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Uiévi lttisztintG'
,,Úiesztend ! Id k méhébiíl sz lj ne-
kijnk békét, színes szent jiivend t, Ily
vággyal kívánjunk Istentiíl minden jó
embernek boldog j esztendiít! "
(Gellérd Imre)

Kedves madocsai polgárok!

,,Hétkoznap és iinnep: kolcsonos megter-
mékenyit i egymásnak. Az egyik nemcsak
mértéke a másiknak, de emel je is. Ha az
iinnepben életiink végs értelffie, állomása
tíínik fel - a hétkoznapok hossá sorát irt-
nak kell tekinteniink, mely életre vagy
pusztulásra vezet.A hétko znapoksora, ez a
szíirke vonal, semmivel se kevesebb hát az
i,innepnapok kivilágított áILomásinál. Nem
is az a fontos, hogy koves ez az t, haneffi,
hogy hová visz?"
Amikor az elmrilt esáend r(5l és azrijévr l
gondolkodunk, kiil nosen fontos, hogy
szem el tt tartsuk Pilinszky János ezen so-
rait. Űirameg rijra meg kell vizsgáInunk a
kérdést, hogy az azírt amelyen haladunk jó
irémyba a helyes irányba visz-e . Ezt avizs-
gálatot nem csak mindannyiunk személyes
életében fontos elvégezni, hanem hilono-
sen fontos egy teleptilés életében is.
Ari esztend els napjai, mindenki életé-
ben kiilonbóz(5 mértékben ugyan, dg vala-
hogy a jov meghatátozásának az tdeje, az
elmírlt id tapasztalatai alapján. Számba-
vétele annak, hogy mit akarunk, mit szeret-
nénk elérni, mire van esélytink, hogyan
fudjuk aztkivitelezni.
Az elmrilt esztend r l elmondhato, hogy
sokszínií, de ugyanakkor igen nehéz volt.
Igaz ez akkor is ha a teleprilés életére, mií-
kodésére gondolok.
Nézztik hát sorban, mi mindent tewezttink
a 2008-as évre, s mit sikertilt bel le meg-
valósítanunk.
Mindenek el tt btiszkén jelenthetem- bár
ez a koltségvetés tervezésekor móg nem
volt annyira biztos-, idén is talpon maradt

az ónkormányzat kóltségvetése. Nem ke-
rtilt sor hitelek felvételére. Ez a gazdaságt
stabilitás nagyon fontos eredmény. Nem-
csak azért mert nem adósodott el a telepii-
lés, hanem azért is, mert ez j indításként
fud szolgálni a 2009-es évben. A 2008-as
évben a fejlesáések teriiletén nem fudfunk
nagy horderejtí feladatokat elvégezni, de a
teleptilés életében ezek a ,,kis" dolgok is
jelent séggel bírnak.
-Az év elején befejezhik a Polgármesteri
Hivatal kiils homlokz atának felrijítását.
-A nyáron teriiletfejlesztési alapból nyert
pályázati pénz segítségével felrijítotfuk a
már meglév vizesblokkokat, illetve egy ilj
vizesblokkot létesítettiink az vodában, és
elvégezttik az voda teljes villamos háló-
zatának a felrijítását is.
-Számítógépet, monitorokat, programokat
vásároltunk a Polgármesteri Hivatal részé-
re.

- Ftikas z át v ás áro ltunk
-Nem felejtkezt nk el a 2009-as évben
sem a telep lésen lév és míikcjd civil
s z ew ez et ek támo gatás áról.

(folytatás a 2. oldalon)
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Az ónlrormányzat naglton fontosnak tart-
ja a civil szervezetek munkáját, és ezért is
láua sz lcségét, hogy tómogassa a míiko-
désiiket. Így kapott támogatást a Sport
Egyesiilet, a Madocsai Hagyomány rz
Néptánc Egyesiilet, Nyugdíjasklub, Pol-
gár rség, Madocsai Twirling Sport
Eg,tesiilet.
-Nagy sikereket értiink el a pályázataink-
kal is a 2008-as évben, ezel*tek a megva-
lósítása iU. a pénz gyi teljesítése csak
2009. évben índulhat el, a pályázatok ki-
írás.ónak késói id pontja miatt.
-Eredményesen pályázott Önkormányza-
tunk az Európai Mez gazdasági és Vi-
&áffilesztési Alapból ,gy 9 személyes
gépkocsi beszerzésére. A megvalósításra
várhatóan 2a09. áprilisban ker l sor En-
nek a pályázatnak a nettó c)sszege
7.7]4.000.- Ft. ,lz Áfa-át az Önkormány-
zatnak kell ciner ként biztosítani a be-
szerzéshez.
-Sikeres pályázatot nyujtottunk be Az
OKM-hez informatikai infrastrukt ra íej-
lesztése tárgyában az Áltoláros Iskola
részére. Ennek a pólyázatnak a keretében
sikerijlt az Iskola részére a ] 2db számító-
gépet, 4 tantermi csomagot nyerni (írás-
segít , digitális tábla). A pályázat teljes
sszege 7.600.000.- Ft.

-A harmadik pályázatunk, amit megnyer-
tiink Qz ,,Integrált mikro térségi oktatósi
kozpont és hálózat fej lesztése
DunaJbldvár B lcske, Madocsa telepiilé-
seken" címen beadott pályázat volt. En-
nek a pólyázati pénznek a segítségével le-
het megvalósítani az Alsó tagozatos isko-
la ótépítését, a Sportcsarnok b vítését.

ezzel a beruházással válhat valórA a kép-
visel test let régi álma, hogy az iskola
alsó, fels tagozata egy helyre ker ljón.
A beruházásnak a nettó értéke, ami
Madocsóra esik, 170-180 millió Ft. Az cin-

er t az Ónkormányzatnak kelt biztosítani,
ami kb. ] 8-20 millió Ft Jelen pillanatban
a pályázat II. fordulóját készítjiik el , ami
abból áll, hog,,megadott határid re kiil n-
boz tanulmányokat, kcjzbeszerzési eljárá-
sokat kell elkészíteni, lefolytatni. Ennek a
beruházásnak a gesztora Dunaftldvár Vá-
ros Önkormányzata, tehát igazán a

,,nagy" el készít munkak ott folynak, mi
adatokat szolgáltatunk, rés{eladatokat tel-
jesít nk a II. forduló sikerességéért. Ha
tudjuk a határid ket tartani, és ha nem jon
kcjzbe semmi, akkor 2009 nyarán kezd d-

Uifirí kiisztint
hetnek el a kivitelezési munkák, és 20]0
szeptemberére szeretnénk befejezni. A fel-
sorolt nyertes pályázatainkon tul van még
egl december hónapban benyujtott pályá-
zatunk, aminek a bírálata 2009. I. neg,ted-

év végére várható. Ezt a pályózatot az ,,Úi
Mag,larország Program " keretében adtuk
be Falumegujítás és Fejlesztés címen. Ha
siker l a pályázott osszeget kozel 30 millió
Ft-ot megnyerni, akkor lehet ség lesz a
Bolcskei utcán lév parkból egy EU szabá-
lyolcrtak megfelel játszóteret, illetve a
templom k)rnyéken lév teríiletb l eg,l na-
gyon szép parkot kiépíteni.
A miíkodési feladataink teljesítésénél azt
gondoloffi, hogy egy dologról mégp edig az
Általános Iskola tarsulásban tortén mtí-
kodtetésér l feltétlentil kell szólni. A 2008-
as év elején elég sok problémát okozott a

lakosság korében, hogy sajnos téves infor-
mációk és a jogszabályok rosszul értelme-
zése alapján mondtak véleményt az intéz-
ményi társulásokról. De ortil k annak,

hogy a kiilonbóz(S forumokon elmondott
helyes információkkal a kedélyek lecsilla-
podtak és a lakosság ; kozt'tik fi leg az Al-
talános Iskolában tanuló diákok sziilei
megértették, hogy amit az Önkormányzat
cselekszlk, az az iskola és a pedagógusok
megtartásáért torténik, nem pedig elleniik.
Nagyon jó, hogy egyetértésre juthattunk a

lakosságga| abban, hogy a gyermek lét-

.szám csokkenése miatt csak akkor van
esély arna, hogy Madocsán iskola miíkod-
jon, ha az Önkormányzat tarsulásban látja
eI ert a feladatot. A . gondoloffi, hogy má-
ra mindezek az állítások már bebizonyo-
sodtak, ugyanis 2008. jírlius l-t 1 az okta-
tási feladatainkat Dunafoldvár, Bolcske,
Madocsa Önkormány zata áLtaI létreho zott
kozoktatasi társulás ifijá,n látjuk el. Azt
nem mondhatjuk, hogy az els pát hó-
napban nem volt néhány problémás hely-
zettrnk, de írgy ítélem ffieg, hogy áinden
problémát kezelni fudtunk, és utána ezek
már nem &z dnek sem az voda, sem pe-
dig az iskola miíkodésében. Biztos va-
gyok abban, hogy a társulás létrejottével
a teleptilésiink csak gazdagodott, stabili-
zál dott, mivel másktilonben onállóan
nem miíkodhetne már a teleptiléstinkon
az iskola. Az iskola éptiletének fejlesztésé-
r 1 pedig csak álmodozhattunk volna a tát-
sulás nélktil, mivel páIyázati pérut csak és

kizár lag a társulásban miíkod intézmé-
nyek kaphattak. Úgy érzem az eI bb emlí-
tettek miatt is jó dóntést hozott a testiilet,

akkor amikor a társulás mellett dontott.

Ennyit tehát a tavalyi évtinkr 1. Térjtink
át ajelenre , &z el tttink álló j év felada-
taira. A 2009-es évre nem kívánok mást,
csak annyit, hogy aváIság és a megszori-
tások ellenére is sikeriiljon a teleptiléstin-
kon az Önkormányzafunknak fenntartani
intézményeit és bizto sítani azok miíkodé -
sét.

Fejlesztési lehet ségeinkr l rigy gondo-
lom, hogy amár elnyert és folyamatban lé-
v pály énatainkat ha sikeriil megvalósítani,
akkor már pozitivan és elégedetten nyilat-
kozhafunk. Persze ez nem záqa hj, hogy
ebben az évben is minden olyan páIyálzati

lehet séggel éljtink, ami adódik az év fo-
lyamán és segíti a falu fejl dését. Tudom,
hogy srilyos gondként toljuk magunk el tt
minden évben az iltjaink felű itását, i11. a
telepiilés csap adéI<yiz elv ezetésének prob-
Iémáját szeretném, ha ezekre a feladatokra
i s sor keri,ilhetne valamilye n páIy ínati pém
segítségével.
szere rém, ha az idei évben is sikeresen
rendezhetnénk meg a Dunamenti Fesztivál
nyitónapját, és a falunapot olyan osszefo-
gással, amilyennel az elm lt évben sike-
rtilt, mert azt gondoloffi, hogy ott nem a
rendezvény sikere volt a megdobbent ,

jóles , feleme| érués, hanem az az ossze-
fogás ami végig érezhet volt ezeken a ren-

deményeken. Nagyon jó, hogy Madocsán
még létezk ez az osszetartó er , itt még
fontosak az emberi kapcsolatok, mert ene
nagy szi,iksége van egy kis teleptilésnek.
A^ gondoloffi, hogy a leírtakból is látszik,
hogy az Önkormányzat nagyon komolyan
veszi a feladatok teljesítését, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy akitbzótt
célokat meg tudja valósítani. Amegszontá-
sok ellenére is keményen dolgozunk azétt,
ho gy tntézményeink zav artalan miíkodését
és a telepiiléstink fejl dését biztosítani tud-
juk. De ezek<hez a feladatokhoz sziiksé-
gtink van a teleptilésen él polgárok segít-
ségére, megértésére és ttirelmére.

A , kívánom, hogy a telepiilés lakossága
tudjon egytittm kodni az Önkormányzattal
tigy a 2009-es évben is, mint az e| z
években, hogy segíteni tudjuk egymást a
falu fejl dése érdekében mindannyiunk
megelégedésére.
Ehhez kívánok minden madocsai lakosnak
et t, egészséBet, kitartást, és nagyon bol-

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dog rij évet!



Madocsa K zségi Önkormányzat Kép-
visel -testiilete 2008. december ] 0-én
tartotta évi utolsó iilését, melyen szá-
mos napirend szerepelt.
A lejárt határidejii határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámoló elfuga-
dása után tobb - a lakosságot érint

kérdésben d ntóttek a képvisel k.

A 2009-es évben várható jelent s be-
vételi kiesések ellentételezésére, és
Az állami normatív iámogatások je-
lent s csókkenése miatt bizony emel-
ni volt kénytelen a kózszolgáltatási
díjakat, és a magánszemélyek kom-
munális adóját is.

A vóltozások a kiivetkeziík:

7. A k zijzemi ivóvízellátóssal és a
k zmíives szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos szolgdltatási díjakat a
szoIgáItatóval tiirtént egyeztetés
utón állapította meg a Képvísel -
testijlet: 2009. január 1-t I az ivóvíz
díja 166,- Ft/m3+Áfa, a szennyvízel-
vezetés díja 242,- Ft/m3+Áfa lesz.

2. 2009. évre a lakosság dltal íize-
tend hulladéksz llítás díját 8.000,-
nt+Áfal ozaz 9.600r- Ft iisszegben
hatdrozta meg.

3. A folyékony hulladékot szóllító
solti székhelyíí TI-rÓ Kít. 2009. év-
re vonatkozó szolgáltatásí díj aj n-
Iatót - amely 6 oÁ-os emelést tartal-
mazott a Képvíselíí-testiilet elfo-
gadhatónak taláIta, anndl is inkább,
mivel a szennyvízrákiitések miatt a
Iakosság nagyo kis része veszi
igénybe ezt a szolgáltatást. Ísy a la-
kossági és kiiziileti szennyvízszíppan-
tás egységnyi díja 1.347,- Ft/m3+Áfa.

4. Módosította a Képvisel -test let az
ijnkormányzat tulajdonában lévtí laká-
sok és helyiségek bérletértíl szóló rende-
Ietét is. A lakosságot érint 2009. évi díj-
tételeket lásd a tóblázatban!

5. A helyi adókról szóló rendelet mó-
dosítását egyrészt jogszabólyi változó-
sok, másrészt a csiikkent államí be-
vételek miattí adóemelés tette sziiksé-
gessé. EszerintamagánszeméIyek
kommunólis adója adótárgyanként és
lakásbérleti jogonként 2009. január 1-
tiíl 8.000,- Ft lesz.

I)ecelnberí testiiletí iirs
6. Foglalkozott a Képviselií-testijlet a
2009. év étkezési nyersanyagnorma,
valamint az óvodai, ískolai térítési dí-

gezte, ezért a Képvisel -testiilet a szo-
ciális feladatok ellátását a továbbiak-
ban a Polgármesteri Hivatal szakfel-
adataként biztosítja.

jak megállapításával. Ennek eredmé-
nyeként I0 9ó-os emelést fogadott el.

Feli)lvizsgálta a Képvisel -testt;tet a
Szociális Gondozási K zpont helyzetét,
amit az tett sz kségessé, hogy az intéz-
mény egy 2004-ben t rtént ellen r-
zést k vet en csak 2008. december
3 I -ig szóló ideiglenes míikódési enge-
délyt kapott. Mivel a kifugásként felme-
r lt feltételeknek való megfelelést a
koltségvetési megszorítások nem teszik
lehet vé, ezért dóntótt a test let a szo-
ciális Gondozási Kozpont részben
onálló intézményként tórtén míikodé-
sér l. Az intézmény szakmai nállósá-
ga mellett a gazdálkodási feladatokat
ezidáig is a Polgármesteri Hivatal vé-

A Képviseló-testijlet tudomásul vette a
Polgármester Asszony Paksi Tobbcélu
Kistérs égi Társulás Társulási Tanácsá-
ban végzett munkájáról szóló beszámo-
lót, és elfogadta a polgármesterre át-
ruházott gyermekvédelmi és szociális
igazgatási hatáskorben hozott donté-
sekr l szóló beszámolót is.
Meghatározta Képvisel -testiilet saját,
2009. évi munkatervét, továbbá a koz-
tisztvisel i teljesítményértékelés alap-
ját képez kiemelt célokat.
Az egyebek napirendi pontban a képvi-
sel k tájékoztatást kaptak az Európai
Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alop-
hoz benyujtott pályázat állásáról.

Polgármesteri Hivatal

Fqluhqz

Gsolódi rendezvények díi
Lokodolom célióro (egész épület 3 nopro) 20.óOO+ÁFA:24.72O Ft

Lokodolom célióro (nogyterem 3 nopro) 17 .350+Árn:2O.B2O Ft

Egyéb rend ezvény (nogyterem l nopro) B.4OO+Árn: l 0.0BO Ft

Egyéb rendezvény (kisterem l no pro) 4 . B00 +ÁFA- 5 .7 60 Ft

h t komro '4.500+AFA-5.400 Ft

Bem utotó, hivoto los rendezvény

Nogyterem1rro l.450+ÁFA-l.74OFt
Kisterem l óróro 7OO+ÁFA- B40 Ft

Művel dési hc'z

Árusílós, bemutotó,
hivEíolos rendentény
Mozi el tér l óróro

díi
ó50 +ÁFA_ 7BOFt

portcsqrnok

rendezvény díi
T bb csopotos, tobb órós rendezvény 5.1sO+Árn -6.1 BO Ft/ ro

Kiscsoportos bérlés

móius l .-ougusztus 31 -ig 2.550+Árn-3.0ó0 Ft/ ro

szeptember l.-óprilis 30-ig 3.850+ÁFA- 4.620 Ft/ ro

Noppoli togozotos tonulók bérlése l .300+ÁFA- l .5ó0 Ft/ ro



Innetinfiilt, lnilelívele?
Ő tuOla, mi az a három kiinyvo amit egy

lakatlan szigetre is magával vinne. Val-
lásíilozófiai drámákat ír és zarándokrít-
ra késziil. Nem csodabogár. Préházi Fe-
renc igyekszík a saját értékrendje sze-

rint élni.

Bár meglehet sen véletlenszer nek tíínik,
ahogy a pesti Madách Színházbakeriilt, de

mint fudjuk, nincsenek véletlenek. Katona-

ság a|att drámákat olvasott, az egylk kato-

natárs pedig a Madách Színházr I mesélt,

ahol villanyszerel ként dolgozott. A kony-
vek vi|ága és a valóság találkozott, felvet-

ték a szírházba díszletez nek.Ezmeglehe-
t sen prozai foglalatosság, hiszen színpadi

díszleteket csavaroz és tolo Eet, ami a táv,
kózlési miíszaki f iskola után nem éppen

képzettségbe vág . Megengedhettem
magafimak, soha nem voltam ambiciózus -
mondja effe. Azért egy év után mégis ko-

zelebb keriilt a diplomájában foglaltakhoz,
hiszen hangosító lett, akinek feladata a

mikrofonozás, a zenekari árok berendezé-

se, és a szindarabok kozben felcsendtil ze-

nei betétek biztosítása. Olyanokkal dolgo-

zott, akiket mi csak tévében látunk, de mint

meséli, éppen ez akuriózum az, ami hamar

elmrilik, hiszen ez is csak egy munka. S,

hogy milyenek a távolról csodált miívé-
szek, mit látott a kívtilállónak misztikusnak
lun világban? - Embereket, akik sokszor
gyarlóbbak, mint más, s err l legyen elég

ennyi - feleli talányosan. Annyit azért el-

árul, hogy a,nagy" szinészekkel konnyebb

volt egyutt dolgozni, alltírok nélktrl. Ami
viszont maradando, az a szindarab bemuta-

toja, amivel létrejon a mv, aminek is ré-

szese lehetett. - Ha megkérdezel egy szí-

n:észt,elismer en beszél a technikáról, a vi-
lágosításról, hiszen mindez a mai értelem-

ben vett szírtház kiszolgál eszkóze, s leg-

alább olyan fontos, mint a szinészek. Lehet

el adást tartani a Vorosmarty téren is, egy

széken iilve, de az nyilván nem ugyanazt
az érzést kelti - avatbe a kulisszatitkokba.
A premier után a színészek koszon kár,
tyákkal, vagy egyéb apróságokkal viszo-
nozzák az ket kiszolgálók munkáját.
Épp most keriiltek a kezembe ezek a kár,
tyák, van jó néhány - meséli. Szerettek ve-

le dolgozni, voltak színészek, rendez k,

akik kimondottan hozzá ragaszkodtak, idé-

zi fel. Mégis váltott, 18 év után. A feli}jított

Madách színház számára már nem volt
vgyanaa sokkal jobban szerette a régit.

Más lett a míísorpolitika, más dolgoknak
kellett megfelelni, s a bel s érzés azt dik-

táLta: tovább kell állnia. Ugyan
tobb éve annak, hogy informa-

tikusként dolg ozlk egy cégnél,

ám ma is álmodik a szinhátzzal,

s mint fogalmaz,) Da Madách és

én kicsit osszetartozunk" . - Le-
het, hogy még visszatérek egy-

szer, mint diszLetezó el fudom

magam képzelni - mondja. Ez
ugyan a fentiek ismeretében
visszalépésnek tiínik, számára
azonbarl ugyancsak a már

említett ambíciók kapcsán
mégsem az. Ami hangosítóként
zavarta, hogy nem 100 száza-

lékban rajta mulott minden, hi-
szen a technika ordoge sem al-

szik, és el fordul hiba akkor is,

ha mindent a legnagyobp figye-
lemmel készített el . Am Fe-

renc szereti ha rajta mirlnak a

dolgok. Ez azonban most sincs teljes mér-

tékben igy, hiszen tobb cég számitogépes

rendszerét feltigyeli, s bármikor meghibá-

sodhat egy szerver. - Ha valami munkaid

után is nyomaszt, az nagyon stresszes.

Munkaid ben rendben van, hiszen ezért ft-

zetnek, de utána kell a szabadság érzése, s

ez nincs meg, ha bármikor csoroghet a te-

lefon - mondja. Vannak tervei, hogyan le-

hetne másképp. Ehégzett egy boltvezet i
tanfolyamot, aminek már a torténete is ka-

landos. BKV sztrájk miatt nem fudott dol-

gozni menni, de olvasott a megállóban egy

plakátot, hogy bolti eladói tanfolyam indul
egy kozeli épiiletben - aznap. Átsetalt, be-

fizette atandijat, és szabadidejében kijárta,

pedig, ahogy mondja, még soha nem adott

el semmit. Ám van egy elképzelése: kony-
vesbolti eladó tanfolyamot szeretne idén

végezni, s álmaiban mint antikváriumi ke-

resked \átja magát. - Ütot az arfiilrváriu-

momban, várom a vev ket. El tte azonban

volt egy négyes taláIatom a lottón - szol a

racionalitás. De ki fudja, mit hoz a sors...

Apropó konyvek. No az van elég nála. A
pesti két szobás lakás egyik helyisége gya-

korlatilag konyvtár. Nem csak a falak men-

tén, de még kozépen is - ahogy a tékákban

- polcokon sot7áznak a konyvek, & fizlka
elmélett 1a szépirodalomig. - Próbáltaríl a

világot értelmezni, s mivel minden, min-
dennel osszefii gg, ezért a trópusi betegsé-

gekr 1 éppirgy olvasok, mint a geológiáról

- osztjameg. Nem csak olvas, ír is, mégpe-

dig a bevezet ben említett vallásfi|oz fiai
drámákat, melyek a gonosz problematiká-
ját boncolgadák. Próbálja megérteni, pél-

dául hírhedt diktátorok lelkivil ágát, akik
emberi szornyetegekké váltak. - Mit 1vál-

tozhat meg az ember, én ilyenné válhatok-

e - teszi fel a fiIozofikus kérdést, mely mil-
liók sorsát dontotte már el a torténelem fo-

lyamán . Az állati osáon benntink van, a ci-
vllizáctó egy máz, ami konnyen lehullik...
- Az írás rendrakás a gondolatokban, befe-
jezeíté válnak a dolgok általa. Amit az em-

ber gondol, azért nem felel, amit leír, azét
igen, még ha csak saját maga el tt is - vall-
ja. Az asrta|ftóknak ír, pontosabban a fent

v ázo\tak v ezérllk. A szabadságából mindig
szán effe egy-két hetet, s bár irjévi fogadal-

mai nincsenek, a tervekb en az írások foly-
tatása szerepel.

S még valami. Már megvette reptil jegyét

májusr a, egy spanyolországi zarándokutra
késztil. Sevillából indul, és 1000 kilométer
megtétele vár rá gyalogosan. ÁttitOtag
nagyon okos dolgokra jon rá az ember wa,
loglás kozben - osája meg motiváci ját.

Decemberben ugyan kiment a |ába, de

mégis várja a próbatételt. Olyan ez, mint
mikor felkésztilés kozben, egy fura során,

eleredt az es , s , ahelyett, hogy bosszan-
kodott volna oriilt, mert így kiprobálhatÁ,
hogyan viselkedik ilyen szituációban. - A
legtobb ember nem keriil olyan helyzetbe,

hogy kidertiljon mi lakozik benne. Le lehet

élni rigy is egy életet, hogy eznemderiil ki,
ám rigy is, hogy próbárateszímagát, hogy
kisajtolja, ami benne van - mondja. Ám,
hogy melyik a jobb, nem tudja. Ó a saját

iltJát járJa.

Dávid lldikó



8rcszrfuttolő a lt]adocsai Adaenti N aphr:ől
Kedves Testvérek, kedves Olvasók!

Mindenekel tt szeretném megkoszonni,
minden testvériinknek, akik bármilyen mó-
don ishozzájáruItak a 2008. évi Madocsai
Adventi Napokhoz. Akár adományokkal,
akár el késziiletekke|, akár miísorral, akár
kétkezi segítséggel, akár jelenléttikkel já-
rultak hozzá, higgyék el, hogy mindalrnyi-
unk segítsége kellett ahhoz,hogy a decem-
beri hónapunk olyan legyen, mint amit
egytitt átélhetttink. Bízom abban, hogy már
kaphattunk is ezért valami áldást Istent 1, s

hogy még majd jabb áldásokat is megta-
pas a|hafunk. Kívánom ezt mindnyájunk-
nak!

Art gondoloffi, egy cikkben nem nagyon
lehet azt osszefoglalni, vaw visszaadni,
hogy mi tortént ezeken az alkalmakon, ffie-

lyek az Adventi Napok eseményei voltak.
Aki ott volt.) az maga is átélhette, s ez min-
dennél tobbet mond. Hadd mondjak ezért
most csak egy pár gondolatot - hátha ezek
aLapján is vissza fudjuk idémi az esemé-
nyeket - an 1, ami a ,,,,háttérben" volt, vagy
termett.
Egy gytilekezet életében is, mint ahogy
szerintem minden igazi kozosség életé-
ben a|apszabály, hogy nincs annál na-
gyobb osszetartó és osszehoz er , mint-
ha emberek kozosen készítenek el vala-
mit, kozosen munkálkodnak annak sike-
rén, és egyiitt éIvezhetik elkészi,ilt mun-
kájuknak a gyumolcsét is. Én magam
másképp eszem a saját kertben megter-
mett zoldséget, vagy gyumolcsot, mint a
boltit. En magam sokkal fontosabbnak
tartom azok.nak az alkalmaknak, esemé-
nyeknek a ,,sikerét," aminek én is el ké-
szit je lehetteffi, mint ahol csak kívtilr l
jott résztvev vagyok. Ha csak egy kicsit
is benne vagyunk valamiben, mennyire
más fénybe tudja az állítani számunkra

azt a dolgot!
Örom volt számomra azttapasztalni, hogy
mennyien szerettek volna, és résá is vettek
a Madocsai Adventi Napokban. Ezért azt
mondhatom, hogy sokan munkálkodtak
annak"sikerén" is, és ez á|tal sokan gazda-
godhattak maguk is írgy, hogy kozben ad-

tak. Volt, aki ryért, hogy a vásárra adjon
valamit, egy benne rejl tehetsé gethozott a

felszínre, és az ta is értékes munkákat ké-
szít. Már nem a vásár kedvéért, hanem,

mert valami ,"kikényszerttette" bel le, és

most már nem akarja azt i$ra a ,,véka aIá

rejteni" . TaIén nem is csak egy valaki van
így, hanem mások is, akikr l én személy
szerint nem is tudok. Barátságok er sod-

hettek meg. Régen egymással csak koszo-
n viszonyban lév emberek kezdtek el be-

szélgetni, mind-mind az egyutt munkálko-
dás során. Sokan tgazán ktilonleges kará-
csonyi ajándékkal lephették meg szerettei-
ket, olyasmivel, amit a boltban biáosan
nem kaptak volna meg. Sok, egyébként
magát háttérbe szodtottnak érz ember ot-

letei gazdagítottak, és egyenl vé lehetett a
gazdagabb a szegénnyel, az td sebb a fta-
tallal. Azéít, mert nem apér:.z motivált, ha-

nem a kozos késztil dés, és magának az
eseménysorozatlr ak a ,,sikere". I_Jgyanirgy

adták bele a kis ovisok, amit k adhattak,
mint a néptánccsoport tagai, vagy az isko-
lások, népdalkorosok, a nyugdíjas klub
tagsai, a zeneiskolások, baba-mama klubo-
sok, és azok is, akik nem tartoznak egyik

,,korho z," yagy csoporthoz sem. Számom-
ra oróm volt a ,megélni, hogy az emberek

itt egyenl vé váltak az egyilttmunkálkodás
és a kozos cél kapcsán. Senki nem akarta
tobbet, vagy jobban, mint a másik. Min-
denki a t Ie telhet legjobbat adta. Nem
láttrrnk kényszeredett atcv, vagy olyan em-

bereket, akiknek nehezére esett volna el-
jonni. De láttunk embereket, akik égszaka-

dás kózepette is pontosan, kicsi gyerekeket
is magukkal hama ott voltak, és magukat
adták, vagy gyerekeik miísorát az ese-
ménybe. En a jelenlév kt 1 nem hallottam
panaszt, kritikát , vagy negatív megjegyzést
arra em, ha valami nem tokéletesen sike-
rtilt. De láttam beszélgetlri, és magam is
beszélgettem jó kedélyíí emberekkel kint is
a téli hidegben. Nem láttarn fáradt és olyan
embereket, akiknek teher lenne az) amit
vállaltak. De láttam asszonyokat, akik egy
kissé azonvoltak letorve, hogy nem stithet-
nek tobb lángost, mert elfogyott az alap-
anyag.
Minden 1 egy zsoltáridézet jut eszembe:

,,Ó, mily szép és mily gyonyoníséges ,ha a
testvérek egyetértésben élnek! ... Csak oda
kiild az Úr áldást, és életet mindenkor."
(Zsolt 133,1. 3b) Arra kérem a kedves Ol-
vasókat, hogy ennek fenyében gondoljuk
át az tdézett zsoltáwersek minden egyes
szavát! Szerintem valami ilyesmit érezhe-
tett meg Dávid is, amikor e . írta, mint
amit ebben az egész folyamatban mi is
megélhettiink. Ki tudná eztelmondani? Ezt
meg kell élni!

Kívánom, hogy ki-ki amaga sze-
mélyes tapasrtalatait értékelje k, gondolja
át, és belátása szerint adjabele magitt a ko-
vetkez , és az azt kovetkez eseményekbe,
melyek Madocsa kozosségteremtésének jó
alkalmai lehetnek! A magam részér I sze-
retném, ha Isten még tobbtinkbe és tob-
btinkbe adná avágyat, hogy senki ne akar-
jon kimaradni az llyen jeles alkalmakról,
ahol mindenki csak gazdagabb lehet. Még
egyszeí, d segít és résá vev embereket
koszonet, Istent pedig dics ség illesse meg
az Adventi Napokért!

Nagy János

Meghívó
A MAGyAn rur,rÚRA NAPJA alkalmából szeretettel várunk mindenkit a konyvtárba jan.24-én

lszombatonJ 15 órakor, emlékez -beszélget s tisszejriveteltinkre.

Kérjiik arésztvev ket, osszák meg a ttibbiekkel kedvenc kulturális élményiiket! lezlehet vers, regény,

film, zenei, népi kulturális élmény, stb./



A wtlgdrtashlub hrírei
tiink csomagokat,
amit december 6-
án az Adventi na-
pok kezdetével a
Télapótól kapták
meg a gyerekek.
December 8-án a
bus zmegállókhoz
készítettiink kará-
csonyi díszeket.
December 13-án
az Adventi vásárra
lángos si,itéssel ké-
sziilti,ink, ami na-
gyon kapós volt. A
klub holgy tagjai

Faluházban, melyre minden klubtár-
sunkat és minden érdekl d t szeretet-
tel várunk!

Tarczal Jánosné
a klub vezet je

A Madocsai Nyugdíjasklub decemberi
programjai elég jól teltek. November
29-én megtartottuk az Erzsébet, Kata-
lin, Etelka, András, Éva, István, János
névnapokat. A novemberi és decembe-
ri sziiletésnapokat. Ezekre az alkal-
makra vacsorával és zenével bált ren-
deztiink, ami nagyon jól sikeriilt.
December 2-án Óvodásoknak készítet-

írgy dontotttink megismételji,ik decem-
ber 18-án a vásárra ujra stitiink , nagy
élmény volt számunkra, hogy mind a
két alkalomkor elfogyott. Bevételi,in-
ket a Madocsai Református Templom
ktils tatarozásához Adom ány oztuk.
A Nyugdíjasklub kovetkez osszejove-
tele:
2009 Január I2-én 17 - rakor lesz a

GAZD ALKo D o K F I GW l1/llE BE
A Mogyor Agrorkomqro óltal qz Úi Mogyororrróg Vídékfellesztési Progrom ÚUVP) kereíében műkódtetett

"Gud lkc/r i lnfonníci s Szoig lo(, o Mez gozdosógi és Vidékfellesztési Hivgíoln l regisztr lt ügyfélk r
(gozd lkodób vidéki /okosok ...) részére folyomotos, íéííésmeníes t iékoztatóst, inform ci t biztosít.

At iékoztotósi tevékenység műkodési kóre kiterled;

o, ÚMVP és o Kózos Agrórpolitiko intézkedéseiben voló résuételhez kopcso/ódó t iékoztot sra, tonócsodósrq í//eíve

segítségnyúitósro
o kozósségi iogszobólyok, nemzeti iogszobólyok elérésének biztosíf sóro, rendelkezésére bocsótósóro popír vogy e/ektronikus

form bon
popír olopú nyomtofuónyok rendelkezésre bocsótósóro

e/ektronikus nyomtofu nyok kitOltésére o/ko/mos sz míógépes és h lózotLhozzóférés biztosítós ro (pl.: e-sops kére/mek)

vqlomínt oz agrórpolitiko egyéb olduólis kérdéseire.

Alokóhelyéhez legk zelebbí iníormáci s pont iroda címe: PalarTolnoi u.2.
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Gombo s Lószló

Mogyor Agr rkomoro



December 6-án, Miklós napj án
Nagydorogot fogadtuk I0. bajnoki
mérk zésiinkcjn. Mikulás alkalmából
meglepetéssel kész lt ruk, Novák Lajos
és családja, Bokor Tibor és családja il-
letve Kis Gyula és családja télapó cso-
magokat készítettek és lr{ovák Lajos tél-
apóként megérkezett a meccsre. A mér-
k zés el tt megajándékozta a vendég
és a hazai csapat játékosait mikulás-
csomagokkal. A két iátékvezet is ré-
szesiilt az ajándékokból, k viszont vir-
gácsot is kaptak. A mérk zés ísy már
jó hangulattal kezd dcitt. Szurkolóink
szómára is ajándékoztak a játékosok,
mivel az els íélid végén már 9 góllal
vezett nk. A meccs végére az eredmény
fólényes gy zelmet mutatott. A meccset
3 ] - I 6-ra nyert k. A mérk zés folya-
mán mindegyik játékosunk pályára
léphetett. A mez ny legeredményesebb
játékosai Baranya Lilla és Kis Klaudia
l]-]1 góllal.

kézilabdahíreh
Elérkezett 2009 január 3-a, nem csak
az uj év j. napja, hanem az ujévi gála
mérk zés Ferencváros Masters nosz-
talgia csapatával barátságos meccset
játszattunk. A mérk zés után megven-
dégelt k ket és szponzorainkat a falu-
házban. Men : csontleves, marhapor-
kólt és siiti. A rendezvény megvalósítá-
sához kozos ósszefogásra és segítségre
volt sziikség, amit most is kérés nélk l
c)nkéntesen fetajánlottak a segít k. Őt,
azok, akik elejét l fogva támogatják és
buzdítják csapatunkat illetve jó hangu-
latu bulikat szerveztek a lányok számá-
rA. Ezítton szeretném megkiisziinni
munkdjukat és segítségiiket, amit a
megszervezésttíl a lebonyolítás végéig
ny jtottak. Név szerint: Baranya Sán-
dor és csalódja, Bacs Sándor és csa-
lddja, Baksai Attila és csalddja, Cse-
repes Gyula és családja, IYovók Lujos
és családja, Nov k Ferenc és csuldd-
ja, Bokor Tibor és családja, Dr.

Yolman László és csuládja, Kis Gyula
és családja, Sereg József és családja,
Szili Lajos, Szalai Andrásné, Papp
László, Zámbó Zoltdn, Boldog Zsu-
zsannu illetve a kézis lányok. A ren-
dezv ény m egvalósítás áho z ío s zp on zo-
runk az Atomer míí zrt. vezettíségr,
akik Ferencváros utaztutását biztosí-
tott k számunkra. Kiisz njiik!

A nosztalgia csapat tagjai háromne-
gyed négykor megérkeztek és óromiink-
re kozvetlen, barátságos és jókedvu ké-
zilabda klasszisokat ismerhettiink meg
személyiikben. Kézis lányaink által fel-
díszített csarnok nagyon tetszett nekik
és hálásak voltak az általunk nyujtott
fogadtatásért. A mérk zésen Madocsa
SE kézisei még nem mosolyogtak, ne-
,r:::íO ennyit egy vesztésre álló mecs-

(folytatás a B. oldalon)

#fiffi



(folytatás a 7. oldalról)

Vendég klasszis aink bebizonyították,
hogy a sportot ] 0 év után is élvezet-
tel és kell alázattal kell és lehet j át-
szani. A 3-szor 20 perces mérk zés
alatt megmutatták, hogy a kézilabda
minden mozdulatát, elemét ismerik
és tovóbb tudják adni. A mérk zés
44- l 5-re nyerték. Hazai csapatunk-
ban gólt szereztek: Cserepes Dóra,
Fenyvesi Anita és Vidók Kinga ] - ]
gólt, Baranya Lilla és Sereg Nikolett
3-3 gólt illetve Kis Klaudia 6 gólt.

A Ferencváros névsora:
Fiedler Adrienn (kapus): 800 baj-
noki meccs az FTC színeiben, KEK
gyiíztes, 5-seiiriis Magyar bajnok, 5-
sz riis Magyar kupagyííztes.
Olasz Mária (kapus): 2-szeres baj- 

i

nok, 2-szeres Magyar kupagy ztes.
Fiedler Erika: I2-szeres válogatott,
700 bajnoki meccs, KEK dtintiís, 4-
szeres bajnoki gytízelem, S-sziiriis ku-
pagy zelem.
Kiikény Bea: 24 S-sziirijs vdlogatott,
Olimpíai 2.3. helyezés, EB bajnok, VB
2., S-sziiriis bajnoki és 6-szoros kupa
gy zelem.
Pádór Ildíkó: 2O2-szeres válogatott,
Olimpiai 2.r3. helyezés, EB bajnok,
VB 2., 6-szoros Magyar bajnok, 7-sze-
res kupagy zelem.
Takács Gabi: 28-szoros vdlogatott,
KEK,BEG diint s, 6-szoros bajnoki
gy zel ffi, 7-szeres kupa gy zelem
Kókainé Molnár Erzsébet: KEK diin-
t s, EHF gyiíztes, 3-szoros bajnoki
gy zel ffi, 2-szeres kupa gytízelem.
Tóth Bea: 44-szeres válogatott, Olim-
piai 3., VB 2. helyezés, KEK diint s,
4-szeres Magyar bujnok, S-sziiriis ku-
pa gy zelem.
Krammer Mária: KEK diint s, 3-szo-
ros Magyar bajnok, 4-szeres kupa-
gy ztes.
Szarka Éva: 12-szeres válogatott,
KEK diintíís, 4-szeres Magyar bajnok,
S-sziir s kupagy ztes.
Tauker Eríka: Ferencv ros ut npót-
Iás játékosa
Tauker Eszter: Ferencv ros utánpót-
lás játékosa
A két játékvezet : Hornyik Zsolt és
Mátó Richórd
Az els sz netben utánpótlás lányaink
pom-pom bemutatót tartottak Dr.
Volmanné Reich Márta tanárn irányí-
tásával. Névsor: Araczki Rebeka, Bo-

kor Gy ngyi, Bozsoki Adiladie, Biczó
Zsuzsannu, Bánóczki Dóra, Bán Ré-
ka, Csapó l{ikoletta, IYovák Evelin,
Millei Melinda, Kovács Aida, Szili
Manuéla, Szabados Laura, Szabó Vi-
vien, Szívós Karolin, Jakab Mariann,
Tiirjék Eníkií, Vincze Ágnes. Kijsz n-
jiik nekik!
Második sziinetben 7-es dobó verseny
keriilt lebonyolításra, k lon a fiuk és

k lon a lányok. Lányoknál Kis Noémi
védte a kaput, a fiuknál pedig a
Bólcske SE íérrt kézilabda csapat ka-
pusa Kiss Sándor. A gyóztesek: Novák
Evelin, a fiuknál Sebestyén Bence és a

férfiaknál Gábor volt a gy ztes. Jutal-
muk egy Madocsa feliratu baseball
sapka volt. Gratulálunk!
A mérk zés után Vincze Ágnes twirling
bemutatóval szórakoztatta kozonsé-
giinket. B szkén mondhatom, hogy na-
gyon sokan kíváncsiak voltak erre a
rendezvényre, hiszen kózel 250-en lá-
togattak ki a csarnokba. Koszoiit;trt
Tombolasorsolás zárta a programot,
melynekí díja egy kézilabda volt, amit
mindkét csapat j átékosai aláírtak. A
mérk zés alatt árverezésre ker lt egy
póló is, amit Az MKB Veszprém férfi
kézlabdázói és a Ferencváros Masters
csapat tagjai aláírtak. A pólót Bacs
Sándor vásárolta meg ] 0000 Ft-ért.
Ezután a faluházban zajlott tovóbb a
program, a meghívott vendégeinknek
és a két csapat j átékosai számára.
Zámbó Zoltán által fózótt vacsorát na-
gyon dicsérték és jó étvággyal ették
vendégeink. A vacsorát kovet buli

megkoronázta a délutáni programot.
Felszabadult és jó hangulat jellemezte
az estét. A sok kózcis fotó'emlékezetes
élményt nyujtott minden résztvev szá-
mára.

Szeretném szponzorainknuk megk -
sziinni eddigi t mogatósukat és remé-
lem továbbra is szómíthatunk rójuk!

Madocsa ÖnkormányzatA, Paksí
Atomeríímíi Zrt., Dunaf ldvár és W-
déke Taksaiiv., Dunafiildvári Suzuki
Mild Kít., DnVolman László és c, . ,

Vujcs József és c, . , Sarki kocsma,
Araczkí Lászlóné vegyes kereskedése,
Hoba vegyes kereskedés, Baksai ve-
gyes kereskedés, Molnár István Hits
és Hentes áru iizlete, Id s Ttirjék Ist-
ván és c, . , Szili Lajos és c. . , Szalai
András kítffiró és cs. , Kis Gyulu és
cs. , Tarczal Lajos és c, . (Biilcske),
Novák Lajos és cs. , Novdk Ferenc és
cs. , Bokor Tíbor és cs. , Baranya Sán-
dor és cs. , Bacs Sóndor és cs. , Viiriis
Bálint és c, . , Szintaí LászIó és c, . ,

Sereg Zoltón és cs. , Kovács Istvón és
cs., Rócz István és cs., Szabó Sándor,
Sereg József, Papp László és Zámbó
Zoltdn.

Koszonetet mondok a játékosok sziilei-
nek, hiszen anyagi és erk lcsi támoga-
tásuk nélkiil nem alakulhattunk volna
meg.

koszónettel: kisné szili Mária
szakosztály vezet
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