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P*Igi*rmre, íGfi. ktisxii.ntóí
Keclves Madocsaiak!

M a, es, ér,e annak. ho , megje-
.l l a lent a Madocsai Hírnrondó elsó
száma. Reméleill, lro&v az Önök r,éle-
ménve is rrregegyezIk az en1.,érnmel" mi
szerint az uj ság ber,áltotta azokat az
igéreteket. amel,veket az elsó számban
rlállaltunk.

Vag;,is szerettuk rlolna Onöket táié-
koztatn: az Önkorm ányzaí fontosabb
feladatairól" a testulet döntéseir 1. in-
tézményeink rniiködéséro1, rendezvé-
nyeinkr 1. Ug"r l,élem. hog}, az ujság rninden hónapban fontos
információkkal megtöltve" színvonalas kivitelben jelent meg.
köszön et ezért a szerkeszt nek" és azoknak a lelkes cikkírókrrak.
akik feladatu}irrak érezték, és fontosnak tartották mirrdennapi
murrkájuk nrellett. ho ,, az irrfornrációk Önöklroz, olvasóklroz
eliuthassanak.
Nag1,on jo lenne" ha a iör, ben még több es többféle infonrrácio-
val szolgállratnán}i az olvasóknak. De ehhez az kell, hos, Önök
is segítségtinkre leg;,enek. és közöl_i* r,eltink, lros,, mi a vélemé-
n,vuk az uj ságról, mil_y-en térnákat szeretnének olvasni az uj ság
hasábiain. A még színvonalasabb tájékoztatás érdekében nag\,,on

fontos, hos, az intézmén_vek vezet i mindig minden honapban
intézménl,uk mtiködésér,el kapcsolatos tudnivalókrol besz ámoli a -

nak. Ezentul szír,esen vennénk a fa|ugazdász éppen aktuális fel-
adatokról. pály uati lehetoségekrol. jelentési kötelezettségekrol
készített tájékoztatóit. Szeretnénk, ha az ítjság lehetosegeit a tele-
pulésen miiköd egl esuletek. alapítván1,ok is kihasználnák" és ok
is táj ékoztatnák az olrlasokat munkájukról" tevékenl,ségukrol.
Igveksztin}i mi magunk is az ön}iormányzat gondjairól. aktuális
feladatairól még több táiékoztatást adni.

Szeretném, ha az ujság a jör,oben is ber,áltaná a-hozzá fuzott
remén,veket, és kiszolgálná a lakosság információs igénl,ét" még
szélesebb körii betekintést adna a falu és az önkorm ányzat életé-
be. Ebben a reményben kír,ánok minden kedves olrlasónak és az
ui ságot íróknák és szerkeszt knek boldog Uj Evet. er t. egészsé-
get és sok sikert!
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Boldog Ú; Éveú kiván minden lredves olvasónalt
Madoc a k zség Önkormánvzata

zenlree i teiis*iintGi
Tisztelt Olvasó!

Í'* ér-r,el ezelott jelent meg a Madocsai Hírmondó elso
|l száma. Ezí az alkalmat megragadva szeretnénk bór,ebben
szólni arról" hogyan késztiI a lap,
Eg év alatt kialaku\t azujság készítésének es terjesztésének

módja. A Madocsai Hírmondónak öt-hat állandó munliatársa
\ia11" akik témánkent felosztva a cikkek zömét írJ ak. Rendsze-
resen publikálnak a lapban, adatokat szolgáltatnak az intézmé-
nl,ek vezet i. tisztségviselói: a polgármester. a j egrvzó, az isko-
Iatgazgató, a vedóno és a lelkész. 

^z 
ó írásaik által teliesíti a

Hírnrorrdó a közszolgálati feladatát. A könrl,ez gazdáLkodó
eg},ségek, intézmények is felhasználjak a lapot a lakos9ás !ájé-
koztatására ,. a tuzoltóság, a polgari védelem. a DEDA SZ.
KVG Rt. stb. 

,

A meglelen írások többsége már digitális fonnában jut el
hozzám, melyben nagy segítségemre van Tubáné lbolya, aki-
nek munkáját ez uton is szeretném megköszönni. A cikkek
beerkezésével kezd dik az tgazi munka. az iriságoldalal,i kiala.
kítása: a tördelés. Mikor a számítógépen kész u ilJság, akkor a
korrektor az elsó betiit 1 az utolsóig átolvassa, kiiar,ítandó az
esetleges hibákat. - Hiba, persze, mindig marad" amit a jo sze-
rnu olvasó rögtön észre is vesz. VéguI az ujságlapokat a szer-
keszt fóliára nyomtatja, íry kerul az anyag a nyomdába. A
nr,,omdai átfutási idó kb. egy hét. Végul a friss uiságot az ön-
kormányzat által szel-vezett csapat hordia ki ahuakhoz.

A Madocsai Hírmondó 800 példány,ban késziil. Ennek na-
g,l obb része a lakossághoz kerul. A fennmaradó mennyiséget
pedig a koteles- és tiszteletpéldányok teszik ki. Csak az érde-
kesség kedvéért: 6 példányt kell ktildeni az Országos Széche-
nvi Könyvtárnak, mert, mint minden bei egyzett sajtóterméket,
ezt is megórzik. Az ujság e&v-egy példánya - minden költséget
felszámítva - kb. 100 Ft-ba kerul az ön}iormánl,zatnak

Jómagam már 1998 óta szerkesztek ujságot. így, meEisztel -
nek tartottam" hog,v polgármester asszon1,, felkert. és nregbízott
ezzel a munkárlal. Mivel édesapám Madocsan lakik" íg1, maga-
ménak is érzern a teleptilés tárg;,szeru tájékoztatásának fontos-
ságát. Az Onkormányzaií az eg}, éves szerzódésemet három
hónappal meghosszabbította. ígv márciusig én szerkeszíem a
falu ui ságlát. Reméleffi- murr}iámat a márciusi ertekéléskor az
Önkorm án5,zati képvisel k pozitívan bírálj ak 1, és tovább
f,ol1,-tathatom az jság szerkesztését. tördelesét!

It ,nfte íÍh,ír,p&

Te*tíiíc# it&
TUl adocsa Község Orrkornrányzat képvisel -testulete 2006.

./l adecember l8-án tartotta utolsó testuleti tilését. amelven
számos napirend szerepelt.

A lej árt hatarideiti határozatok végrehaitásárol szólo beszá-
moló elfogadása után tárgr alta a kepvisel -testtilet az önkor-
mányzat 2007.é,ri kiiltségvetési koncellcióját. Lz elotertesz-
tés a 2007.ér,i tönénl,javaslat alapiárr késztilt. ameh, a kör,et-
kezó prioritásokat határozta meg:
oa hell,i közszolgáltatás kistérségi társulások utlán törteno

ell átásának ö sztönzését.
.az európai uniós fejlesztesi források hatékony fellrasználá-

sát,
'o a közoktatásban a méretgazdaságos feladatellátás ösztönzé-

sét,
o a szociális ellátásokban a rászorultsági elr, el térbe kerulé-

sét.

A prioritásokból kitiínik, ho , az állam nem közrretlenul a

telepuléseket - f leg nem a kistelepuléseket - kivánja támo-
gatni. hanem a feladatok ellátását kistérségi társulás, illetve
mikrotársulás utián képzeli el. Ennek megfelel en Madocsa az
elmult évhez képest több. mint 8 millió forinttal kerlesebb álla-
mi támogatással számolhat. (Jgl,ancsak csökkentettek a kotött
felhasználásu normatír, hozzalárulások összegét is, amel1, fó-
Ieg az oktatásban jelentos. Ugyar,rakkor a dologi kiadások már
szeptemberben emelkedtek 1pl. AFA kulcs váItozása), és var-
hatóan a kör,etkez évberr a közszolgáltatások dí"iai is jelerrt -

sen emelkedni fognak. Mindezeket és a várható inflációt is
fi5*elembe l,ét e a költségsetési korrcepció 5 %-os dologi ki-
adás nör,ekedéssel számolt. A sziikös források ellenére az ön-
kornrán,vzat biztosította a szllárd burkolatir teleptilési koztrtak
felitiításához szukséges önerót" amel,v kiemelt feladatként sze-
repel a tönénl_javaslatbarr is. El zetes számitások alapiárr az
önkorm ányzaI 2007.ér,i költsegr, etési koncepciój a 50.6 l 7.000
Ft. fedezetlen kiadást tartalmaz. Ez természetesen nefir r,égle-
ges, konkrét számításokra a költségr,etési tönién}, elfogadása
után lesz lehet ség, amikor már pontosabb adatok állnak ren-
delkezésre.

A költségvetési koncepció kapcsán kialaku|t parazs vita után
a képrrisel -testtilet vétemény-ezte a Paksi Rend rkapitán},-
ság rij vezet jének dr. Kuti Istr,án r.alezredesnek a kinevezé-
sét. Mifi ismeretes, Kölló Imre r.a\ezredes - jelenlegi parancs-
nok - 2007. december 31-vel kezdemén__vezte nyugállománvba
vonulását, mell,et a Tolna Me5,ei Rend r-f kapitányság veze-
tój e elfogadott.

Ezt követoen kerult sor a helli adókról szóló 2212004.
()(II. 14.) számu önliormányzati rendelet módosítására. amel,v
két rláltozíatast tartalmaz. Az eg1 ik: a képl,,isel -testtilet 2007.
január L-t I a magánszemélyek kommunális adóját 2000 Ft-
ról évi J000 Ft-ra emelte. Az emelésre fóleg a jelentós forrás-
hiány miatt keriilt sor. r,alamint fig,elembe rlette a képviselo-
testulet azt is, hog1, ezt az adónemet 2000.érrto1 nem emelte. a
jelenlegi tön/én},i fels határ pedig már 13.90 l Ft. A másik:
f, leg a madocsai r,állalkozók érdekeit tartotta szem el tt. ami-
kor az ídeíglenesen végzett íparíízési tevékenység esetén fize-
tend adót 2000 Ft-ban cíllapította meg. Ez a más telepulésról
ide érkezo és kereskedelmi tevékenységet fol,r,tató árusokat

Máté Dénes szerkeszt

A ,, szerke sztósé g " , ahol az uj ságok késziilnek
érinti. H.G.J.
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íí&raffis Adventí készíitóide a7 óvodábaíl
Elek István: Karác ony

Halld a cseng szép szavát.
Mil1, r,idáman száll !

Fényes titkok alíalát
Nyitia. nyitj a már,

Tárul az ajto, tárul a szí\,,
zendul a szoba:
Tundökölve ott virít
A karácsonvfa

Menny i gyert.ya. mennl.i dísz,
Mennyi csillogás.
Szívrepesve r,ártuk is -
Attól ol1, csodás!

A téli unnepkör elso állomása a télapor,árás r,olt. December 6-
án menetrendszenien vidárn furulya szór,al és csomagokkal
megrakodva érkezett meg ismét ór,odárrliba a Mikulás. Most
sem egl,edul. hanem hti segít i. a krampuszok társaságában
érkezett. Minden g}*ermek csomagot, egy-eg}, simogatást" ki-
ki biztatást. buzdítást kapott a,.nagJ-szakáll tó1." A legkiseb-
bek közul többen riadtan szemlélték. ugvanis nem találkoztak
még ez idáig vele. Régi ismer sei azonban némi izgalommal.
de jobbára kitor, lelkesedéssel fogadták.

A karácson,y el tti hetek kör,etk ezó meglepetése g,r,,ermeke-
irr}i számára a pécsi FANTAZIART Bábst dió el adásában a:

rrlt MESE c. darab volt. A szinvonalas bábelóadás na&v
sikert aratott. A gl erekek tátott szájjal, ámulattal. néha önkén-
telen biztatással nézték végig a mesét.

A várakozás pillanata

Az adventi készul dés nvugalffifl, másrészt izgalma lengte
be az óvoda éptiletét. Nagviizemben folyt az aiándékok, a csa-
ládnal,i szánt meglepetések gyártása. A g,l erekek nag,, öröm-
mel és lelkesen készítették az ór,ó nénik segítségér,el aj ándé-
kaikat.

A karácsony el tti hangulat magában hordozta az örömszer-
zés, egvmás iranti figvelmesség. szeretet érzését. Kár, hog1, ez
az idilli állapot a világon gvakran csak karácsonyig tart! A
kicsik a felnőttek érzelmeinek visszatukrözoi. Ha mi. feln ttek
kedvességet, megértést, szeretet, melegséget sugárzunk felé-
jiik, k ezt visszatukrözik felérrk!

Reméljiik, ezuttal az egész világon, - í leg a gyennekek
sziik mili jében. a családokban, átivel az tHrnepek felett és
ezuttal tor,ább tart a csoda, talán egészen jöv Karácsonl,ig!

-K.A. -

Míkulás azískolában

D.;i,'i'of,,u,oríJil
iskolánkba a mikulás.
Tanulóink izgatottan
r,ánák, hog,y elmond-
hassák neki. ki ho-
s,an viselkedett az
idei évben. A Télapó
figl,elmesen hallgatta
valamennyiuket,
nraj d krampuszai
segítségével kiosztot-
ta nekik aj ándékait. A hosszti szakállti h{ikulás
Ezuton köszöniiik a , madocsai önkormán.vzaínak szponzori
ter,ékenvségét. melynek köszönhetoen nas, örömöt szereztek

Molnár Eclit
nÓr vezet

Karácsonyí íníí of
ooBorulj a Fiildre téli álom,
iilelj át minden gyermeket,
és lnindeníitt a nagy világon
iiríí_lj enek az emberek
Harangok tiszta, lágy szavával
várjuk a legszebb tinnepet."

uz iskolában

il r*ácson_vra való készul désnek kulönö s varázsa \|an. Ezt
.rlelevenítették meg diakjaink a színpadon, és tették szeretet-
tel.iessé, meglritté ezt az estét. Ott 5-onyön-'r a karácsony. ahol
sok gy,erek van, és hagyjuk, hogy az boldogságuk ránk
sugározzék, A gyerekek örömmel készultek, s a varakozás, &z
advent id szakában köszöntötték vendégeiket.

A madocsai általános iskola tanulói karácson1,,i iinnepségu-
kön. nyujtottak át szíröól jöv ajándékukat szuleiknek, vendé-
geiknek, hog;, már most a szeretet. a karácsony szelleme köl-
tózzón szír,tinkbe.

Musorszámaink voltak:
Fl ször néptancosaink Kapuzo címíi nrtisorát látlrattuk.
Felkészít tanár Dr. l,blmainé Reich ]víárta.

Majd 8. osztályosok Lelkíink fénysugara címmel verses
összeállítást adtak e|ó Molnár Edit tanárn felkészítésé-
vel.

Ezt követte a 6. osztályosok meséje, mely a megbánásról,
összetartozásról tanirskodott. Miísoruk címe,. ,a iagJ, gyer-
tya meséje volt. Felkészuléstrket segítette Dr. L'olmanné
Reich l{órta tanárn .

Karácsonykor mindannyian szívesen hallgatunk régi, jól
ismert és i}j dalokat. Énekkarunk Karácionyi Oaliamót
címíi musorát Lovász }t{agdolna tanárn tanította be.

Aztán következettA Melyíket a kilenc k zíil címűr meglra_
tó történet, melyet a neg,edik osztályosok meséltek el.
Felkészulésuket Laposáné Sashallni Ilona tanítón segí-
tette.

A miísor végén a második osztályosok Csavargók kará-
csonya círnii zaro számával kívantak békés. boldog kará_
csonyt. A 2. osztályosok felkészít tanára,. Soós Ferencné
volt. Pólíi Aníía
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II Wír-fr:rtlírím,
Adveírt Madocsán
ll keresztény egyhazak

.ÍInag,v neves álkalmai
közul talan a karácsony a

legbens ségesebb unnep.
Családtagiain}ikal, buáta-
inkkal ilyenkor még köze-
lebb kertilunk egymáshoz:
gl,akrabban tesztink látoga-
tást eg,,v"másnál. miközben
meglepjuk ket suteménnyel
rlá9}" egl,éb aprósággal.

A rni kis unnepváró délutánunk is ezt a rneghitt hangulatot
iE,ekezett közvetíteni: a gyerekek eg,}--szerii. de mégis mutatós
díszeket készíthettek meglepetés gyanánt a karácsonyfa alá.
Az e\ózó évekhez hasonlóan a mozi el csarnokában állítottuli
ki alkotásainkat. Volt itt mézeskalács, karácson,v*fadísz fából,
filcbol, papírból, szalvétagyiidi, adventi koszor r, hópalota cu-
korból és karácsonyi tidvözlolap is.

Apró meglepetések, ftiszeres mézeskalács, meglritt harrgulat
Azí hiszem ez a titka a karácsony varázsanak!

- Varga Gabriella -

a7 adventi késziilírdésríí l

A kozos munka óróme

r--L- Ihííás
víssaatekíntés

karácsonyí íinnepeínkre
Í! l,Utekezetunkben a karácson\|ra több. mint eg}, hónapon
!I keresztul keszultiink. es több alkalomnral is megunnepeltUk.

December 14-en az Oregek Napközi Otthonában tartottunk
közös karácsonl,i tinnepseget a baptista testr,érekkel és gtr,ule-

kezettink fiatalj aival közösen.
Decemb er 27-en du. a felsosök. 23-an du. pedig az alsósok

karácsonl,i tinnepét tartottuk a gl ulekezeti teremben. A g,ere-
kek karácsonyi jelenetekkel készultek ezekre az alkalmakra.
Nagy élmeny volt. ho$ Árki Zgusanna karácson},i népdalokat
énekelt. s öröm volt látni a f leg kisebbekb 1 összeállt koru-
surrliat is szonrbaton" hiszen az ó lelkes és szép errekléstik re-

ményt ad arra. hos, lesz meg a g"r ulekezetben szépszánru i{it -

sági kórus. esetleg nemsokára eg}, zenekar is. Ugl,anezen a

napon iftusági karácsonv volt a baptista imalrázban.

A vasárnap delelotti istentisztelet rendhagvó és emlékezetes
alkalom volt, hiszen ott adták elo a feln ttek és fiatalok azt a

darabot. amel,vnek címe: ..Pénzen nem veheted meg". s amel},-
re mar több mint eg}, honapj a késztiltek. A színdarab eg}, mai
család karácson.,vát nutatta be. Egeszen közelrol, az ottlronukba
láttunk be. sot a szir,,í.ikbe" lelkukbe. alrol e8}, nas, dorrtés szu-
letett: az TJrhoz való megtérés. A betlehemesek is megielentek
a színdarabban legkisebbekt l a legnag;,obbakig.

Szenteste délutánj án az ór,odások kárrtáltak. Az unnepeken a

gvennekeket megajándekoztuk. A kicsikt l a nag},okig minden
gvennek konvl.eket vihetett a fa alá. }.trag1, örömtinkre szolgált"
hog} már rnásnap visszajelzéseket kapturrk. hos nil1,,en jo a

kön_yv. hallhattuk. hos, eg} ik-nrásik gl ernrek meddig jutott az
olr,asásban. Célunk, ho , a madocsai hittarrosok általános isko-
la r,égére eg} kicsin_v" kereszt,yén konvvtánal rendelkezzenek,
amit a gyerTnek-istentiszteletre járok tálentumaikból is g},ara-

pithatnak.

A karácsony els napj án a templomban tartottunk turnepi
istentiszteletet un,acsoraosztással. az unnep másnapi án a To-
rony utcai g,,ulekezett házban tartottuk az alkalmunkat, ugvan-
csa}i un,acsoraosztással, A keddi istentiszteleten csizmadia
Máté, els ér,es budapesti teológus szolgált közöttunk.

köszöniirk a családok készulését. a versek, színdarabok is-
métlését, mindazoknak a munkáját, akik a termeket rendben
tartották, a suteménveket sutötték, a teát f zték" hos, unnepun-
ket szebbé tegvék a g ulekezet közössegében.

Itt köszönjtrli nreg. hos, sok-sok g},,ennek részt rlett a N"vilas
Misi karácsony c. programban. és csomagot ktildött nrag}"aror-

szágl kárpátal.iai és erdélyi g},ermekeknek a karácsonvfa alá.

Muzeumlátogatás
frebruár hónapban kirándulást szeryezunk Budapestre. Cé-
ol lunk a Nemzeti Muzeum. a Szepmiivészeti MUzeum (Van
Gogh kiállítással eg,vutt) és a Pet fi lrodalmi Mtrzeum meglá-
togatása. Ez a kirándulás a 200 éves templomhajo építésére
kiírt egvháztonéneti verseny résztvev inek jutalonrliirándulása
lesz.

Másokat is hírunk a kirándulásunkra! Ten,eink között szere-
pel, de végleg nenr döntöttunk még róla,. gazdagítsuk-e a napot
eg}, esti szinhazlátogatással. A jelentkezéseket surgosen r,árjuk.
mivel a résztvev k létszámána}r megfelel en szeretnenk a

buszt meglendelni. A kirándulás ára: a buszköltség és a belépó-
jegyek.

Képek

Alkotó és alkotása
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20a6,.ban tiirterrt
I református gytilekezet életéból - helyszíike miatt - csak

olT.néhánv font sabb mozzanaloítudok kiemelni.
Az elsó fontosabb esemény az év eleji bibliaiskola volt.

amelyet januar 23-tól április 3-ig tartottunk hétfó esténként.
Ezen az alkalmon a Bibliát olvasva próbáltuk foltérképezni
hitíink alapjait. A bibliaolvasás mellet kérdések. beszélgetés és
magyuázaíok is helyet kaptak. Kilenc alkalmon kereszttil fag-
gattuk a Bibliát - átlagosan nyolcan-tízen - a tizedik alkalmon
pedig egy szerény vacsora mellett beszélgetttink az élménye-
inkr l" tapasztalatainkról,

Februar 4-én este rendeztiik meg a fiatalokkal az olvasás
éjjelét, amelyen Jean-Paul Sartre: Zárt targyalás c, mírvét ol-
vastuk föl, és enól beszélgettiink valóban éjszaliába nyulóan.

Március 20-tó1 tartottuk a szokásos iikumenikus imahetet.
amelyen katholikus, baptista és református lelkipásztorok szol-
gáltak kozotttink.

Aprilis 27-én,k zel két év kitartó munka után a gyiilekezeti
vínjátszók és a kórus el adta a Kisherceg c. zenés darabot a

Míívelódési Házban, A darabról el zetesen házi CD felvétel is
késztilt. A felvétel és az el adás is sok izgalmat hozott az éle-
trinkbe. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy egy ilyen nagy-
szabásri munkában végig kitarthattunk. és ezzel is hozzájárul-
hattunk a közösségiirrk er sodéséhez és a templomfel jításhoz
is.

A tavasszal kezdódott el a gytilekezetben a liturgusok vol-
gálatba áIIása.Ez elsósorban azt jelenti, hogy az istentiszteletert
az igét nem a lelkipásztor, hanem egy gytilekezeti tag olvassa
fel. Azóta minden istentiszteleten önkéntes liturgus olvassa fel
az igét. Alkalmanként fiatalok elgondolkodtató torténeteket is
olr,asnak fel az istentisáelet második felében,

Május 13-án, Pakson volt a megyei bibliaismereti verseny,
amelyr l igen szép eredményekkel értilnk haza. A Pozsgai Fru-
zsina - Borzavári Róza kett s az elsó helyen r,égzett. és végre
elhozták az alsós hittanosoknak j áró vándorkupát. Ugyanebben
a kategóriában Bogar Fanni és Szabó Domonkos a harmadik
helyezést érte el. A konfirmandusok kategóriájában pedig
Szénási Anita és Várnagy Andrea a 2. helyezést érte el. Na-
gyon bi.iszkék voltunk a fiataljainkra,

A nyar folyamán több sikeres táborunk is volt, amelyról
mar részletesen olvashattak. most csak f lsorolom az alkalma-
kat: hittanos-családi tábor Lengyel - Annaftirdón. angol tábor.
sátortábor és ifirisági sátorozás Madocsán. és ifjusági tábor
Balatonszemesen. Szeptember 9-ére pedig minden táborosun-
kat egy vidám tábortalákozorahí,"tuk a parókia udvarára.

Jrilius l6-án egy régi református hagyományt ujítottunk fel.
az űn. sz székcserét. A szószékcsere Madocsa és paks kozött
iott létre. és azt jelentette, hogy a paksi lelkész Madocsán. a
madocsai lelkész pedig Pakson prédikált,

Az elózetes e eti egyiittmuködések után szeptembertól hi-
vatalosan is megalakult az E zak-tolnai Sztárai MiháIy I*l-
készkiir és Gyiilekezeti Egytittmííkiidés, A kör tagjai: a
dunafóldvári, bolcskei, madocsai, paksi, nagydorogi, kajdacsi,
dunaszent györgyi, faddi, gerj eni és simontornyai gytilekezetek.
Az egyiittmíiködés keretein beltil jott létre a negyedévenként
me$artott gondnoki megbeszélés, amelyen Kovács Istvánné,
gondnokasszony képviseli gytilekezetiilrket, a Sztárai-kupa,
amelyet igen nagy érdeklódés mellett el szor Nagydorogon,
aztán Bölcskén tartottunk meg, utóbb már közel l30 gyermet
részvételével. Ezen kívtil fontos kózos alkalom volt a
Madocsan megrendezett presbiteri találkozó és a Simontornyán

Október 22-én es 23-án irnnepi istentisztelettel es E,uleke-
zeti miisorral emlékeztunk meg az 1956-os forratlalomról,"

Lz idei érl eg},ik igerr jelent s esemén},e volt a 200 ér,es

templomhajó és a több. mint 200 ér,es refonnátus gl,tilekezet
megtinneplése, A g},erekek körében g;,tilekezettörtérreti vetél-
kedór,,el és raJzpál"vázattal keszultrink eíTe az alkalomra . Az
unnepi istentisztelet ten:ezett napj ára sikerult beltilrol felujítani
a templomunkat. amelvet november 26-án^ az tinnep napi árr

örönrnrel vetttnk qtra birtokunkba. Az istentiszteleten az
Észak-tolnai Sztárai Mihál__v Lelkeszkör es G,vulekezeti Egl,r-itt-

rnilködés elnöke. Lenke}, István paksi lelkipásztor szolgált ige-
lrirdetessel.

Az aclventi itl szakban eglrészt önerrdetes és feltidít volt
sokak számára a házi isterrtiszteletek qlbóli me$artása (4 ház-
nál tartottunk isterrtiszteletet), másrészt örömmel r,etttrk, hog1, a

gl,tilekezettmk kónrsát meghír,ta az eg},ik adventi alkalmára a

dunakömlodi katolikus közösség és annak vezetóie" Koósz
Roland. íg1, a kónrs hosszabb ido óta els ször a g},ulekezetun-
kön kívtil is énekelhetett.

A karácsonyi tinnepek sorában nrindann,viunk szánrára Iz-
galmas és feltidít élmén1,, volt" hos, a szenteste délel tti isten-
tiszteletre folnóttek és gl,erekek eg},utt készultek eg;,v rövid
evangéliumi színrlarabbal. amelrlet a ielenlér.o g;,ulekezet is
trelkesen fogadott. A fólkészulés során tapasztalt áldozatos
munka minden résztve\i nek sok erőt adott a karácson1, kozös

2006-ban náE, oiomunkre ujraindult a baba-mama klub és
m_egerosödött az asszon1,kiir is-

Istennek koszöniuk meg. hos, erot adott mindann1,,iunknak
a 

'}'ulekezetben 
'eá 

Ze rnunkahóz, , 
Szabó S. pautr*

Bibtíaiskola

il gonclolkoclásotn síabil, tne bizható, a kapcsolataint évek
arl(iía l,áltozatlanok, a berógziilt szokásaim g,re nag|,obb
biztottságoí adnak nekem. Itt:beltil nincs sziiksegem kiilónósebb
változásra ! . ..

...Eg, helr-ben íopogok. 
^{ég 

mindi$ ug,l6naz az, eftIber l}aglok,
tnint aki voltam I0 vag,, 20 ét+,el ezelótí. Csak most tllál, tlitl-
cse nek i lltizi óillt ...

... Ha nem növekszeln, akkor a szétesés .íelé tarttlk. Feltíittés
nelkiil esik széí az életem... Pedig én élni és ttól,ekedni szereí-
nék!

Bibliaiskol ank temáj a :

A Lprru NovpKEDÉs
i anuár 8. ahol most állok
i anuár 1 5. amire sztikségem van

1anuár 22. az elhi\,ásom
j anuár 29. szokásaim

február 12. az értelmem
február l9. a kapcsolataim
február 26. az engedelrnességem
március 5. másokat vezetek
március 12. közös vacsora" beszélgetés

hogy a hitnek is niivekedni kell,
mint a mu tármagnak!

Találkozzunk hétfónként fél 6-kor
a Torony utcai gl,ulekezeti házban!

A belépes ingl,enes !
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Rajzpályáza$
il templomhajó 200 éves fennállásanak iurnepére kiírt rajz-

.r'páI.viaa|ía több mint 10 valóban gondos és g;.önyödi mun-
ka érkezett. Lrajzokat a ryulekezeti teremben lehet megtekin-
teni.
A rajzokat készítették: Bonya Franciska, Borzar,ári Róza" Ma-
dár LászIO, Millei Melinda, Puch Adrien, Szabó Anna" Szabo
Domonkos, Szabó Vivien, Szigeti Atíz. VárnaE, Andrea, Vár-
nag.,n* Zso|t, Zalacs Evelin. A Madocsai Hírmondó j arr]uári szá-
mában két raj zot szeretnénk bemutatni. j ,

Várnagxl Á,"i,ario i:ajrÁ aiÁÁfiryeiéínre méltó, mert a E uleke-
zet tagjainak munkáját is bemutada.

Borzavári Róza pedig történelmi anekdotát szerkesztetí ralzá-
hoz,.

,,Kissé elmag,,arazom ezt a tórténetet. I65 l-ben jántnk, a tórö-
kOk elfoglalták Madocsót. Eg,l kis csapat elszánt ember t,issza-
jött a mocsárbóI, hogy visszafoglalja szeretett otthonát, é,s most
eltnag1,,arázom mi tórténik a képen. Az a ,,l1áren?,höIg1," ma-
gr",ar,és hiába lány, nem érdemes kikezdeni vele. Eppen az órt
csábítja el, hogy a tóbbiek elfoglalhassók a templomot. TóIii.k
balra két íerrt indul a toronl,ba, a? eg)|ik a tórök zászlót,cseréIi
ki mag,lan"a, a másik a lcjrésen:,'késziil'bedobni'eg), dárdát, Fent
a toronyban szintén kéí etnber. Az egyik órt álI, a rytás;ik miltd-
jart lelovi az eg)/ik órt. Lent az ajtóíóI jobbra e91, töröktllhába
oltOzott ,,vitéz" Íewerekeí cset?tpészett kt és szétosztja a
,,ttép,,kÖzÖtt,|'..''.'.'..'..''

Gyti l ek e aeti k iinyrrtár
'

il madocsai református eryházkozseg konvvt árát íd,en az
.rlOltalm azo Ero Alapítván}, is bor,ítette" ug,n-anis l50.000
forint értékben nyertunk szépirodalmi muveket" mel},ek kisebb
része g_v*ermek és ifiusági irodalom. A pall,azatunkat azért is
készítettuk el, mert sokan használj ák a könl,t tárat" és a j o olva-
sóknak sokszor már nehéz uj kön_vvet találnunk. Nas, öröm"
rrrikor eg},fiatal vagy feln tt aztmondja, lrog; már rnaid' min-
den könyvet elolvasta. Ú: kön,vveink tehát elsorend,en szépiro-
dalmi könyvek. Régi könyveink között pedig található: keresz-
t,vén emberekkel készult riportkötetek. keresztyén életvezetés.
g1,'akorlati tanácsok, teológiai miivek. lelkigondozói kon1,,rlek
(8}'ász, betegség, házasság válságai, kanraszkor stb). keresz_
tl,én témájri regények, életrajzok, irnádságos körr,vrlek stb. A
könl,rltárbol minden g,r*ulekezeti alkalmon lehet kölcsönozni. A
könl,veket Bánné Vorös Klára katalogizálla.

szabó s. péter

Refofínátu Gursíllo
ll refonnátrrs cursillo eg} alkalom a lrit felébresztésére \jas,

.na hitben való megerosödésre , Ezt az alkalrnat a református
eg_vházbzur szolgáló eg"r,,háztagok (telrát nem lelkészek) szen.e-
zik és bonvolítlák le, lros, másoknak is világossá tegl,ék" ntit
ielent Istennel élni. A Sztárai Milrály Lelkészkör és G,viilekeze-
ti Eg,r uttmukodes kérésére a református cursillo szen,ezoi a nri

s,ul:kezeteirrknek eg}, kulön lrétr,eget szefl:eznek. hos, nri is
megismerkedhesstink ezzel a szolgálattal. (A cursillo szó telen-
tese: a kereszt1,,énsegrol szólo rör.id tanfolvam.)

Rövid részlet a cursillo ismertetoiebol:
..A cursillo segítségével a rlallásosak. de a hittol" egvlráztol
távol leriok. a rnaguk nrodjárr istenhír,ok is. meggorrdoliátiák es
átéllretik" hogl,, mi a kereszt,yén megközelítés és r.ála sz az éIe-

: tuk kerdeseiié. Három nap 
'rtutt 

(csutortot l7.30-tól vasarnap
14-ig tart berrtlakással. telies ellátással) ol1,an sokat rr1,,ujt. arni-

,re a,legtöbben eg}" életen át ernlékezni fogqak. A cursillokat
, '.adományokból fedezztik, ezert a részr,etel téritesmentes.] Ado-
.mán,r'okatahe11'sZlnenisÖrÖrrrnre1fogadunk.l.''

' A cursillo nemcsak aI vallásos 
"rU.reknek 

valo. A ctrrsillót
, nag}:részt világiak (nenr telkész eg1l|ráztagok) tartják. Mondan-
. dója a tapasztalatok szerint a résztr,,el, k nenretol. családi 1re11,-
' zeíétol, felekezetétol, korátó1. képzettsegétól es társadalmi
lrel,vzetétól ftiggetlentil is en ényes. A lrárom nap alatt megélt
hitbeli taPasztalatok nem ritkárr kisebb-nag_,yobb változásokhoz
r,,ezetnek a résztr,evok életében.

A cursillo a Biblia alapi án. abban segít eIigazodni. hos, mit
jelent közösségberr élni Istennel a mai világbarr. Segít elfogadni
va&,v ujra átélni. hogy Isten g,vermekei vag},,unk. hos, Isten
szeretet, és Atr,ánk személ,vesen megszólít bennunket és gon-
dot visel ránk

A cursillo a tapasztalaíok szerint örömet ad. aktir,izál.iu az em-
bert és tettekre sarkall. hos, nragunkat és körnl,ezeturrket is
iobbá tegl,uk... "

A lráromnapos cursillo-t 2007. április t2-15-ig tartiuk
Monoszl n a Sztárai Mihál1, Kö,r több lelkészének részr,ételé-
vel. A ielerrtkezéseket mielobb r,árjuk

E;liízete a ny titáborokról ,

]ltryári táboraink idopontj át j elezzik (az esetleges szabadsá-
d,ll golások kérése miatt).

Hittanos-családi tábor Köl}ieden lesz jun 24-30-ig. Csillag-
pont ,idiirsági tábor Sarospatakon jLll. 17 4 | 22-tg, Angol tábor
valószinűrleg jirl 9-tol la-ig lesz. ez dz idöpont meg r,áltozlrat.
A sátortáborok id pontját kesóbb hirdetiuk nreg '

Naglon nag}, sztikség lenne a gvulekezeti ház továbbepítesere
a gvulekezeti programok és a táborok miatt. Erre várurr}i ado-
mányokat (tgazolást is tudunk adni ezekrol) és esetleg a nl,ari
munkálatok felaj ánlását is,

r,a. +i.-:
i*.l*'iá.:...
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Az,e blokk rehabilit cioja
2006. december 4.

- GKM áIlunttitkára az atomer n íben

Dr. Mesló Attílát Kovács József vezérigazgato táiékoztatta a
sénilt tizenran,yag eltávolításának aktuális hell,zetér 1. majd
rnegtekirrtették az |-2. blokki reaktorcsarnokban a munkálatok
lrel"vszínét.
Ezí körleto saitotájékoztatón elhangzott: a hét közepére telretó
az íriabb rrregtöltött tokok (negl edik alkalornmal töfténo) át-

szállítása a pihentetó mederrcébe.

Az eltávolított sériilt f ttíelem iissztiimege a miri napig 3838
kg, ami a tirrtályban lévtí sériilt fiittíelem telje menny-iségé-
nek 66oÁ-a.

2006. december 13.

- MTA f titkáru u paksi atonter n íben

Garamhegyi Ánet állanrtitkár urat Kovács József vezérigaz-
gató tájékoztatta a sérult izeman},ag eltár,olításának aktuális
helyzetér 1, maid me$ekintették az I-2. blokl,1i reaktorcsarnok-
ban a munkálatok hell,színét.
A találkozót körlet saitotájékoztatón elhangzott: mostanra az
utolsó kazetta eltávolítása" tokba helvezése is me$örtent.

Az eltávolított séríilt fíit elem iissztiimege a maí napig 5508
kg, ami a tartályban lév sériilt fííttíelem telje mennyiségé-
nek 95Yo-a.

^1 sériilt tizemalT,ag elíavolííási tnunkálatai ezzel az uíolsó sza-
kaszltoz érkeztek. Áz ezt kóvetó íisztítási iclószakban (Iz apró
iizematrylag-tórtne lékek e ltavolítás a kóve tkezik, am e h, íováIl bra
is alapos, es minclezérí idóigetT)es munkavégzést jelent.

2006. december 2L
- Petrétei József nliniszter a paksi cttomer n íben

Petrétei József igazságugl,i és rendészeti _ az atonlenergetikát
feltigvel miniszter e napon látogatott az atomerórnŰrbe. A
minisztert Kovács József vezérigazgato tájékoztatta a sénilt
uzem an,v a g el t ávo lít á s ának a ktuáli s lre 11 zet' ér óI .

Olyan kevés, egy-két száualéknyi eltávolítandó iizeman_yag
maradt csak mostanra, amel.y- már lehet vé teszi a 2. blokk
indítását - hangzott el a sajtotájékoztatón.

Madoc aí anyakiin)nrí be jegyzések
Sziiletések:

Jrilius

,,lszódi Szilvia és Szintai Játtos
ryermeke
Jdzruin 

',|

Augusztus ':.,,,,

Pongrácz h{ónika és L'ida Józse.f
gyermeke

József

szeptember

Fogler Zsuzsanna és Stidi Sánclor
gyermeke

Gerg

Maglar Julianna és Szoboszlai Sándor
gvermeke

Nikoletta

Október

Fazekas Szih,ia és Gálosi János
gl,ermeke

Kaina

November

Bozsoki Beáta és Brezovszki LászIó
g1,,ermeke

L szló

I,'órós Sára és Töúék IsNán
gl,.ermeke

Emese Sára

házass gk tések:

Jrilius

szabó Eraébet és

Borsoki Beáta és

Augusztus

Október

November

Komáromi MiháIy

Brezovsrki LászIó

Benke VaMrta és Szabó Jóaef
Gelencsér KIóra és Kiss Ferenc

szeptember

Sz ke Margit és GuIó Istvón

Szekeres Zsófia és Buksa Jdnos

Sereg Juliunna és Ho.ffer Ern

A végéhez kózeleclrtek a munkálatok
Sok boldogságot és gyermek áldást kívdnunk!
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Befe iezíidiitt tz iiszi ae;zon

il l l . helyerr állunk 16 ponttal
La ..félid ben". Surti a me-

zón,,elottunk és mögötttink is.
Hazai pályan nyolcszor j átszot-

tunk. szerezIunk három gj óze|-
met. (Dunaföldvár, Majos,
Dunakoml d) hiirom dontetlent,
(Ozora, Kaidacs, Ka}iasd) és két-
szer veszítettiink. (Szekszwd.
Tolna)
Ig1, utólag, ismerve az szi eróvi-
szonvokat. megállapíthatjuk, hogv Ozora, Kajdacs és Tolna
ellen elszórakozturr}i 7 pontot,

Idegenben hét meccset játszottunk, szereztunk egy gyóze!-
met" (Decs) egy,,döntetlent, (Bátaszék) és ötször veszítettunk.
(Dszentgyö&,v. Ocsény, Bölcske, Teriel, Gerjen). A rlesztes
meccseken viszonylag jol helytálltunk. a szentgl,örg,i vereség_
be belej átszott a falunap, Ocsény, Bölcske és Tevel ellen hát-
rányból kuzdöttunk az egvenlítésért" és végul mi kaptuk meg a
keg;,elemdöfést, Gerjen ellen pedig már zsebunkben érezhettuk
a lrárom pontot, de önmagunkat vertuk meg.

Fentiekb, 1 kiderul" ho&v 10 ponttal tobb lelretne a tarsol},unk-
ban. amivel a lratodik helyerr állnánk. A sportban nincsielent _

sége a ..ha"-val kezdód mondatoknak, a feltételes módnak és a
..lehetne, volna" kifejezéseknek, de az ószi szereplésb l le kell
vottni a tanulságokat. Sokkal fegyelmezettebben kell játszani.
mert jelenleg utolsó helyen állunk a sportszerűrségi versenl,ben.

*oi a pontszámoí a sárga és piros lapok alapjan számoliák. Az
Ocsény,, Bölcske és Geq en elleni meccseket az utolsó 20-25
percben veszítettUk el. El kell gondolkodni azon, hog}. rnegfe-
lel r,olt-e az erónlétunk,
Ott, ezeken a meccseken játékosaink eg,vhangrrlag a bírót lri-
báztatták, aki mindharom esetben Tamás Lajos volt" ezeken a
meccseken 10 sárgát és 3 pirosat kaptunk, jöttek az eltiltások.
meghatuozo emberek hianyoztak a soron követk ezó nrérkőze-
seken.
Valamennyi védónk és csatárrurk minimum három sárgát ösz-
szegvujtött, a középpályások általában pirosakat s,ujtöttek. de
vannak kivételek is, Hargitai lap nélki,il" Vörös Zs. egy sárgával
játszotta végig a szezont.

utánpótlás
|| z U- l 9-es" azaz az ifi csapat a l 5 csapatos mezónl,ben

arlháronr g;,óze|enmel. három döntetlennel és nvolc vere-
seggel 12-ik lett. azt a lráronr csapatot elozik ffieg. nrelveket le
tudtak g1,ozrri

A játékos keret itt is szukös. a csapatbarr életkor szerint tulai_
donkeppen né&v ifista \ran: Blatt Péter" Bozsoki Milrálr.. Elek
Tibor és Mag;,,ar Tanrás" nég1,,, tulkoros. Besenczi Istr,án. Szili
Attila . T arczal Róbert, Vörös Adárn. (közulutri eg}, idóben csak
három lehet pál"ván) a többiek pedig serdulok:
Oláh Ferenc. Szabó József" Monár Dár,id. Zegruber Áron. Vö-
rös Gábor és néha Szabó Ferenc. Szintai Ferenc.

A Bozsik program kötelező. harom alkalommal kellett Paksra
utaznt kistérségi torn ára" 7" 9" és l l ér,es korosztáll,r,a1. eg}, szer
sem tudtunk megfeleló létszámban megielenni.
Az U- 14-es. U- 1 7-es és U- l 9-es csapat cserék nélkul r,olt
kén,n*telerr r,é gi gi átsz anl az egész szezorlt.

Gondolatok a7 Ídeíryr l
M iközben az e|ózó sorokat fogalmaztam, elgondolkodtam

.l l Jazon, lrog,o lneg\Iannak-e Madocsán a me$,ei I. osztálr,-
barr való ,rereplés feliételei.

A feln tt csapat 2006-os szereplése sikeres t olt. sot keszultek
kispadok" kerítések, labdafogó hálok, néz téri padok. rnegirjult
az oltöz épulet.
A MADAGRO Kft a szezon után elr,égezte a páll,a nrutrágl.á-
zásáí, a Puch Sörpatika pedig december 9-éniotékon},,sági disz-
kót rendezett. mindkét Vállalkozónak köszönjtrk a segítséget,

A hátterben
azonban
megmaradtak
a regi problé-
mák. nincs
pénz, nincs
SZponzor.
nincsenek
mezek" sport-
szárak" nad-
rágok, lab-
dák, nincs
peí:z kisbusz-
ra, nincs elég
örrkéntes sof r. A hazai rrreco ck.r.L nincsenek rendezok. 8
meccsb 1 5 balhés volt. |-2 nézó rtíhdszeresen neki me , a
bírónak, nincs kiépített játetos kiiáró. nincs lekerítr,e a sör ózó.
Nincs rács az ablakokon" nem lehet szellóztetni. penészes lesz
minden. nincs rendes pál_vafest szerszátn. nincs rnésztarolo.
A felsorolt gondokkal hér l-lretre megbirkóztam. sok-sok sza-
badidót és pénzt áldoztam affa, lrog1, az osli szezon lefusson"
de ta,vasztól nráshogv kell folr,tatodnia az eg_yesuleti életnek.

Sajnos, én eg}, lréttel a bajrrokság utárr kemérrv ielet kaptarn a
sorstól" 10 nap kórházi kezelés fig1 elrrreztetett, lrog1, r,eglek
vissza a tempóból.
Ennek ellerrére boldog uj évet mirrdenkinek. várjuk optirnistán
a tavaszt !

Lénárt G!,uIa

Kiadja: Madocsa k rség Önkormdnyzata,
Tordel -szerkeszícj: Máté Dénes tanár
I,íadocs ai honlap http : iintadocsa.fpn. htt
Áz ,ujság bejegyzési száma: 2.9. ]./I268-],t'2005

Felelós kiatló: Gelencsérné Tolnai KIára polgannester,
,Szerkeszítíség címe: [I: Ge jen Rákóczi F. u. 25,,b, El ,. 887-109
E-mai l : ntatedíni@íolna.net
!\1,omcla: ELE*"K T. Szotgaltató Bt. Szekszarcl


