztatottak száma ( 46 ffir 1 20 f re), il-
letve váltazott a koltségvetés bevételi
és kiadási oldala is. A módosítást kove-
t en a képvisel -testtilet az onkormány-
zat 2008. évi koltségvetésének

bevételi f osszegét
210.927 e Ft-ban

kiadási f osszegét
210.927 e Ft-ban

koltségvetési bevételi el irány_
zatát 195. 1 10 e Ft-ban

koltségvetési kiadási el irány-
zatát 203.184 e Ft-ban

finansz irozási cél bevételét
15.817 e Ft-ban

finaszí rozási célir kiadását
7.743 e Ft-ban

állapította meg.

Ezt kovet en módosította képvisel -tes-

tiilet a Paksi Tobbcélri Kistérségi Társu-
lás társulási megállapodását. Amódosí-
tásra azért keri,ilt sor, mert a társulás ál-
tal ellátott feladatok kore évr l-évre n ,

ezekre a feladatokra feladat-ellátási
megállapodást kell kotni, a feladatokat
pedig megállapodás részévé kell tenni. A
társulási megállapodás az alábbi tevé-
kenységekkel b vtilt:

kozmiivel dési feladatok ellátása
kistérségi feladatok el|átására munka-
szervezet kialakítása
bels e|len rzési feladatok ellátása a
paksi kistérségben
kozoktatási feladatok mikrotérségi társu-
lások tján való ellátása

pl. Dunafoldvár-Bolcske-
Madocsa, vagy Nagydorog-Sárszent-

l rinc-Bikács stb.

Kovetkez napirendi pontként tárgyalta
a képvisel -testiilet az állattartásrót szó-

ló onkormány zati rendeletet, amelynek
módositására el sorban áIlapolgári beje-
lentések, panaszok miatt kertilt sor. A
testíilet egyértelmiíen rigy foglalt állást,
hogy szigorítja az állattartás szab áIyait.
A legfontosabb rendelkezés, hogy ha-
szonállatot ( pl. szaryasmarha, juh), tilos
ttesten, kozteriileten hajtani, legeltetni,

és feltigyelet nélktil hagyni, kivéve a
nagyhaszonállatok legel re tortén ki-
hajtása illetve kozlekedésben való rész-
vétele. Ugyancsak tilos az ifitestet á|Iati
iirtilékkel szennyezni és ezzel a lakókor-
nyezetet, valamint mások egészségét ve-
szélyeztetni. Aki e rendelkezést megsze-
gi - amellett, hogy elhe szabálysértési
eljárás kezdeményezhet - koteles az ál-
lati szennyezést eltakaritani. Fontos sza-
bály az is, hogy 30 kistestii ( pl. sertés,
juh, baromfi stb.) és 10 nagytestíí ( pl.
szarvasmarha, l , szamár stb.) haszonál-
lat tartása esetén gazdasági udvart kell
kialakítani és el kell keríteni. A gazdasá-
gi udvar nem csatlakozhat kozvetleniil
szomszédos ingatlanhoz, illetve az elke-
rítést l számima 1 méteres sávot kell
hagyni és lehet ség szerint zoldnovény-
zettel ( sovénnyel) kell beiiltetni.

A testtileti tilés végén a képvisel k tájé-
koztatást kaptak az FVM Vidékfejleszté-
si Alapj a á|ta| kiírt pá|yázati lehet sé_

gekr l, amellyel el sorban a falu szépi-
tésére, parkositásra, játsz terek, piac stb.
kialakítására lehet pá|yázatot beadni. Il-
letve értékesítésre kijelolték a Madocsa
Temlop tér 1 3. szám alatti ingatlant,
amelyre vev jelentkezett.

A koltségvetési és az állattartási rende-
let ( a módosításokkal egységes szerke-
zetben) valamint a képvisel -testiilet
iilésér l késztilt jegyz konyv ( teljes ter-
jedelemben ) olvashat a www. madoc-
sa.hu honlapon.

HGJ

Munkalehet ség!
A tatabanyai szekhely Prc-Humán 2004 Kft munkalehet séget ajánl multinacionális cégeknél Szekesfehérvmon, Tatabrfuryrirr és Ko-

nrárcmban t rt n , három mííszakbaq targoncavezeó, operá or (szá,mítógepek cisszeszerelésére) munkakórbe az
alábbi lehet ségekkel:

Megfelel létszími jelentkeó eseten a mrmkavállalók szímrira a munlcíba jánást, igerry esetén munkassállrást biztosít!
A délutáni munka végzesere 1 5 %-os potlélt az éjszalrat munkavégzés & 30 % mííszakpótléh

5.000.-Ft étkezési utalvány
Jelentkezni az aláhbi telefonsámokon lehet:

PttHumán 2004 Kft 8000 Székesfehérvár, Távírda u.18.
22l500_788
34l3w _G8
30l 475-2*96



rnneúinduft, mitettvele?

Messzir l virít a felrijított, piros csere-
pes háztet(Sn egy agyagkakas . A széIjá-
rást ugyan nem jelzi, nekem viszont ki-
tíin tmutatóul szolgál, hogy hol is ta-
lálom a Torony utca eldugott szegleté-
ben Kincses Ttinde házát. A kapun be-
lépve Csibés z fogad, d,,kolcsonkutya",
aki amint megneszeli, hogy megérkez-
nek a háztgazdák, azonnal átteszi a

szomszédból ide székhelyét, bármennyi
ideig is népesiiljon be a ház. Az épiilet
mellett száz éves kortefa ad még ma is
terebélyes árnyékot, a zóldell udvar a

t hátra néz.
Vendéglátóm lány ával, Rózsával egyiitt
fogad, egy hétkoznap délutánján. A hét-
vége zord id j árása meghirisította az
ittlétet, de már mindketten vágyakoz-
tak, ha csak néhány rára is, a madoc-
sai csondbe. A sztil i ház - melyben a
sokak á|ta| tisztelt és szeretett kincses
tiszteletes már nem lakhatott édes-
anyjának jelentette az otthont, lányának
Rózsának pedig u gyerekkort. Hiszen
mindig itt nyaralt a mam ánál, aki id s

kora ellenére (7 0 évesen lett nagyma-
ma) korát meghazudtoló életer r l tett
tanribi zonyságot. - Azt szokta monda-
ni, neki a bot csak arra kell, hogy visz-
szafogja - meséli Kincses Tiinde, majd

magyarázatot ad a ké-
s i nagymamasá gra.
Sztilei Úiviaeken él-
tek, ám a háborris
évek, és a szerbek el -

li menektilés Magyar-
országra hozta ket. A
viszontagságok után
édesanyja 33 évesen
váIt anyává el szor, s a
négy gyermek koztil a
lány, Tiinde érkezett
utolj ára, aki aztán
ugyancsak a krisztusi
korhoz kozeledvén
vált sziil vé.
A kincses család
Tolna-Mozsr l érke-
zett a madocsai gyiile-
kezetbe, Tiinde hat
éves volt akkor. Az év-
szám emlékezetes, hi-
szen a nagy árviz ide-
jén, 1956-ban tortént
mindez. Ahogy emlék-
szik Dunafóldvár felé
kellett kertilniiik, csak
onnét tudták megkoze-

líteni a teleptilést. A parókia udvarára
belépve testvéreivel rácsod álkoztak ar-
T&, hogy a kertjiikben van a Duna. A
család állatokat tartott (még kecskéket
is hoztak), floldet miívelt, igyekeztek
megteremteni a betev t. Vendéglátóm a
madocsai iskolapad után, a dunafold-
vári gimnáziumban végezte a kózépis-
kolát, mégpedig azért, mert nem csak
árviz idején volt nehéz bejutni Paksra,
akkoriban egyébként sem jártak rán-
ként a buszok. Ugyancsak a kozlekedés
miatt választotta szekszárdot, ahol
nagynénje élt és így mentesrilt a nehéz-
kes bejárástól. *

Erettségi után keresked nek tanult és
szakm ájában is dolgozott, mikor 2I
évesen felkérték szakoktatónak. Tiz
tanévet toltott a kereskedelmi szakmun-
káskép z ben, amire ma is szívesen em-
lékszik vissza. Igazi csapatmunka volt,
a 8 f s csoportban volt id mindenkire
figyelni, országos versenyekre is jártak.
A hajdani Korz tanboltjában okította a
jov árusítóit, tobb madocsai is kikeriilt
kezei koziil. Mikor a j boltos ismérve-
ir l kérdezeffi, csendesen csóválja a fe-
jét. Ma már a kereskedelemben eladók
vannak, nem keresked k, próbálj a érzé-
keltetni a ktilonbség et, a hivatástudatot

hiányolva. - Igyekeztem mindig a vev
fejével gondolkodni, én mit várnék el
az izletben - avat be a kulisszatitkok-
ba.
Id kozben megházasodott, és megtar-
totta lánykori nevét, ami nem volt divat
akkoriban, s t akadt, akib l komoly el-
lenállást váltott ki. Ó viszont férjével
egyetértésben, íagaszkodott a családi
névhez, hiszen mint mondja, Kincses
Ttindéb l nem sok szaladgá|, ám ha
Tóth Béláné lett volna... Bár ma már,
ha internetes keres be betiti nevét, tobb
névrokont is talál - el fordul ugyanis,
hogy a világhálón bongészik. Lánya
unszol ására még az iwiw-re is follépett
(ismer sok, barátok kozosségi oldala
az Interneten - a szerk.), ahol a madoc-
saiak kozott is keresgél. Sok fiatal
idevalósit találok, de k nem ismernek
engem, én pedig próbálom kitalálni, ki-
nek a gyereke, unokája taglalja, de
beszélgetési,ink kozben rigy emlegeti a
madocsaiakat, mintha mindig is itt élt
volna. ,,Képben van", hiszen fiatalon
elkertilt, mégis gyakran j ártljár haza.
Lányával egytitt ragaszkodott a családi
házhoz; kiváltotta hátbátyjai részét be-
l le, s gon dozza a portát. Ma már van
is rá ideje, hiszen boldog nyugdrjas,
egy éve bircsrizott az iskolától. - Ez a
béke és a nyugalom szigete mutat
korbe az udvaron, ahol a kortefa alá ki-
i.ilve lehet elmélkedni, vagy egyszedíen
csak lenni és élvezni a zó|det. A tobb-
szor el forduló barátok mind azt igérik:
visszajonnek, mert ez a hely olyan nyu-
galmat áraszt.
Bár a szeksz árdi társasházi létben is
igyekszik megtalálni jó szomszédjait,
azért a madocsai utcákon végigmenve
mégis más. Sok ismer ssel találkozik,
megkérdik, hogy van - még a választ is
megvárják. - A faluban ez a j , a be-
szélgetés - mondja. Ami viszont elszo-
morítja, a séták során észrevett egyre
tobb tiresen áll ház, amiért fáj a szive,
és jó lenne ismét élettel telve látni.
A Kincses porta jov je viszont biztos-
nak látszik. A jelenleg még családalapi-
tás el tt ál| lánya ugyanis már bevon-
ta tervezgetésébe anyját. - Azt akarja,
hogy az unokák, ltozzá hasonlóan itt
nyara|janak majd meséli Kincses
Ttinde nevetve - hát mit is felelhettem
volna eITe: állok elébe!

Dávid Ildikó



Reforlnátus gondolatolc
kedves olvasók!
El szor is szeretlrék elmondani egy érde-
kességet, amit én magam is irgy olvastam:
,,Amikor a vadludak vándorolnak, akkor
repiilés kozben V-alakot formálnak. Ne-
kíink a foldr 1 tekintve ez csodálatosnak
tíínik, de a vadludaknak ugyanez nélkti-
lozhetetlen a tuléléshez. Ha figyeljtik ket,
észrevessztik, hogy bizonyos id kozon-
ként, az el|enszéI erejét 1 fiigg en, a veze-
t madár, amelyik a legnehezebb munkát
végzi a szél erejének megtorésével, kiválik
a sorból és a Y-alal<zat legv égére sorako-
zik. Ennek oka az,hogy aY-alal<zat a leg-
hatékonyabb reptilési formáci , mert 60
százalékkal kevesebb er kifejtés sziiksé-
ges a benne résztvev madaraknak. Folfe-
dezték, hogy a reptil szárnyak felfelé ára-
moltatj ák a leveg t, és ennek hatása er -

sebb az alakzat végén, mint máshol. Ezek
a ludak felváltva "emelik" egymást.
Egyiittmiíkodéstikkel lehetséges a hossá
vándorlás, ami máskíilonben véEelentil
nehéz volna a leger sebbeknek is, és halá-
los a gyengébbeknek."
Erre a megfigyelésre alapoma hadd osz-
szak meg a testvérekkel egy fontos gondo-
latot! Mint azt nyilván a legtobben már
tudják, templomunk felrijítását záros ha-
tárid n beltil el kell végeznie a gytilekezet-
nek. En személyesen is - de tudom, hogy
másokkal egyiitt - ortilok annak, hogy ez
nem csak a gytilekezetbe járóknak, hanem
a legtobb madocsainak is szíviigye. Lát-
szik ez abb 1 is, hogy eddig is milyen so-
kan adakoztak a temploínra nemcsak he-
lyiek, hanem olyanok is, akik már régen
nem laknak itt, de szeretettel gondolnak
vissza Madocsára, és szi,il falujuk templo-
mára.
A további gyííjtés részeként - amint már
egy korábbi számban olvashatták is a
tewezett adventi ,,vás áría" szeretném
most az Önok figyelmét irányítani. A ,,yá-
sárt" rigy bonyolítanánk le, hogy az Önok-
t l kapott természetbeni felajánlásokat
szeretnénk egy-egy adományért cserébe az
adományoz nak odaadni, ami akár kará-
csonyi ajándékul is szolgálhatna valame-
lyik családtagjának. Viszont nem csak
,,ajándéktárgyakat" vennénk szívesen, ha-
nem ha valaki stitéshe z-f(lzéshez való
alapanyagokat fudna inkább hozni, bizo-
nyára annak is lenne gazdája.Szeretnénk,
ha a madocsaiak gy tewezhetnék meg a
karácsonyi bevásárlást és ajándékvásár-
lást, hogy amit lehet, ezen a ,,,vásáron sze-
reznének be". Ez tobb okból is nagyon

nagy osszefogást
és kozosségi él-
ményt ny ljthatna.
Egyfel l irgyis
mindenki vásárol
karácsonyi ajándé-
kokat szerettei ré-
szére és si,itemé-
nyekhezvalokat az
tinnepi ebéd utan-
ra. Ha mindezeket
itt trrdnákahelyiek
,,megvenni", azzal
mindenki olyan
dolgokhoz juthat-
na hozzá, amire
sziiksége van Mel-
lesleg a boltban is
fizetni kellene érte.

iey viszont egyben
a templomára is
adakozna, aki
most nem a szu-
permarketekbe vinné az eríe szánt pétuét,
hanem a remélhet leg kozos cél érdekébe
állitaná. De hadd mondjam most a f(j gon-
dolatot: Egy ilyen egyuttmiíkodéssel meg-
tapasztalhatlránk aú, amit a vadludak már
régen fudnak. Azaz, hogy ilyen módon

,,felváltva emelhetnénk egymást. .." és
egy ilyen osszefogással lehet vé válna.
hogy ez a,"hosszti vándorlás," amire az itt
lakók már régen elindultak - a templom
teljes felíljítása - gyorsabban célhoz érhet-
ne. Higgyék el, ez,,másktilonben végele-
ntil nehéz volna a leger sebbeknek is..."
Bizom benne, hogy értik a testvérek e . a
gondolatot, aminek a lényege, hogy ha
megvalósulhafira) az a falu nagy kozossé-
gi, és lelki fejl désére és el remozdulása
is lehetne.
Ennek az ósszefogásnak valój éhan nem is
annyira a pérz a lényege. Ez csak egy
sztikséges rossz, amit nem tudunk kikertil-
ni. célunk azonban nem els sorban a
pénzgffités, hanem a templom felirjítása!
Sajnos ehhez viszont a pétuen keresái,il
vezet az ift, így azért eá is, de csak egy

,,melléktermékként" el kell teremteni. Jó
lenne tehát, ha senki sem érezné tgy, hogy
ez az egész esemény megint csak a pénz-
r l szól. sokkal inkább szeretlrénk a falu
kozoss égét építeni, illetve az ósszefogást,
a kozos fellépést gyakorolni azért, ami a
miénk!
Ennek megmutatása és el segítése végett
most gy látszik korvonalaz dni, hogy a

,,,vásárt" a ktilonbóz madocsai kozossé-

gek is, mint pl. anéptánccsopoft,lnépdal-
kor, nyugdtjasklub, zeneiskola, és mások,
a maguk kincseib l, értékeib 1, egy-egy
kis miísorral támogatják. Talán sokkal in-
kább egy tobb napos ,,fesáivá|hoz" lesz
hasonlítható ez a kis ,,vásáí," amivel azt
szeretnénk hangsrilyozni, hogy lássuk
ffieg, hogyan tudunk a magunk adottsága-
ival, tehetségével, egyéb képességeivel
odaállni egy tigy mellé, s mint a vadludak
példájáná|, hogy mindig egy kicsit más
,,ffiegy el l" és emeli ezzel a tobbieket,
mikozben mindannyian egyiitt haladunk a
cél felé. Most éppen a templom apropóján
hívjuk eíTe a madocsaiakat, de ki fudja,
holnap talán az iskola,vagy atánccsoport,
vagy valami, vagy valaki más tigye siirget
majd egy ilyen osszefogást? Hiszem a .,

hogy minden értékiinkért képesek va-
gyunk, vagy lesztink osszefogni. De rijra
hadd hangsrilyozzam. mert a lényeg ez:
sokkal tobb és fontosabb az, amit mi ma-
gunk, mint kozosség tanulhafunk, amib l
mi magunk éptilhetíink egy ilyen iigy kap-
csán, mint a pétu. Kérek ezért mindenkit
szeretettel, gondolkozzanak ezen s ha rigy
érzik megértették a 1énye89t, annyit hoz-
zanak vagy adjanak magukból és javaik-
ból, amib l még Önok maguk is inkább
épi.ilnek, s annyit adjanak bele magukból,
amivel még igazán j inlen, j sziv(ien és
szívesen építenék, ,,emelnék" a tobbieket,
a kozosséget!

Nagy János



Id sehhiisziintése
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította
október elsejét az id sek világnapjá-
nak. Mindannyiunk tágabb, va1y
sztikebb kornye zetében élnek id sek.
Irányítsuk figyelmtinket most egy kic-
sit rájuk!
Az ld(isek Világnapján szeretettel gon-
dolunk mindazokra, akik egy hosszri
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát
tudhatják maguk mogott. Minden
évben egyszer koszontjiik ket, de
szeretettiket, bolcsességi.iket az év
minden napj án érezzik. Őt trordozzák
generációkon keresztiil a tapasztala-
tokat, hagyományokat, melyek vala-
mennyitinknek ismerni,ink kell.
Figyelniink kell rájuk, hiszen k azok,
akik végigélve egy oromokkel és
ktizdelmekkel teli életet, az id s kor
bolcsességével már helyre tudják tenni
a dolgokat és tudják mi az a j , amit
tovább kell adni és mi az a rossz, amit
el kell kertilni az utánuk jov generá-
cióknak.
A Madocsai Önkormányzat október 3-
án kos zónti a teleptilés id s lakóit. Az
tinneplésben szeretne tészt venni a
teleptilés fiatalabb generációja, az
általános iskolások is. Ez alkalommal
vorosné szabó szilvia tanítón
felkészítésével az alábbi verssel és dal-
lal koszontik az Id seket a 2. és 4.
osztályos napkozisek.

Agócs Mihályné
igazgat

M Legrand : Az id sek tisztelete!

Amíg fiata| ya1y,
Sosem gondolsz arca,
Hogy eljon az sz is,
S elszállnak a darvak.

Amíg fiatal ve1y,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Sziilei d, akik az
Eletedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kikt l
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.

Tor djél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

Áttalános Iskola
Versenyfelhívása

2008. november 14-én, pénteken 17

órakor tartjuk Őszbircsriztató
miísorunkat.

Ennek keretében versenyt hirdetiink
a kovetkez témákban:

1.terménykép
(természetes anyagból : kukorica,

lencse,bab...)
2.gyermekjáték

(szintén természetes anyagból:
gesztenye, kukoricacsuta. . . stb.)
NEvEzÉst KATEGÓruÁr:

- egyéni
- páros
- csoport
A versenyre minden általános isko-

lás nevezhet!
A munkákat 2008. november 12-én

szerdán 13 rától 15 óráig
lehet leadni a mozi el terében!

Sok sikert és kategóriánként értékes
díjakat kívánunk:
Az iskola tanárai

&ólla sfunoglató

Szeptember l2-én a nyolcadikosok fel-
avattak minket otódikeseket. Volt tojás
gorgetés, csoki etetés bekótott szemmel és
vicces dolgok: tejszínhab evés, táncver-
seny és ízlelési feladat . Az otódikeseknek
szóló esktit is le kellett tenntink. Entán a
nyolcadikosok meryendégeltek benntin-
ket egy kis inni - ennivalóval.
Ezt a bulit ry zÁrtllk, hogy keveset még
tárcoltunk is.
Jól éreá'tik magurrkat, kószonjtik a nyolca-
dikosoknak ezt a kellemes délutant.

Tanuhrufrnyi eted@einffil
Az Apáczai Tankonyvkiadó minden év végén a tankonyvei-
b l tanító iskolákban méri a tanulók teljesítményét szoveg-
értésb l.
Iskolánkban az als tagozaton tanítanak a tanító nénik a Ki-
adó konyveib l. Minden évben igen szép eredménnyel
btiszkélkedhetnek pedagógusaink. Így tortént ez a 2007 l08-
as tanévben is, melynek eredményér l szeptemberben kap-
tunk tájékoztatást. Azért is kiemelked a pedagógusok által
elért eredmény, mert a mérések kis - és nagykozségi , kis-és
nagyvárosi iskolákban és a f városi iskolákban tortént.
összehasonlításként szeretném ismertetni a Madocsai álta-
lános iskola és a f városi iskolák eredményeit:

osztály Madocsai ált.isk. F városi
1. 96,14 % 94,60 oÁ

isk. pedagógus
Laposáné Sashalmi

Ilona
Zen* né Horváth

zsuzsanna
soós Ferencné

Boldog Istvánné

2. 89,20 oÁ

3. 86,56 oÁ

4. 76,70 oÁ

83,46 oÁ

74,80 oÁ

66,70 oÁ

Koszonom pedagógusainknak az eredményes munkát.

Agócs Mihályné
igazgat



Oregfi k bujnokság
Augusztw végén indult a Tolna meg,lei naglpálya" regfiuk labdanl-
gó bajnolrság kilenc csapat részvételével. Az szi idény november 22-
ig tart. Úi iatatros a csapatban Szili Lajos aki fethag,lott az alctív já-
ték]ral.

Eredményeink:

Madocsa - Dunaszentglihgl I-I G: Szili I.

Kiizdelmes mérlózésen tóbb helyetet dolgoztunk ki, benne volt a
meccsben a gl zelem lehet sége, sajnos nem élt nk vele.

Madocsa - Ócsény iiregft k 3-1 G: Szabó (2), Szintai L.
A tavalyi bajnok lrapujában a solamk által ismert Tóth Mikivel, vala-
mint tóbb volt NB-s játélrossal állt ki, mégis silrer lt remek játélt]ul
kiharcolni a g,, zelmet.

Őcsény Gól-Jószórók - Madocsa I-2 G: Szabó, Szili I.
Két pazar gól az els felid ben nálunk, kihaglott biintet a hazaiak-
nál. A masodik játélcrészben a hazaiak szépítettek, de tóbbre nem fu-
totta az erejiilrb l.

Kiilesd - Madocsa 6-I G: Szintai L.
Sajnos az eddigi remek szereplésiinlret elrontva szenvedt nk sulyos
vereséget. Ez annak is lroszónhet , hog a hazaiak remek napot kiíos-
va, jól játsnla, szép gólolrat rugva nyertek a csere nélk l, sér lt játé-
lasolr]ral íeWaó csapatunk ellen.

Ktivetlrez mérlózés nk október ]9-én Tblna ellen idegenben.

szintai Laszló

ffrézllabdahfueh
Szeptember 8-án megtartották Szelrszárdon
a sorsolást. Meglep désiinlcre rajtunk kíviil
ket j csapat nevezett a 2008/09-es Bajnok-
sógba (Gyonk, Szelazárd még egl csapat-
tal). Jelezték a szervez k, hog lrer ljiik a
szombat délutáni meccselret, mert ez plusz
koltséget jelentene a hazai csapatnak, ezért
meccseink nag,l része vasórnap délel tt lre-

riilnek lejátszásra.

Örómmel számolhatok be, hog az elmult
másfel hónap alatt uj szponzoroklral dicse-
kedhetiink. Meglreresésiinlcre a Palai Atom-
er mí;i Zrt. jelent s anyagi támogatást
nwj t cs apatunlqlak, de magánszemélyekkel
is b v lt támogatóink lajre:

Araczki Lászlóné vegleskereskedés e
Cserepes Róbert
Thrczal Lajos (Biilcske)
Kis Gyula
szalai András
szabó s ndor
Kovács István (Szepszt)

Nekik is k)szónj k a hozzájánllóst míilrodé-
síinkhóz, és szeretettel várjuk ket a mecs-
cseinken.
Nem szabad megfeledlrezn nk a játékosok
sz leir l, hiszen a mezek megvételével k is

hozzój árulnak a Szalro s ztóly s z ereplés éhez.

Elérlrezett az els meccs nk Simontornya
ellen. Nag izgalom és lelkes kesziil dés
jellemezte az el z napok hangulatát. Lá-
nyaink hennával eglentetovólást l{észíttet-

tek: MSE (Madocsai Sport Eglesiilt) fel-
irattal, ami Az ósszetartozás és a csapat
eglségét volt hivatott jelképezni. Biifevel
vártuk szurlrolóinlrat, hog még kelleme-
sebbé tegtriik számulcra e vasárnap délel t-
tt.
A meccs lrezdetén a lányok górcs s játéka
mutatta, hog mennyire izgulnak. Az els
percek tanácstalansága után beindult Az

eredményes játék. Nag,lon jó volt a védeke-

zésiink és a beindított támadasaink meg-
hoztók az eredményt.
Hazai csapatunkból a mérlózés gólIcirály-
n je Cserepes Dóra lett góllal, akit remek
labdaszedései és g/orsasága segített e tel-
jesítrnényhez.

Kapusunlrat teljesítménye és glors indítá-
sai szintén kiemelték a csapatból (Kis Noé-
mi).
Remek hangulat volt a mérlózés, ami
órcjmmel és megelégedéssel ért véget.

A meccset I B-B-ra nyertiik! ! ! !

Vórjuk továbbra is a szurlrolók bíztatását
meccseinken!
Kószónjiik!

2008-2009 szi n i kézilabda
bajnokság tovóbbi mérk zéseí

2008. október ] l. (szombat) ] ] óra
Madocsa - Decs
2008. október ]9. (vasárnap) lI óra
Szekszárd - Madocsa
2008. október 25. (szombat) ll óra
Gyiink - Madocsa
2008. november 2. (vasárnap) lI óra
Madocs - H syész
2008. november 8. (szombat) I7 óra
Btilcske - Madocs
2008. november ]6. (vasárnap) II óra
Tengelic - Madocsu
2008. november 22. (szombat) l1 óra
LIKSE Szekszórd - Madocsa
2008. november 23. (vasárnap) II óra
Madocsu - Zomba
2008. november j}.(vasárnap) l0.30 óra
Madocso - Kocsolu
2008. december 6. (szombat) II óra
Mudocsa - I{agydorog
2009. január l7. (szombat) 1I óra
Madocso - Thmásí

Igrművezet i
tgnfolyomok

indulngk hc,vontg
minden

jarműkgíeg oric,bcrn.
Érdekl dni lehet:

Loszlóczki Lószló mogón outósiskolo
7030 Poks, K nyok u. l .

TeI.: 20/9428-l53;
7 5/312-533

kisné szil Mória szervez



Két sikertelen idegenbeli meccs után ismét
hazai pályán játszottunk, mégtrledig az ujonc
Tblnanémedi ellen. Az ffisták eglre érettebb
játékot produlralva, biztosan nyerték a mér-
k zést, és tartják hely ket a dobogó harma-
dik folran. Órvendetes, hogy a serdiit b t
felkeriilt Madáa Zengniber es Makai az lfi-
ben is góler s, s t a ] 2 eves Gábor Misi is
góllal mutatkozott be az ifiben.

4.forduló, 2008.09.07

Futbffiírek vábbiakban is iig,tesen játszottak, szép akci-
ókat vezettek és szép gólokat l ttek. Kezd be-
érni a B de Dániel-Blatt Gy rg,, edz páros
munlraja.

felniítt Cilro-Madocsa 4:2 (I:0)
Vez: Weitner Ádám, Nag Wktor Bagdi Jó-
zsef
Gólliivtí: Araczki István, Pápista József
Barati Ferenc-Baka László, (Szabó Attila)
Boris Korné| BorbéIy Jónos, Tarczal Ró-
bert (Wenhardt Ákog -Aracrki István, Szi-
li Zoltán, Lacza Jóasef, Maglar Istvón-
Boris Baláa, (Pápista Józsefl Araczki Attí-
la (Besenczí István)

ífi Madocsa-Tolnanérnedi 7:0 (3:0) Naglon jó els félidtit jótszottunk az er s
Yez: Ledneczlql Mihály, Francló Ferertc hazaialr]<al, akik néhány eve mindig a dobo-
Góll v : Madár 2, Tóth B, Elek T, Maglar gón végeznek Naglon fegtelmezetten ját-
T, Malrai I, Gábor M szottunh a szerertcsth gólon kívíil a cil<oiak-

Szívós Dóvid- Tóth BgIáz,, (EIck Tlbor) nakhelyzetiiksetnvolt.Amasodikfelid ben
Bh Paer, Feil Tamós, Fazekas Zola n- egt szép góllal kieg,lenlítetttinh de sajnos a
Zengrííber Áron, Maglar Tamós, Szintgi hazaiaktudtaker síteni es 3:t-re elh ztak
Ferenc, Subó Józ,sef -Makai Istv n, (Gó- Avégén mégvolt egl gól itt is, ott is, tisztes
bor MihóIy) Ma ir Krisdlán vereség lett a meccs végln.
Feln tt csapatunlcrtál az alrnrattal nem volt
baj, de a játék nag/on doc g s volt. Edz nk
3-4-3-as, támadó hadrendben kiildte pályá-
ra a csapatot a gl zelem megszeruése érde-
hlben. A kapusunk és a három véd végig
kit{in enjátszott, viszont sem a szélsó, sem a
bels k)zéppályásaink nem segítették kell -
en a támadásokat, csatáraink iglelreztek, de
játéltukban kevés volt az átiit er . A lelkesen
játszó vendégek egl szép támadást lrovet en

vezetést szereztek és el nyiiket sokáig riz-
ték. A mérk zés hajrájában Araczki Attila
villanásával mentett k meg az eg1,,ik pontot.

feln tt Madocsa-Tblnanémedi I: l (0:0)

Vez: Kardos István, Ledneczlry Mihály,
Francló Ferenc
Gólliivtí : Araczki Attila
Burati Ferenc- Szili Zoltón, Boris Kornél,
(Besenczi István) Thrczul Róbert-Baka
László, (Szabó Attila) Araczki István,
Wenhardt Ákos, Maglar István (Viiriis
Góbor)- Boris Balázs, Pápísta József
Araczki Attila

S.forduló, 2008.09.14

ifr Cikl-Madocsa 0:6 (0:3)

Vez: Nag Whor Bagdi József
GóIliiv : Madár 2, Mag,,ar T Zengniber
Makai, Tóth,

Elek Tibor- Feil Thmás, Blatt Péter, Tóth
Baláa, Fazekas Zoltón-Szabó Jóaeí, Ma-
dár Krisatíán, Muglar Tamós, Gábor
Mihóly-Zengdiber Áron, Makai István
Ifistáink magabiztosan kezdtek és két g/ors
góllal let rték a hazaiak harci kedvét. A to-

ór lhett nk, mert emberhátrányba l{er l-
t nk és a vendégek glorsan ki is eglenlíter
tek. A második felid elején l]-esb l hót-
rányba ke lt nk, majd ujabb gólt lraptunk.

Edz nk cseréklrel frissített, és rógtón silre-
riilt szépíten nk. Tulzottan kitámadtunk,
lrontrából ujabb gólt lraptunk, el szni lát-
szott a mérlózés. Mindent eg lapra felteve
kitámadtunk, és a hosszabbításban Borbély
ket gólj áv al kieg,lenlítettíink.
Az utolsó perceket még solraig fogiák emle-
getni a néz k, a csapat bebizonyította, hog
tud harcolni a sikerért.

7.forduló, 2008.09.28

ffi Mórág,l-Madocsa I:5 (0:3)

Vez: M ller Kovácsi
Góll v : Wolf 2, Madár I, Zengiiber I, Vó-
rsI
Szívós D vid- Szabó József, Blatt Páer,
Feil Thmós, Fazekas Zoltón- Szintai Fe-
renc, Maglar Thmas, Viiriis G bor, Wolí
János- Zengríiber Áron, Madór Krisztián,
(Góbor Mihálfl-
Az ifisták hétr l-hétre eg/re elszántabbak,
lromolyan hisziilnek a meccselve, mindent
megtesznek a gl zelemért, ha lrell eg,lmást
segítve cstnznak, masntak. Bízunk benne,

hog solraig kitart a lendiilet. Ezuttal is jól
lrezdték a meccset, keményen védelreztek
el l pedig kihasználták a hellzeteket. Utána
már tartalélrolták az er t, mert kíilónboz
olrok miatt, hiányzott Elek, Tóth, Malrai, íg,,
nem sok lehet sé&nk volt cseréklrel frissíte-
ni. A végére meglett a magabiztos g,, zelem,
a csapat tartja el kel helyét a táblázaton.

feln tt Mórág,l-Madocsa 9:2 (5:])
Yez: Mészáros, M llet; Kovácsi
Gólliiv : Boris K, Borbély
Barati Ferenc-Thrczal Róbert, Borís Kor-
nél, Borbély Jónos, Maglar Istvón
Araczki István, Wenhar Ákos (Besenczi
István) Lacza József, Araczkí Attila - Boris
Balózs, Pópkta József

6.forduló, 2008.09.21

iIi Madocsa-Németkér 5:0 (3:0)

Vez: K, Gergely, Pallo László
GólI v : Wolf 2, Mag,,ar, Blatt, Zengiiber
Szívós Dávid- Szabó József, Blatt Páer,
Feil Thmás, Fazekas Zoltán- Szintai Fe-
renc, Maglar Thmás, Viir s Gábor, Wolí
Jdnos (G bor MiháM-Zengfliber Áron,
Madár Krisztián,
Ifistáink ismét jól kezdtek, ket gólt szereztek
az els I0 percben, amivel megalapozták a
nyugodtabb játél{at. A vendégek is próbál-
lroztak, de jól míilódott nálunk a csapategtl-
ség,mindigvolt aki kisegítette a másikat,íg
helyzet sem alalailt ki a lrapunlcrtál. A máso-
dik íelid ben ujabb gólokat sikeriilt szerez-
n nk, ígl ismét nag,larányu gl zelmet arat-
tunk. Hatforduló után a csapat t g,l zelem-
mel és egl dcjntetlennel, 37:5-ós gólarán-
nyal a harmadik helyen áll, Nag,lmáuyok és

Dunaj ldvár m gótt.

Nehézmeccs elénéztíinh hisz a Mórágt na-

íeln tt Madocsa-Németlaár 4:4 (l: I) glon beer sített es a bajnoki cím eglik esé-
Vez: Wncze Isnán, Kiss Geryely, Palb lyese. Mi rossz el jelelrlrel késziilt nlc, meft
Laszló eddig valamennyi idegenbeli mecscs nlret
GóIliiv : Borbély 3, Boris K. elveszítex k, ráadasul Balra és Szili hióny-
Barati Ferenc-Baka Lászl/ , Bofis Kornél" zott a yédelemb l. Nem választottunk véde-
Borbély János, Thraal Róbert - Araczhi lrez nhil<at, nyílnisalros támadójátél{]ul
Istvón, Szilí Zola n, (Besenczí Istvón) leptiink fel, de a helyzeteink kimaradtak A
Lacza Jóaef, Araczki Attila (Maglar hazaiak viszont kihasználtak a lehet ségei-
Istvón)- Bofis Ba ízs, (Wenhar Ákos) tret es már az els Jélid ben eldóntótték a
PápisnJózsef hórompontsorsát.
Jól kezdtiik A meccset, tobbet birtolroltuk a
labdát és helyzetelret dolgoztunk ki. A íelid
k zepén vezetést szereztiink, de nem solraig

Lénárt Gyula


