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Jubíleumí falunap

Augusztus l8-án, szombaton rendezték,
az immár hagyománnyá vált Madocsai
Falunapot. Jelent s állomáshoz
érkezt nk idén, ltiszen már tizedik alka-
lommal várta a ktjzség Ónkormányzata
színes programokkal a kikapcsolódni
vágyókat. Már el z nap, pénteken
megnyílt az Alkotó kezek" kióllítás-
sorozat keretében j ,,A hagyomáry és
egyiivé tartozás er d Ad " cím{i kiállítás
a Míivel dési házban, melyet másnap is
megcsodálhattak Az érdekl d k. A
szombati napon délel tt sportren-
dezvények várták a lelkes szurkolókat a

f ves pályán 8 órától kispályás lab-
dar gó mérk zéseket rendeztek, majd
] 0 órakor kifutottak a Magyar

Médiaválogatott és a Madocsai Öreg
fi k játékosai a gyepre, hogy egy barát-
ságos ósszecsapáson, megmutassák,
hogy tudják terelni a labdát. Az izgal-
mas és lánányos mérk zés után a hazai
csapat hagyhatta el gy ztesen a pályát,
de a vendégek sem szomorkodtak,
jókedvíjen fényképezkedtek a madocsa-
iakkal.
A programok délután már a faluházánól
folytatódtak. Az eddigiektól eltér en, a
halászléf z verseny helyett a
Polgármesteri Hivatal most kozos ebéd-
del várta a lakosságot, melyért jelképes
sszeget kellett csak fizetni.

(folytatás az 5. oldalon)

ziireti bár Madoc án
Szeptemberben már kezd dik az sz,
ezzel az évszakkal pedig egyiitt jó, a
megérett sz l sziiretelése. Ebb l az
alkalomból rendezik a sziireti bált is,
melyet a hagyományokhoz híien idén is
megtartottak. Szeptember 8-án szom-
baton, aki kinézett az utcára láthatta a
csikóslegényeket, hallhatta a mulatós
legények dalolását, megcsodálhatta a
hintóban iil bírót és bírónét. A sziireti
báthoz tartozik a ,,rigmus" elszrvalása,
mely ezuttal sem maradhatott el. A

menet megállópontjain az sszegy lt
tomeg meghallgathatta, mi tcjrtént
ebben az évben falunkban és az ország-
ban, természetesen ltumoros, néha kicsit
fany aa kics av art formáb an.
Este a Faluházánál bált rendeztek, ahol
a legények megtáncoltathatták a cs s-
zlányokat.
B vebb írásunkat a Madocsai
Hírmondó kovetkez számában
olvashatják.

Madoc ai Hí ond
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ulé ezett a testiilet

Madocsa Kozség Önkormányzatának
képvisel -testtilete a nyári sztinetet ko-
vet en 20a7. augusztus 29-én tartotta ko-
vetkez tilését. Ugyanezen a napon
18,00 rára kozmeghallgatást hirdetett,
de ez a lakosság részér 1 tortén érdekte-
lenség miatt elmaradt.

A képvisel k a lej árthatáridejií határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelentés elfoga-
dását kovet en megtárgyalták az onkor-
mányzat 2007. évi I. felévi koltségvetési
beszámolój át. Az onkormányzat gazdál-
kodására az eI z(5 évekhez hasonlóan a

teljes visszafogottság és takarékosság
volt a jellemz(S. A beszámoló szerint az
onkorm ány zati feladatok megvaló s ításá-
nak fedezeteként a 2007. évi koltségve-
tésben eredetileg számba vett 247.148 e

Ft bevételi el irányzat az I. félév során
a kozpontosított eI irányzat igénylése
miatt - 247 .378 e Ft-ra emelke dett. Az I.

felévi teljesített bevétel 172.363 e Ft. A
kiadások fedezetére az I. félévben
168.433 e Ft-ot fordított az onkormány-
zat.

Ezt kovet en a képvisel k elfogadták az
onkormányzat Esélyegyenl ségi Prog-
ramját és annak részét képez Esély-
egyenl ségi Tervet. A program céIja,
hogy biztosítsa az id sek, fogyatékkal
él k, roma, hátrányos-és halmozottan
hátrányos helyzetíi lakosok esélyegyen-
1 ségét az élet minden tertiletén. A prog-
ram helyzetelemzését kovet en az esély-
egyenl ségi terv konkrétan me ghatároz-
za azokat a konkrét intézkedéseket, ame-
lyeket az onkormányzatnak 20l5-ig el

kell végeznie.

El írás, hogy
az onkor-
mányzati in-
tézményeinek
1egalább két-
évenként be
kell számolnia
az elvégzett
munkáról. A
mostani testí,i-
leti tilésen a
madocsai
Gondo zási
Kozpont szá-
molt be a
2006. évben
végzett tevé-

kenységér 1. A beszámolót a képvisel k
- az ott dolgoz k munkájának elismeré-
se mellett - elfogadta. Ezzel egyidejííleg
a testtilet j ováhagyta a Gondozási Kóz-
pont Szerve zeti és Mííkodési Szabá|yza-
tát, Házírendjét és Erdekképviseleti Fó-
rumának miíkodési szabáIyzatát is.

Ezt kovet en a képvisel k módosították
a Kaposmenti Hullad ékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás megállapodását, és

véleményezték a Paksi Rend rkapitány-
ság Dunafoldvári Rend r rse parancsno-
kának kineve zését.

Az utolsó napirendi pontban a képvise-
I ktájékozódtak a Dél-Dunántrili Regio-
nális Kózigazgatási Hivatal madocsai
Polgármesteri Hivatalban folytatott ki-
emelt célvizs gálatának eredm ény& l,
amely ot teriiletet érintett:

1. Szociális, gyermekjóléti és gyermek-
védelmi alapszo|gáItatás biztosításának
ellen rzése
2. Kózoktatás
3 . Egészségiigyi szolgáItatások
4. Foglalkozáspolitika és

5. Kozigazgatási eljárásról szóló torvény
hatályosulása.

A testtilet véleménye szerint a vizsgálat
jelent s torvénytelenséget nem állapitott
ffieg, a hiányosságokra tett indítványok
azonban megfontolandóak, a hibák küa-
vitására a jov ben torekedni kell . ,

(HGJ)
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TáIékoztatás a Barlagtfiírtá§r,ól
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat parlagfu írtásáról szóló

5l2002,(IV.3.) számű, valamint a közterületek tisztántartásáről szóló 4l2002.(IV.3.)
számű rendelete értelmében, minden lakos köteles lakőháza előtti közterületen, illetve

Iakőházán belül a kertben, udvarban a gyomtalanitást fűnyírást és a
p arlag|ú mente s íté st fo lyamato s an elvé gezni.

Különösen fontos, hogy aparlragfúirtását a teljes vegetációs időszakban- avirágzását
nem megvárva - el kell végezni.

A gyommentesítést és a parlafűirtást a belterületen a jegyzőnek, külterületen a földhi-
vatal gazdászainak folyamatosan ellenőrizni kell! Aki fenti kötelezettségének nem tesz

eleget növényvédelmi bírsággal sújtható, illetve vele szemben önkormányzatí
rendeletbe ütköző szabálysértés miatt eljárás indítható.

Eztfion kérem a lakosságot, hogy településünk tisztasága, gondozottsága, és egészsé-
günk védelme érdekében a gyomtalanításban

és a parlagfí.l írtásában aktívan működjenek közre.

Ovodósok szüreti mulqtsógq

Az idei év szüreii mulotsógo 2007 . ougusztus l 9-én déluión l 4 órokor kezd dott.

Tobb mint 40 éves hogyomóny mór o modocsoi óvodósok korében o szüreti ból.

Erre oz ünnepségre lelkesen készült mór hetekkel el tte oz óvodósok oproio-nogyio. A

kiscsoportosok ozért, mert els ilyen kozos élmény óvodoi életükben o ,,cs szlóny", ,,cs szlegény" szerep,

o nogyobbocskók szómóro meg mór ismer s, kedves emlék oz elmúlt esztend kb l. Lelkesen készül dtek

o szül k, nogyszül k is, hiszen régmúlt id k kedves gyerekkori emlékeit élték meg úiro gyerekeikkel, uno-

kóikkol. A készül désb l mindenki o lehet ségeihez mérten vette ki részét. Az opukók sótrot építettek oz

óvodo udvorón, omit oztón oz onyukók gyümolccsel, zoldségfélékkel, szologokkol tettek hongulotossó. Ez

voli o helyszíne o rnűsoros, zenés, tóncos szüreti délutónnok, omire o gyerekek oz év {olyomón tonult

mondókókból, dolos iótékokból, versekb l, dromotikus iótékokból kotottek kedves ,,csokrot"o vendégek-

nek. A szüreti ból nélkUlozhetetlen kelléke o szologokkol, virógokkol díszíbtt hintó, omellyel o bír né, bír ,

oregcs sz vonult végig o Poksi uicón, omit oz óvodósok szüreti felvonulóso kovetett.

Zenés mulotozóssol, tombolosorsolóssol folytotódott o ból oz óvodo udvorón. Mindenki kedvére ehetett,

ihotott, rophoito o tóncot.

A édvev k o bó! beváe!éveI , 200 000 Ft-toI, ielent sen hozó!órultok o iótékevkozok,

b torok vásárlásához, arrtit ez ton is kiisziiniink minden kedves vendégiinknek!



Tiszlelt Föld m űvelő, Mezőgozdosó g i Vó l lo l kozó!

Dél-mogyororszógi Jégesőelhóítósi EgyesUlés (7623 Pécs, Köztórsosóg tér 2., telefon: 72/534-952, e-moil:

irodo@nefeleo.hu), rövidífue Nefelo vezetőieként kérem Önt együttműködésre, össze{ogósro. Kérem, tisztel-

ien meg figyelmével, és fontolio meg o kérésünket. Egyesüleiünk oz egyetlen olyon non-profit (nem nyere-

ségorientólt) szervezei, omely iégeső elhódtósi tevékenységet folytot Mogyororszógon Somogy, Boronyo és

Tolno megyében. Megolokulósunk célio oz volt, hogy e 3 megyében, omely o iégverés óltol leginkóbb ve-

szélyezteteti, o iégkórokot minimólisro csökkenisük. A régióbon ugyonozt o toloigenerótoros iégeső elhórí-

tósi elióróst olkolmozzók, omelyet hozóiukbon o fronciók 9 millió hektóron, o horvótok pedig o telies mező-

gozdosógi terü leiü kön bevezettek.

A iégeső elhórítósi módszer lényege o következő:

A zivotorok kiolokulóso előtt 2 óróvol oz óltolunk riosztott kezelők beindítlók o hozzóiuk telepített toloigene-

rótorokot, melyekből milliórdnyi, o iégéhez hosonló kristólyszerkezetű onyogrészecske iui o felszólló lé9órom-

lotok segítségével o zivoiorfelhőkbe. A módszernek köszönhetően o iégképző mogok szómo ezerszeresére

növekszik és nem nogyméreiű iégdorobok, honem egészen opró iégszemek keletkeznek. A piciny szemek lé-

nyegesen lossobbon hullnok oló, és eközben oz esetek nogy részében elolvodnok, mielőtt o fold felszínére

érnének. A biztosító tórsosógok odotoi szerint o toloigenerótoros iégeső elhórítós elmúlt l ó évében 72 %o-

kol csökkentek o iégkórok o megelőző időszokhoz viszonyífuo.

A iégeső elhórítós működtetését o hórom megyében lévő önkormónyzotok, hegyközségek, biztosíiótórsosó-

gok és földművelők mellett oz FVM finonszírozzo. fu óllomi tómogotós évek óto visszoesőben von, omely

szükségessé teszi o gozdók telies körének mind nogyobb szerepvóllolósót o nogy értékű rendszer tovóbbi

működtetésében, Most, hogy veszélybe kerülhet o iégeső elhórítós iövőie, ÖnOkhOz fordulunk tómogotósért,

omely szóntóföldi kultúrók esetében l90 Ftlho, ültefuény esetén 300 Ftlho évente. A kórcsökkentő szolgól-

iotóson kívül o hozzónk csotlokozó földművelőkei mórcius közepétől - október vé9éi9 heti 2 olkolommol, o

közetre ielölve meteorológioi tóvprognózissol lótluk el, mely o rnunke k tervezésében hotékony segítséget ie-

lenthet. Úgy hlszem, o vidéki ember von onnyiro tisztességes, hogy Iizet ozért o szolgóltotósért, omit igény-

be vesz, kifizeti o ró eső hozzőiőrvlőst, különösen, ho tudio, hogy ebben o felelősségben, közös tehervóllo-

lósbon o szomszédos területeken gozdólkodókkol osztozhot.

Kérem o gozdólkodókot, hogy o Tolno Megyei Agrórkomoro olkolmozottióhoz, Gombos Lószló (telefon:

30/258-5551)fordulionok oz Egyesülés fenntortóihoz voló csotlokozós ügyében. Nólo kophotiók meg o

csotlokozósi kérelem és odotlop nyomtotvónyt, illefue bővebb tóiékoztoióst is kophotnok.



Jubileumi talunap
(folytatás az ]. oldalról)

Természetesen emellett akadtak olyanok
is, akik maguknak készítettek ebédet,
jónéhány bográcsban f tt a halászlé és
rotyogott a porkólt.
,,Jó ebédhez szól a nótA", ahogy a
mondás tartja, falatozás kozben a ven-
dégek operett musor részleteket és Mary
Zsuzsi míjsorát hallgathatták. A délután

folyamán fellépett a Madocsai Hagyo-
mány rz lr{éptáncegyes let is,. m{,iso-

ruknak, mint mindig, nagy sikere volt.
Az esti színpadra lép k sorozatát a fia-
talok egyik kedvence Torres Dani kezd-
te, és egy másik kc)zonség kedvenc a
Groovehouse zenekar zárta. Ezzel még
nem volt vége a napnak, hiszen a kon-
certek után hajnalig tartó bál kezd dc)tt.

(FJ)
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Képek a talunaprór

Modocsoi Ho gyom ny rz Népróncegyes ület tóncosoi



2OO7, l2OOt-a§ tanév híreí

Elmrilt anyár, a felh tlen szórakozás ideje.

Öregebbek letttink egy éwel, számos

ismerettel, s élménnyel gazdagabbak.
Ismét fog szólni naponta a cseng , ami
komoly munkára hív. Arra a munkára,
amely minden tanuló kotelessége, a tan-
ulásra.

Az onkormányzat saját er bevonásával,
valamint páIyázatt támogatásból és az
atomer mtí segítségével sikerolt nagyon
széppé varázsolni az alsó tagozat éptiletét.

Az onkormányzat részér 1 minden foltétel
készen ál1r ahthoz, hogy a fels tagozat
éptiletét is felrijítsa, ehhez az htányzlk,
hogy megjelenjenek a páIyáuati kiírások,
és a páIyézat eLbirá|ása pozitív legyen.

Az alsó tagozatban kicserélték a
nyilászár kat a termeken és a f bejára-
ton,megtortént a tantermek, a vizesblokkok
és a folyosó meszelése, átfestették a tanter-

meknek lábazatát, fel van rijítva a 3. 4
os ály és a kisterem aljzata, átfestették a
folyosói ablakokat, és a tantermek ajtajait,

és a beépített szekrények ajtajait, rij flig-
gonyok vannak az ablakokon, a tanái
szobát is kifestették.
A fels tagozaton megtortént a tantermek,

a vizesblokkok és a folyosó meszelése, és

az alakokon iU is ítj fiiggonyok vannak.

Agócs Mihályné
igazgat t
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Kózérdekű kazlemény

Felhíviuk tisztelt vérodóink Íigyelmét, hogy o rendelkez kormónyrendelet értelmében o hormincszoros és e folotri tel_
ies vért odó vérodóink vizit- és Ógydíimeníességet élveznek o terüleiileg illetékes vérodó óllomós óltol kiodott igozolós

olopión. fu igozolós csok személyesen vehei ót o vérellótó óllomóson.
B vebb {elvilógosítós:

Bérces Nóro véd n

0ó20/426-76-21
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Vidinszki 2

E l(í ké s ziileti m e c c s ek :

Madocsa-Szakmár 1:1 (1:1)
Yezz Árvai
Gólszerz : Araczki Attila

Miiller-Baka, Voros Zs, Sudár, Magyar-
Araczki I, Wenhardt, Ataczki A, Haag-
Vidins zki, (Makai), Bes enczi (Oláh)

2007 .07 .29-én Géderlakon megkezd -

dott a Duna kupa.
Megfiatalított csapatunk osszességében
dicséretet érdemel.

Madocsa-ASE u-18 4:2 (1z2)
Yezz Haszeg
Gólszerz z Sánta, Tóth, Araczki Atti-
la, Vidinszki

Mi,iller-O1áh, Sánta, Tóth, Magyar- Vo-
ros Zs, Araczki I, Wenhardt, Araczki A-
Vidinszki, Besenczi

Második felkésziilési meccstinkon két
régi harcos (Sánta, Tóth) jelentkezett já-
tékra, ett l szemmel Iáthat an szerve-
zettebb lett a játékunk. Ajó er ben lév
fiatalok az elején i,igyesen ficánkoltak,
de a végére a mi rutinunk érvényesiilt.

Madocsa-Dunaszentbenedek 0:5 (0:0)
Yez: Árvai

Bode- -Baka, Araczki A, Araczkil, Ma-
gyffi -Oláh, Wenhardt, Besenczi
Miiller, Haag

kiilonbóz okok miatt csak |étszámhiá-

Er !(észiiletí és bainokí mérk zések
nyosan tudtunk kiállni, a végére elfá- szerezni,dea92. percbenrijraegyenlí-
radtunk. tettek a zombaiak.

Madocsa-ASE u-18
Yez: Haszeg
Gólszerz : Biide 3,

Miiller-Baka, Araczki A, Voros Zs,
Besenc zi-Araczki I, Oláh, Wenhardt,
Magyar- Bode, Vidinszki,
A paksi fiatalok ellen ismét a második
félid ben kertiltiink fólénybe.

Géderlak-Madocsa 4:0(1:0)

Miiller-Baka, (Oláh) Araczki A, Voros
Zs, Besenc zi-}l4.akai, Wenhardt, Haag,
Magyar- Bode, (Voros G) Vidinszki,

Az els félid ben helyenként jól ját-

szottunk, e végére folénk kereke dtek az

o s sze szokottabb hazaiak.

Bujnoki meccsek:

Zomba-Madoc a 4:4 (2z2) a

Yez: Száraz, Szendreio Rácz Z
Gól:Biide 2, Yidinszki, Sánta

Miiller-Makai, (Bes encz|) Szili, VorosF,
Voros Zs- Araczki I, Sánta, Wenhardt,
Araczki A- Bode, Vidinszkt,(Yoros G)

Az els félid kozepén egy-egy
Vidinszki és Bode villanás után két gó-

los el nyt szereztiink, de a lelkes hazai-
ak egyenlítettek. Aztán Bode révén is-
mét vezettunk, majd kiállítás miatt meg-
fogyatkoztunk és bekaptuk az egyenlit
gólt. Tíz emberrel is vezetést tudtunk

Ifj ságiz Zomba-Madocsa 3:2 (2z2)
Yez: Szendrei, Rácz Z
Gól : Zengrtiber, Moln ár

Tóth-F azekas, (Szabó J) Blatt, Elek,
(Szívós) Molnár-Madár, Oláh, Laposa,
(SzabóF) Magyar-Szintai, Zengriber
(Fei1)

Kajdacs-Madocsa 1:1 (0:0)
YezzHartutrg, Szieber, Tóth
Gól:Biide

Mi,iller-Voros Zs, Torjék, VorosF, Ma-
gyar, (Besenczi- Araczki I,(Voros G)
Wenhardt, Tóth, Araczki A (Haag)-
Bode, Sánta

Egyenl erejií csapatok mérk zésén az
rijonc Voros Gábor beadásából Bode
szerzett vezetést, már-már megvolt a

három pont, de a dombóvári bíró meg-
adott egy jogtalan 11-est ahazaiak j avá-
ra.

Ifjrisági: Kaj dacs-Madocsa 2z2 (l:2)
Yezz Sziebero Tóth
Gól: Zengriibero Elek

Tóth-Szili, (Laposa) Blatt, Elek, (Feil)
Szabó J (Fazekas) -Madár, (Szívós)
Oláh, Magyar Molnár -Szintai,
Zengriber

(Lénárt Gyula)

Kiodio:
Modocso kozség Önkormónyzoto

http :/ /modocso.f pn. h u

szerkeszti:
Fellinger József
20/453- l 045

fel l i nger. i@g mo i I.com

Az ri|sóg beiegyzési szómo:
2.9.1 ./1268-1 /2005

Felel s kiodó:
GeIencsérné Tolnoi Klóro

polgó rmester

Nyomdq:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd
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