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Madocsa K zség Önkormányzata szeretettel hívja és várja a falu lakosságát

2009. jtilius 15-én (szerdán)

a XVII. Duna menti Folklórfesztivál keretében megrendezésre keriil
,,Fiildesi János Néptánctal álkoz io rendezvényre.

Program:
14.30 ADuNAMEcKoszonúzÁsa-nnxrüznNnr

Helyszín:Kikót

15.30 TIszTELEmnÁs rör,unsr rÁNos sínrÁNÁr
Helyszín:Temet

1 6.00 F,ELvoNULÁs A,,NyIToTT ponrÁx, úr.rÁN
Helyszín: a Sportcsarnoktól a Faluházig (Paksi utca - F utca)

1 8. 00 xvII. DI]NA MENTI For,Kr,ónrnszrrvÁr- vrncnyrrÁsa- Az 1000 ÉvBs ToLNA MEGyE oíszzÁszrerÁNer
ÁreoÁse-ÁrvÉrBrB

He lyszín : F aluház, szab adtéi színp ad
. Ktiszont t mond: Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Kozgyíilés Elnoke és

Gelencsémé Tolnai Klára polgármester

18.10 DAr,osvnNnÉcxöszöNrő
El adja:ÁrkiZsuzsanna

BorzaváriR za
Helyszín : F ahlhéz szabatltéri színpad

1 8. 1 5,,qólqnslqÁN9s" Nnvrznrxózl HAcyoluÁNvőnző
NEPTANC TALALKO ZO _ SZABADTERI NEPTANCMÜSOR

Fellépnek: Bulgária, Lengyelország, Olaszország, Tor |otszág,valamint
Alsónyék,
Bogyiszló, Madocsa, Nagymiányok, Sióagard, Szeksziárd egytittesei

Kísér rendezvényz
A F utca elej étól a Faluháztg kézmrives vásár,
csemegék" sátor várjaazérdekl d ket.

várunkmindenkit!

a Faluház udvarán ,rMadoc ai

Gelenc sérné Tolnai Klára
polgármester
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A Madocsai Hírmondő előző szá-
mának megjelenése óta két alka-
lommal, 2009. május 13-án és má-
jus 27-én ülésezett az Önkormány-
zat Képviselő-testiilete.
Az alábbiakban az üléseken tár-
gyalt napirendekről, a hozott dön-
té s ekrő 1 adunk táj éko ztatást.

2009. május 13-án rendkívüli ülést
tartott a képviselő-testiilet, melyen
fő napirendként a Dunaftildvár-
Bölcske-Madocsa Oktatási Tarsu-
lással kapcsolatos feladatokat tár-
gyalták.
Az oktatási feladatokat a három te-
lepülésen oktatási társulás kereté-
ben látjak el az önkormányzatok,
ezért a társulás míiködésével, tevé-
kenységével kapcsolatos döntések
meghozataláútoz az érintett telepü-
lések képviselő-testiileteinek dön-
tése sziikséges.
Az Önkormányzat Dunafiildvár és
Bölcske településekkel közösen pá-
Iyánatot nyújtott be az alső tagoza-
tos iskola épületének korszenísíté-
sére. A páIyázatazelső fordulóban
kedvező elbírálásban részesült, a
második forduló feltételeinek telje-
sítése folyamatosan történik. Nyer-
tes pá|yázat esetén az ősz folya-
mán, de legkésőbb tavasszal lehe-
tőség lesz a munkák megkezdésére.
Ennek biztosításához sziikséges az
alső tagozatos osztályok más épüle-
tekben történő elhelyezése az okta-
tás megfelelő körülményeinek biz-
tosítása mellett. A képviselő-
testiilet döntése alaplán az alső ta-
gozatos iskola épületének felujítása
idejére az első évfolyam az Újsor
utca 2. sz. (Óvoda) épületben, a
második és a harmadik évfolyam a
Fő utca 19. sz. (Könfiár) épület-
ben, a negyedik évfolyam a Fő utca
24.sz. (Polgármesteri HivataD épü-
letben kerül elhelyezésre.

2. és 3. napirendként a társuláshoz
kapcsolódóan tárgyalta a képvise-
lő-testiilet a mikrotérségi oktatási
intézmény Alapító okiratának és
Tarsulási megállapodásának módo-
sítását, melyet törvényi váItozás

alapj án az önkormány zatoknak má-
jus 1 5-ig el kellett végezniiik.

Az ülés folytatásaként - törvényi
váItozás alapján - a Polgármesteri
Hivatal Alapító okiratának felül-
vízsgáIatát tángyalta a képviselő-
testtilet.

A Paksi Yizrrtű Kft 2009. évre az
ivővizellátás területére és a
szennyv izhálőzatr a vonatkozó an
elkészítette felújítási tervét, melyet
5. napirendként tárgyalt a képvise-
lő-testiilet. A Paksi Yinrtű Kft által
javasolt munkák közül az ivővízel-
látás területén a 2. számi tartalék-
kut (Bölcskei u.) áramellátásának
átalakitását támo gatja a képviselő-
testtilet 285.500.-Ft + AFA összeg-
ben, a szeruryvizhálőzat felujítási
tervéből pedig az ,,EmléI<parki" át-
emelőbe tew ezett tartaléksziv itLtyű
be szerelésé t támo gatják az izemel-
tető által ftzetett b érleti díj terhére.

A képviselő-testület ülése az
,,Egyebek" napirendi ponttal foly-
tatódott, ahol a polgármester asz-
szony ismertette a képviselő-
testtilettel a SoLI-ÚT Kft Bölcs-
kei út felűjitására, a ZöIdmező ilt
kátyűzására és a Kossuth utca viz-
elvezetésének megoldására készi-
tettajánlatait.

Az ajánlatokra vonatkozőan a kép-
viselő-testiilet az ülésen döntés nem
hozott. Felkérték a polgár-mester
asszonyt, ismételten kérj en
árqánlatot a Bölcskei út paratlan
oldalának kátyuzási munkáira.
Az ülés végén Törjék Zsigmond
kérelmére engedéIyezte a képvise-
lő-testtilet a Paksi út 3. szám előtti
romos állapotban lévő kedtés el-
bontását.

2009.május27.

Madocsa Község Önkormányzat
képviselő-testtilete 2009. május 27 -
én tartotta következő ülését, ame-
lyen a ftí napirendek mellett több
egyéb napirendi pont is szerepelt.

A lej árt határidej u határozatok vég-
rehajtásáról sz I jelentés elfoga-
dása után 2. napirendként meghall-
gatták a képvisel -testíilet tagjai az
EMFESZ Kft szabadpiaci foldgáz-
ellátási qánIatát. A napirenddel
kapcsolatosan dontés nem sztiletett.

Ezt kovet en a Madocsai ÁttaÁnos
Iskola tagintézmény igazgat i ilIá-
sára és a Madocsai Kolyokkuckó
Óvoda óvodav ezetói áI\ására érke-
zett páIy á7atok tár gy alása kovetke-
zett. Az Altalános Iskola ígazgat i
áIlására és az Óvoda óvodavezetói
áIIásáraI - I páIyázatérkezett.
A pályázatok megismerése után
képvisel -testtilet Agócs Mihályné
Madocsai Áttarunos Iskola tagin-
tézmény igazgatoi áIlására tortén
kinev ezését és szalai Andrásné
Kolyokkuckó Óvoda tagíntézmény
óvodavezetói áIlására tortén kine-
vezését egyhang antámogatta.

5. napirendként dontott a képvise-
1 -testtilet az óvoda fel j ításának
folytatásár I, melynek megvalósí-
tásához az Önkorunányzat páIyáza-
tot nyujt be a Dél-Dunántuli Regi-
onális Fej lesztési Tanács áItal
meghirdetett CEDE támogatás el-
nyerésére. A páIyázaton elnyerhet
osszeg 3.976.814 Ft, melyhez saját
fonásként 2.I4I .361 Ft-ot kell az
Önto rrnány zatnak b izto s ítania. A
felrij itás során az udvari homlokzat
és a kazánház felrij ítása, nyílászá-
rók cseréje, és a bels ajtók mázo-
lása torténne meg.

6. napirendként a teleptilésen 2008.
évben végzett gyermekvédelmi és
gyermekj óléti feladatok ellátásáról
készített beszámolót tárgyalta a
képvisel testtilet, majd az iilés az

,,Egyebek" napirendi ponttal foly-
tatódott. Mivel a teleptilés az okta-
tási felad atait Dunafóldvár és
Bolcske telepiilésekkel kozosen
társulásban lárja eI, ezért tárgyalta a
testtilet az iskola óvodai korzet-
határok me gáIlapítását, j óváh agyta

(folytatás a 3. oldalon)



Testtiletí tilés, Felhíváso Méhnyakszíírés

(folyt atás a 2 . oldalról)

az oktatási intézmény 2009. szept-
ember 1-t 1 induló osztá-
Iy ail csoportj ai számát, elfoga dta a
200912010. tanévben második és
további szakképesítés megsz erzé-
sekor ftzetend térítési díj, vala-
mint a mrivészeti isko-
Iail zeneiskolai képzésért ftzetend

térítési díj ossze gét.

Az tilés folytatásként elfogadta a
képvisel -testtilet a Bolcske és
Kornyéke Jelzórendszeres Házt
S egítségnyuj tás Intézményfenntar-
tó Társulás 2008. évi zárszámadá-
sát és 2009. évi koltségvetését.

Y égezetiil ismételten tárgyalta a

képvisel -testtilet a SOUFÚT Kft
utak felilj ításaira készitett ajánlata-
it. A teleprilés ridainak áIlapotát fi-
gyelembe véve, a Bolcskei tlt párat-
lan oldalának felrij ítása mellett
dontottek. Az t fel j ításának beke-
rtilési koltsége I.922.424 Ft, mely
osszeget az onkormányzat a 2009.
évi koltségvetéséb 1 finans zírozza.
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Felhívás!

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. tájékoztatjl a Kiizség lakosságát, hogy a nyár
folyamán (i líus t-t l augusztus 31-ig) L kiiliiniisen meleg, kánikulai napokon a
szemétszállítást a kora reggeli órákban v égziakózszolgáltat .

Kériink mindenkit, hogy az ebb l ered kellemetlenségek elkertilése végett a kukákat a
hulladékszállitástmegelózónapon,esteszíveskedjenekkihelyezni.

Polgármesteri Hivatal

Magy ar or szágon a méhnyakr ák áItaI
okozott halálo zásí arány hosszir
évek ta lényegesen nem váItozott,
viszonylag magas szinten stagnál. A
Kozponti Statisztikai Hiv atal (KSH)
adatai szerint évente mintegy 500 n
hal meg méhny akrák kovet-
keztébell. A Nemzeti Rákregiszter
adatai szerint a méhnyal<rákban
megbetegedett és kezelt n k szétma
évente mintegy 1600, beleértve a
rákot megelózó állapotok miatt
kezelteket is. Ez a szám a
szuróvizsgáIatoknak koszonhet en
a fej lettebb ors zágokban már
minimális.
Az Országos Egészségbiztosítási
pénztár adatai szerint évente a
méhnyaksztirésre meghívott n knek
csak mintegy 5 százaléka jelenik
meg: k pedig javarészt azok a
holgyek, akik egyébként is
ren dszere s en járnak n gyó -

gyászhoz.

A Ne mzeti Népeg észségtigyi
Program célul ttizte ki, hogy a
lakoss áei méhnyaksz rés feltételei
Magyarors zágon is megterem-
todjenek.

Tapas ztalatok szerint az elhanyagolt
halálos kimenetelri méhnyal<rákos
esetek tobbsége a hátrányos
társadalmi-g azdasáei helyzettí n k
korében gyakoribb. Kiilonosen
fontos e célcsoport megnyerése a
méhnyaksz résen való rendszeres
részvételre . Ehhez fontos novelni a
méhnyakszuréshez való hozzá-
ferhet séget, ktilonosen a falvakban
él k számára. Sztikséges a sze-
mélyes megszólítás, bevonás, az
egyiittm kodésre osztonzés. Ez a
feladat a teriileti védni tevé-
kenységben valósítható meg
leginkább. o

Azzal, hogy a már a véd n k is
ingyenesen elvégezhetik a minta-
vételt, szeretnénk elérni azt, hogy
minél kevesebb holgy betegedjen
ffieg, hanem maradjon egészséges.
Az Allami Népegészségtigyi és
Tisztiorvosi Szo1 gáIat- az Országos
Onkológiai Intézettel egytittm -

kodve Védni Méhnyakszuró
Mintapro gramot indított.
Jriniustól szeptemberig az ország
168 telepiilésén tobb mint száz,
ktilon eíTe a céIrakikép zettvéd n

kezdte meg a méhnyakrákszurést.
A mintaprogram során meg-
hívólevelet kapnak azok a 25 és 65
év kózotti n k, akik legalább három
éve nem voltak méhnyakrák-
sztirésell.

Madocsán 37 meghívót ktildtek ki.
A vízsgálatok elvégzésére szep-
temberig van lehet ség.
Bízom benne, hogy minél tobb
holgy fog részt venni a vízsgálaton,
ftatalabb és id sebb egyaránt,hiszen
mindannyiunknak fontos, hogy a
gyerekek, illetve unokák egészséges
és teljes családban n jenek f 1,

édesanyjuk és nagymamájuk
gondoskodásával.

Bérces Nóra véd n

Elindult améhn ivéd n i
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Ren dezvénys orozat
A május és jrinius hónapok ígazán
szépen b velkedtek teleptiléstinkon
kiilonbózó jobbn áI-jobb progra-
mokban. A rendezvények ugyan
eltér ,,profil ak" voltak, de tobb
tekintetben hasonlóságot mutattak.
Szinte mindegyik a hagyományok
ápolását, a népi kultura értékeinek
bemutatását céIozta meg. Kozos
vonás, hogy valamennyit a falu
lakosainak osszefogásával sikertilt

Rendezvények

megvalósítani, és létrehozni rjra és
i$ra azokat az értékeket, amelyek
életbe n tartják a kozosségek et, akis
telep{iléseket. Nagyon jó érzés,
amikor els sz ra hrist ad a hentes,
zoldségfélét a zóIdséges, kenyerct a
pék, s z davi zet a szikvi zes,
siiteményt stit anyuka, nagymama,
stb. Sorolhatnánk hos szan,ki milyen
formában járul hozzá egy
rendezvény sikeréhez, detalán nem

Az ebéd jó han gulatár I a Siklósról
érkezó Serena kórus gondoskodott,
amelynek tagjat bordalokbó1
osszeállított miísorukkal egyben a
helyi boros gazdák áItaI adomá-
nyozott borkóstolót ami szintén
rijdonság volt idén is megnyi-
tották. Ezt kovet en fergeteges
csikósbemutat t láthatott a kozon-
ség, ahol ifi. Tóth Lajos nem éppen
oss zeszokott ,,Pu szta-otosével"
most is nagy sikert éít el. A délután
nagy rés zét a j átékos népies
fog athajtás tette ki, amelyen
Iáthatóan a versenyzók és nézók
egyar ántnagyon j ó1 szórak oztak. Az
eredményhirdetésen kider[ilt, hogy a

kette s fo gathaj tásban Ar aczkiAttila,
a póni fogathajtásban ifi. Maszlag
Gábor viheti haza a vándorserleget,
de a tobbi hajtónak is a versenyen
való részvételért emléktil egy-egy
érem keri,ilt a ny akába. A
programokat kovet en kés éjjelig
ki-ki kedvére bes zéIgetett, n tázott,
vagy egyszertíen jól érezte magát a
szabadban.
Ezriton kos zónjiik mind azok
munkáját és támo gatását, akik
hozzájárultak a III. Madocsai
B etyárnap me gsz etv ezé s éhez.

ktilon szeretnénk ko szonetet
mondani támogatóinknak :

terepviszonyok
sikeres és szívet
adtak.

ellenére nagyon
melenget mtísort

Madocsa Kozségi Önkormán yzat,
Paksi Atomer mti Ztt., Madocsai
Hagyomán y órzó Néptánc e gye stilet,
Katz Lajos, Molnár István, Yincze
Sándor, Torj ék Zsigmondné, Ptácz
István, Bujdos Antalflé, Farkasné
B.rjdos Edit, Baksa Eszter, Horváth
János, Madocsai Nyugdíj asklub,
Voros Jánosné és családj a,Ihász
Péks ég Dunafo ldv ár, Kánnai
István, Madagro Kft., Araczki
Lászlóné, Voros Istvánfré, ÁrÉSZ,
Szalai András, Madocsai boro sgaz-
dák, Madocsai Polgárór Egyestilet,
Baksa Károly, Kiss Fereilc, Krausz
István, Hargas Lás zI

Koszonjiik!

III. Madocsaí Betyárnap - 2009. május 16.
A programok soro zatát a III.
Madocsai Betyárnap nyitotta. A
kellemes id nek és talán a korábbi
Betyárnapok sikereinek koszon-
het en az idén még tobb helyi és
vidéki érdekl d t vonzott az ese-
mény.Aprogramatavalylhoz
hasonlóan alakult, bár tobb tekin-
tetben rijdonságokat is hozott A
délel tti fogathajtást két kategó-
riában hirdetttik meg: kettes és póni
fogattal indulh attak a versenyzók,
kettes fogattal l6-an, pónifogattal

6-an áI\tak rajthoz. ÚiOonság volt a
terep távlovaglás, amelynek ugyan
csak egyes részei voltak látvá-
nyosak, de Katz Lajos páIyabiro
szakmai tudósítás ának koszon-
het en folyamatosan informáI d tt
akózónség, és a célba érés - amelyet
id. Ma sz|ag Gábor telj esített
els ként már kozelr 1 is jól
Iáthat volt mindenki számára. Dél
kortil a Madocsai Hagyományórzó
Néptánc Egyestilet gyermek tán-
cosai érkeztek a fogatokon, s & rossz

sztikséges, ffiondhatjuk, hogy a
vis szajeljézekb 1 az dertil ki:
rendezvényeinkr 1jó érzéssel, jó
véleménnyel távoznak a helyiek és
vidékiek egyar ánt, és szívesen
térnek vi s sza a kovetkezó
alkalomkor.

Most id rendi sorrendben tekintsiik
át akozelmirlt eseményeit !



Rendezvények

Cinegemadár népdaténeklésiver eny- május 23.
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A Tolna Megyei Önkormányzat
Általános Mtível dési Kozpontja
Bogár István emlékére
,,Cinegem adár népdaléneklési
verseny"t hirdet ett, amelyen bárki
részt vehet ett, aki kedvelt a népdalt
és szeret énekelni. A versenyre
ktzárolag Tolna megyében lakó
vagy tanuló, illetve dolgozó sze-
mélyek jelentkezhettek. A ver-
senyben val részvétel feltétele volt,
hogy csak népdal hangozhat el, mti-
sorát szabadon áIlithatta os sze min-
denki. A felhívásra 28 telepiilésr 1
jelentkeztek népdalt szeret cso-
portok és egyéni el adók. Az el -

dont május I6-án Nagykónyiban,
máj us 23 -ánMadoc sán zajlott.

A telepi,ilésiinkre érkezók nagy
orommel fo gadták aházias ké s zítésu
madocsai siiteményeket, és
boldogan tuzték ki a nap jelképét: a
cinegemadatat.

Irgalommal teli kés ziJl déssel
teltek, telnek napjat a Madocsai
Hagyomán y órzó Néptánc E gye stilet
és utánpótló csoportok tagiainak.
Piinkosd szomb atja a néptáncos
gyerekeink napja. Második alka-
lommal rendezblk meg a Madocsai
Ptinkosdi Gyermeknéptánc TaIáI-
kozot. Rár az id j árás kozbe sz It a
program menetébe és helyszíneibe,
de ez nem szegte kedvtinket.
Vendégcsoportj aink Olaszfaluból,
Bogyiszlóról és Bolcskér 1 érkez-
tek. Tobb mint 130 néptáncos gyer-
meket és kísér it láttuk vendégtil a
sztil k, nagys ziilók, falubeliek
segítségéve1.

A nálunk megtartott el dont n
mintegy 40 mtísorszámhangzott el,
10 csoportos el adást hallhattunk, a
tobbiek egyéni kateg riában léptek
fel. Madocsáról Arki Zsuzsanna és a
Szaggat zenekar, Borzavári R za
és a7. osztáIvos lánvok Gorzaváril
R za, Bozsoki Adelaida, Jakab
Mariann, B ogár Fanni, Vida
Alexandra, Szabó Vivien) adtak
szivet melenget mtisort a hazaL
kozonségnek, aki nemcsak a helyi,
de a más helyr l érke zóket is nagy
tapssal jutalmazott.
A délel tti bemutatot kovetoen a dr.
Juhász Katalin etnográfus népdal-
énekes, Fáb íánÉvanépdalénekes és
Szabó Zoltán etnográfus és népze-
nész alkotta zsuri elismer en szolt
nemc sak az igényes musotszámok-
ró1, de a rende zés színvonalárol is.
Az ebédet kovet en az érdekl d k
játékos, dalos foglalkozáson
vehettek részt.

Koszonjtik!

Koszonjtik a Torony utcaiak jóin-
dulatát, segíts égét, valamint a
Madocsai Önkormányzat és dolgo-
z itámog atásait.

F
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Piinkiisdi Gyermeknéptánc Találkoz - május 30.



A feln tt csoport is t 1 van egy
izgaLmas helytáIlásoll. Jirniu s 20 -án
szobaton a horvátországi Boro-
vóban járt egytittestink egy fesz-
tiválon, ahol 10 csoportkóztil ahelyi
polgármester egyben rendez-
vénys zervezó szerint a leg-
kiválóbban szerepeltlink.
Nagyon jól éreztik magunkat,
szívesen emléksziink majd vissza
effe a szeíeplésre, még ha csak egy
nap is volt.

El ttiinkvannak anyári programok

Gyermeknap -

Jrinius 6-án Madocsán, a faluháznáI

gyereknapot tartottunk. A gyerekek

a nap folyamán ktilonbózó
foglalkozásokon vehettek részt:

kézmtives játékok, kittíz ,
szél forgóka, Scooby Doo,
p ap írv írág ké s zíté s e . Akinek
sportolni támadt kedve ) a játékos

sorversenyen mutathatta be

tigyességét ezen a gyerekek

nagyon jól szerepeltek; valamennyi

csapattagot egy apró ajándékkal

jutalmaztukmeg.

A kisebb gyermekek részére egy

játsz s arkot alakítotfunk ahol a

gyerk cok csirsz dát, libikókát,

Rendezvények

melyekre 1elkiismeretesen
sztili.ink.

délel ttot. A
helyszínen

ugrálhattak.

nagyobb gyermekek a

felállított trambulinon

Mindekozben arcfestés

is zajlott, amely során szebbnél

szebb motívumokat és figurákat

festettek a gyeímekek arlára.

A pontot az i-re a déli kozos

lángosozás tette fel: a finom

enniv alo kistitésében való segítséget

még egyszer nagyon koszonom. Teli

pocakkal is folytatták a játékot a

gyerk cok a délután hátralev

részébell.

Ezíton is szerctnék koszonetet

mondani mindenkinek, aki segített

ké- Programok:
2009.jrilius 15.

j nius 6

Fiildesi János Emléknap
2009.j lius 18. Sió agárd
Aratófesztivál (feln tt csoport)
z 0g.augusztus8. M a d o c s a
Polgár rNap
zDDg.augusztus 15. M a d o c a
Falunap

Szeretette1 várjuk Önoket
programjainkra!

Dr. Volmanné Reich Márta
Egyesiilet elnoke

valamint rajzolással és abban, hogy egy varázslatos napot

homokozássa1 tolthették el a tolthettiinkelagyerekekkel.

Madocsa

Bérces Nóra

1abdadobást próbáIhattak



Falunap

MADOCSAI ruLU]YAP
Madocsa Kozség Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a XII.. alkalommal megrendezésre kertil Madocsai
Falunapra 2009. augusztus 15-én (szombaton).

Helyszín: Faluház udvara

Programok:

7

8.00Porkoltf z versenykezdete
10.00,,Abrémai muzsikusok" mesem sor

14.00 Megnyitó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Porkoltf z versenyeredményhirdetése

14.10 Madocsai Mazsorett Csoport
1 5.00 2 szok<ny a I nadrág- operettmíisor
16.00 Liszter Sándorés aVadrózsák
l7.O0Bogyiszlói Hagyomány rz NéptáncEgytittes
18.00 MadocsaiHagyomány rz Néptánc Egyi.ittes
19.00 Fekete Dávid
19.30 Julio
19.40 Ízisz hastánc e gytitte s
2 0.00 Sugárloaf egyiittes
2 0. 3 0 Ízisz hastánc e gyi,itte s
20,40 Tombolasorsolás

A míísorszámok kiiziitt a Duna party táncklub lép fel.

Aprogramothajnaligtart bálzárja,azenéta,,JákóbBand" zenekarszolgáltatja,
A Falunap támogatására az idei évben is Nosztalgia jegyet bocsátunk ki, amelynek megvásárlásával bárkí
hozzáj áruIhat a r endezvény s ikeréhez.
ANosáalgiajegyet és tombolátvásárlókkozott értékes nyereményeket sorsolunkki!

Aprogramok szervezés alatt állnak, ezértavégleges iisszeállításról plakátokon tájékozódhatnak!

Polgármesteri Hivatal

,,,.l l;,l:,li:lii!:'

fl|,,|,||",,:i'a |.:,::,_:
I,:,,],

\|:
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,oMatekguru"
Május 14-16. kozott országos
matematika versenyen vettiink Észt
Nyíre gyházán.A Ki svakond táb o rb a
az országminden pontjár I érkeztek
csapatok, akik szeretik a mate-
matikát.
Voltak akik Hajdriszoboszlóról,
Nyírlugosról, Budapestr 1 jottek, de
Veszprémb 1 és Zalaszentgrótról is
érkeztek diákok.
A dont be a 10 legiobb csapat kapott
meghivást,de mivel a három forduló
alatt holtversenyek alakultak ki,

Versenyek eredményeí
2009.április 20-án matematika
versenyt rendezett a D-B-M MONI
Beszédes József Ált.Iskola alsó
tagozata.
Mivel mrilt év jriliusa tami is atátr-
sulás tagtrai vagyunk, benniinket is
meghívtak effe a megmérettetésre.

Nagyon szép eredmények sztilettek :

3.osztáIy: I. hely: Szili Péter
III. hely: Viirtis Jennifer

Felké szító : Zemkóné Horváth
zsuzsa tanít

4.osztáIy: I. hely: Braun Zoltán
Felké szitó: Soós Ferencné tanit

Tanulmányi eredmények

Alsó tagozat:

kiválóan megfelelt: 10 tanuló
jól megfelelt: 19 tanuló
megfelelt: 15 tanuló

Kiválóan megfelelt:

1.oszt.ban 5 tanuló
2. oszt-ban 2tanul
3. oszt-ban 3 tanuló

Iskolaí hírek

18 csapat mérte ossze fudását a
matematikai logika teriiletén.
Csapatunk a X. helyen végzett, de a
rej tvényb aj noks ágot me gnyertí,ik.
Felké szító tanárn nk Sebestyénné
Yenczel Andrea nagyon biiszke volt
ránk,hiszen hosszli t v ezetett idáig.

A három nap alatt nem csak
vetélkedttink és még j obban
megismerttik és megszeretttik a
matem attkát , hanem rengeteg
é lménnyel is gazdagodfunk.

A dics s éghez az is hozzátartozik,
hogy minden korcsoportban 20-25
résztvev koztil érték eI ezt az ered-
ménytagyerekek.

2009. jriníus 7-én Országos verse-
nyen vett részt ugyanez a három
tanuló. Hogy ide jutott&k, már az is
dics ség !

Két forduló elózte meg a dont t.

Tobb száz gyerek vett részt minden
korcsoportbaíl.

3.osztály.III. hely: Szili Péter
V. hely: Viiriis Jennifer

Tanulmányi munkájáta
4. osztá|y 4.19
Kittín : 0 és j eles : 3 bizonyítv ánnyal

5. osztály 4.08
Kit n ó: 4 és j eles : }bizonyítv ánnyal

6. osztály 3.96
Kit n : 1 ésjeles : 2bízonyítv ánnyal

7. osztály 4.05
Kittín ó: 6 és jeles:Zbtzonyítv ánnyal

8. osztá|y 3.94
Kit n ó: 2 és j eles : 0 bizonyítv ánnyal
telj esítette.

Az i sko 1 a tanulm ány t átlaga 4 r0 4 .

Az els fldp, hogy kipihenjiik az
utazás fáradalmait az AQUARIUS
élményfiird be menttink.
Napk ózben volt strandfoci, csocsó,
ping-pong és kisp áIyás foci.

?. nap az ország legnagyobb
Allatparkj ába látogattunk el. Jól
éreztik magunkat és jov re is
szeretnénk ott lenni !

Erb Feri, Kovács Gergó,
Pongr ácz P áI, Szintai Kristóf

F elké szító : Zemkóné Horváth
zsuzsa tanít

A.osztály: X. hely: Braun Zoltán
Felké szító: Soós Ferencné tanít

Országos versenyek:
-Herman Ottó :

3. hely: Szili Péter
5. hely: Viirtis Jennifer

Felké szitó:
zemkóné Horváth zsuzsa

10. hely: BraunZoltán

Felké szító:
soós Ferencné

Nevel -oktató munka eredményei a 2008/09-es évben



-Matekguru Kárpát Medencei
matematika verseny: /országos
diint /

10. hely: Erb Ferenc,
Kovács GerE , PongráczPál,
szintai kristóf

1. hely a rejtvény
bajnokságon.
Felké szító: Sebestyénné Ven czel
Andrea

-Matekguru Kárpát Medencei
matematika verseny:

15. hely a 3. forduló után:
Bán Réka, Englert Rebeka,
Pozsgaí Fruzsina, Szabó Vivien
Felké szitó: Sebestyénné Ven czel
Andrea

Levelez versenyek:

-nyelvtan: 1 . hely:Heíkó Henrietta
-irodalom: 1 . hely:Hefkó Henrietta
-Bendegirz:

-arany min sítés : Bicz
Zsuzsanna, Jakab Mariann

-eztist min sítés: Bán Réka

- Almamater:
-matematika:

1. hely: Englert Rebeka
6. hely: Vtiriis Jenifer
10. hely: Bán Réka

Megyei versenyek:

-Zrínyi matematlka:
13. hely: Szintaí Krist f
16. hely: Viirtis Jenifer
18. hely: Borzavári Róza

csapat verseny: 9.hely: 3. osztá|y
-Nyelvész verseny:

13. hely: Bán Réka

Társulásb an szerv ezett
versenyek:
-Magyar László verseny:

1. helyr 2. hely
-Matematika:

1. hely: 3. osztály
3. hely: 4. osztály
1. hely:7. osztály
2. hely:8. osztály

- Népdaléneklési verseny:
Borzavárí Róza 2. helyezés.

-Benedek Elek meseverseny:
4. hely: 3. osztály

-Parlagftí verseny:
2. hely: 7. osztály

- Sport: - teremlabdarugás:
Kórzeti 1 hely

ltovábbjutás városi dontóbe. l

Apáczai Tankiinyvkiadó mérései:

+. osztáIy: betutanitás után: 9616 oÁ

Ev égi felmérés: 9614 oÁ

2. osztáIy: olvasás: 87 %
3. osztá|y: szovegértés: 79 oÁ

4. osztáIy: olvasás: 7416

Iskolánk minden tanulójának
balesetmentes, jó pihenést,
kellemes nyári sztinetet kívánok!

Agócs Mihályné
Igazgat

9

Teriileti

\*p

ryffi ffiffi

tLfi fitffiffi
Szoláriummalo mííkiiriim építéssel és augusztustól már frissít masszázzsal is
várjuk vendégeinket a Szállás utca és Paksi utca sarkán!

zseton árusítás és b vebb
információ a vegyesboltball.

Id pont egyeztetés:

krausz Erika
Kéz- lábápoló és Mííkiirtimépít
tel| 201244-88-89
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ELIITASíIoTT KEGyELEM

Egyházi hírek

Egy fiatalembeí, aki életében
el szor volt részeg, a kocsmábart
verekedés ko zben embert olt.
Letart ztatták és haláIra ítélték. Az
e gész falu nagyon s aj náIta ezt a fiut,
hisz addig nagyon rendes életet élt.
Egy kérvényt írtak az uralkodóhoz
és az e gész falu aláirta. Leírták, ho gy
ez a fi mindig nagyon rendes volt,
soha nem tett semmi rosszat, most
tortént vele el szor ilyen. Kérték a
kiráIyt, ha 1eh9t, adjon neki
kegyelmet.

A kiráIy, amikor kezébe vette ezt a
kérvényt, fldgyon meghatódott.
Milyen lehet az azember, aki mellett
az egész falu bízonyságot tesz, és
annyi ember kér kegyelmet. Azt
mondta, kegyelmet adok neki, de én
magam fogom elvinni, hadd lássam
aztazembert.
Abban az országban a bíró fekete
talárban j árt és ebben az óItózékben
ment be az uralkodó az elítélt
celláj fua. A fi felemelte a fejét és
ránézett arra, aki bej ott , azt
gondolta, itt a pap. Persze holnap

meghalok, kiildik a papot. Az uralkod azt mondta: Fiatalember, jó hírt hoztam magának. -
Koszonom, nem kell a maguk jó híre, holnap rigyis meghalok - nem érdekel a jó hír. - De
fiatalembet az életér 1 van sz , a kegyelmet hoztam. - Nem kell a kegyelmtik, tartsák meg
maguknak. Akirály tanácstalanul állt ott, és kérte: legalább hallgasson meg engem. - Senkit nem
hallgatok ffiog, ha azonnal el nem h agyjaa cellám, hívom az rtés kidobatom.
A király megrántotta a vállát és elment. Azonnal utána kíváncsian jott a borton r - na, itt volt a
király, mit hozott, kegyelmet? - Jaj, nem tudtam - hát akirály volt itt? Azonnal adjanak papirt,
ceruzát,írni akarok a királynak. Es írta: Felség, bocsánat, netn tudtam - kell a kegyelem!
Gyorsfutár vitte a levelet. A király egyetlen m ozdllattal széttépte . -Ez azigy nemérdekel tovább.
A kovetkez hqnalon kivége ék a fi t. Ahogy ott állt abit fa alatt kérte, hagyjanak sz Ini, az
utolsó sz jogánmondani akarokvalamit. Aztánbekekiáltottatomegbe: Emberek, nem azérthalok
ffi g, mert oltem, én nem a bíineimért halok ffiog, azért halok ffi g, mert visszautasítottam a
kegyelmet.
Kedves Olvasó ! Egy nagyon egyszera illusztráci ez arta, hogy mindannyiunk számára világossá
tegye az ISTEN BVANGELIUMANAK lényegét: ValószínuLegnem azért fogsz meghalni, mert
vétkeztél,hanem azért,mert Isten felajánlotta a kegyelmet és neked nem kellett!
Elhangzott a sz a kereszten, hogy ,,Ehégeztetett"! Jézus Krisztus semmivé akaqatenni az egész
mírltadat, eltorólni minden b nodet ingyen. De ha neked nem kell, tobb szava nincs. Isten adjon
nektink bolcs dontést, hogy elfogadjuk-e, vagy visszautasítsuk a kegyelmet!

Nagy János

$ elÉr *-



kézilabda hírek
2009.04.19-én Simontornyára
utaztunk a következő mérkőzésre.
Az őszi tízgólos győzelem kissé
könnyelművé tette a csapat számáta
a játékot. A lelkes győzelem
megszerzéséért küzdő ellenfél,
rendre hibákra kényszerítette
játékosainkat. A felidőben mar 1 5 : 7-
re vezettek, a végére faragtunk a
gólkülönbségből, de így is ki-
kaptlank}4:19-re.
Góllövőink: Cserepes Dóra I,
Baksainé Mariann 2, Klippel
Gyöngyi 3, Baranya Lilla, Sereg
Niki4-4, Kis Klaudia 5 gól.

2009.04.25-án ismét idegenben
j átszottunk, Nagydoro gra utazhlk.
Az előző heti veresé g bízonyitotta,
hogy egyik ellenfelet sem szabad
könnyelműen venni, iey Nagy-
dorogta kissé idegesen érkeztiink. A
nagyon kisméretú pálya fokozta ezt
az érzést, hiszen a gyors indítá-
sainkat ez gátolta. A küzdeni
akarásunk most dicséretet érdemelt
és a koncentrálás is jobban jelle-
mezte a játélcunkat. A felidőt már
11:16-ra vezetttink, de a végered-
mény kisebb gólkülönbséggel
záruIt, de minden játékos kapott
lehetőséget a játéL<ta. Ameccset
2I:24-renyert[ik.
Góllövőink Cserepes Dóra, Vidók
Kinga 2-2 gől, Baranya Lilla 3,
Baksainé Mariann 4 gől, Sereg Niki
4, Kis Klaudia 8 gól. Új kapusunk
Vajcs Anna is bemutatkozott a
mérkőzésen, és jó teljesítményt
mutatott.

2009.05.03-án Gyönköt fogadtuk a
hazai mérkőzésen. Az őszi
fordulóban, idegenben csak 1 góllal
fudtuk vemi őket. készültiink és
izgultunk. Ők is nyerni jöttek, eztbe
is bizonyítottálk az első fólidőben,
hiszen a 2. féIídőt csak 2 gólos
előnnyel záfifl< 10:8. A második
j átékrészben pörögttink fel igazán. A
végére a gólkülönbséget 8-re
növeltiik, így a végeredmény 29:17
lett. Kapusaink jól szerepeltek,
dicséret érte nekik!

SPORT: Kézílabda

Góllov ink: Kippel Gyorrgyi 1, Kis
Klaudia 3, Cserepes Dóra és
Baksainé Mariann 4-4, Sereg Niki 6
és a prímet Baranya Lilla vitte 11

gólj ával.

2009 . 05. 1 0-én Kocsolára utaztunk
a kovetkezó mérk zésiinkre. kissé
felbe indultunk neki a számunkra
nem me gszokott, betonp áIyás
mérk zésre. A nagy forróság és a
sériilést l való felelem vis szafogta a
csapat teljesítményét, foleg a meccs
elején. Az els félid ben csak 8 gólt
dobtak. A második félid 17 .

percében egy kicsit fellendiilt a
csapat és fel jotttink 4 gólra de a
végére ismét Kocsola volt az rir a
páIyán: 28-20-ra elvesztetttik a
meccSet.
Góllov ink: Vidók Kinga, Kis
Noémi 1-1 gólt, Baksainé Mariann 3

gólt, Sereg Niki, Kis Klaudia,
Baranya Lilla5-5 gólt dobtak.

2009. 05. 17-én kertil sor a nagy
rangad ra. Bolcske csap atát
fogadfuk itthon hazai páIyán. Lázas
késziil dés jellemezte a meccs el tti
napokat. Szurkolóink is szép
számmal jelentek meg és szurkoltak
nekiink. A Bolcskei lányok is
harcoltak, ki,izdottek, így az els
félid ben fej-fej melletthaladt a két
csapat a g lgyártásban. A félid ben
10-8-ra vezetttink. A második
félid ben már az er nlétiink
gyózedelmeskedett és a meccset 23-
15-ra nyertiik.
Góllov ink: Cserepes D ra, Vidók
Kinga, Kis Noémi 2-2 gólt, Sereg
Niki 3 gólt, Baksainé Mariann4 gólt
és Kis Klaudia 10 gólt dobott. A
csapatot megvendégelte a meccs
után Bacs Sándorné és cs., Baranya
Sándor és cs., Cserepes Gyula és cs.,
Vidók Kálmán és cs., Voros Bálint
éscs. KöSZöNJür!

2009.05. 24-én Zambára utazfunk
szintén betonp áIyán játszottuk a
mérk zést. Sajnos a bír páros nem
ígazán szimp atízáI csapafunkkaI igy
a tényezók magasabb hatást gyako-
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gyakoroltak csapatunkra és a
meccset elvesztett[ik 3 2-24-te.
Góllov ink: Cserepes Dóra, Klippel
Gyongyi 1-1 gólt, Sereg Niki 3 gólt,
Kis Klaudia 6 gólt és Baksainé
Mariann 9 gólt dobott. A mérk zés
után megvendégelte csapatunkat
Sereg József, ifi. Pap LászI , Sereg
Zoltáné s c saládja. KÖ SZÖNJÜK !

2009. 06. 01-én Piinkosd Hétfon
Tamási látogatott hozzánk az NTBII-
es csapatával. Az els percekt 1

fogva uralták a játékos és vezettek
végig. Csapatunk effe a mérkózésre
már 4 kezd játékos sériilésével volt
kénytelen kiállni, de becsriletes,
tisztességes ktizdelemmel kaptak ki.
Nem adták fel az utolsó percekig
ezzel kivívv a a szurko lók dic s éretét.
A mérk ózést 22- 47 -r e elve sztetttik.
Góllov ink: Vajcs Anna, Klippel
Gyongyi 1-1 gólt, Vidók Kinga 2
gólt, Bacs Ágnes 4 gólt, Sereg Niki,
Baksainé Mariaflfl, Kis Noémi 5-5
gólt dobtak. Amérkózés után szintén
vendégeskedett a csapat Bokor
Tibor és cs., Novák Ferenc és cs.,
Vidók Kálmán és cs., jóvoltáb I.

Azutolsó mérk zés2009.06. |2-én
volt Decsen. A rossz kezdést még
szerencsétlenebb folytatás kovette,
hiszen kis klaudiát a ment vitte
kificamodott bok ával a stir-
g sségire. A kétgólos ktilonbség
szinte végig megvolt a mérk zésen
Decs javára. A II. félid ó 25. percében
sikenilt kiegyenlíteniink, de utána 2
perces kiállítás és btintet megtnt 2
gólos kiilonbséget eredm ényezett,
így a végeredmé ny 28 -26 lett.
Góllov ink: Sereg Niki, Kis Noémi
2-2 gólt, Cserepes Dóri 3 gólt, Kis
Klaudia 4 gólt, Baksainé Mariann 6
gólt, és meglepetésre Bacs Ágnes
remek játékot mutatva 9 góllal és
nagy ktizdelemmel kiemelked
te lj e sítményt nyrij tott. Gratulálunk !

Grafulálunk!
Koszonjtik a szurkolóknak a lelkes
egyuttm kodést!

Kisné Szili Márta
szako sztáIyvezetó



J niusi bajnoki labdarrfigó

3Z.fordulóo jrinius 7
ifi: Madoc a-Dunaftildvár 1:3
(0:1)
Yezz Szigeti Attilao Miillert József
Gólltiv : Zengrííber Áron

Elek Tibor-Szívós Dávid, B latt
Péter, Feil Tamás, Fazekas Zohtán-
Zengrtiber Áron, Voros Gábor,
Magyar Tamás, Wolf János-Madár
Krisztián (Gábor Mihály) Szintai
Ferenc

Jó mé rkózéstjátszotfunk a szom széd
fóldv áriakkal, sajnos rengeteg
helyzetet kihagytunk) a vendégek
pedig jól kontráztak. A j átékvezetés
katasztrofalis volt, a spori ítéletei
rendre minket srij tottak.

Madocsa-Dunaftitdvár 0z4(0 :3)
Yezz Czárth János, Szigeti Attíla,
MtillertJ zsef

Elek Tibor (Arac zki Lás zI )-
Besenczi István, }lázet Péter,
Wenh ardt Ákos , Tarczal Róbert
-Boris B alá zs, LaczaJózsef, Pápista
József, Araczkí István Baka
LászIó, (B arati Ferenc) LaczaMilán

A szakad es ben kuzdelmes
meccset játszotfunk, de a csriszós
talaj rendr e a mi kapusunk at tr éfáIta
meg.

33.fordulóo jrinius 13
iíi: Píncehely-Madocs a 4: 1 (0:0)
Yez:Agócs Akoso Utasi Balázs
Gólliiv : Madár Krís ztián

Elek Tibor-Szabó József, Blatt Péter,
Magyar Tamás, Fazekas Zoltán-

O/

SPORT: Labdarugás

mérk zé ek

Zengrííber Áron, Voros Gábor,
Gábor Mihály-Madár Krisztián,
LaczaMilán

A bírcsir napján nem fudfunk itthon
játszaní, mert a ptinkosdi kett s
forduló felborította a menetrendet.
Ezért megállapodást kezdemé-
nyezttink a pincehelyiekkel, akik
csak az ifi meccset váIIaIták
szombaton. Sajnos csak foghíjasan
fudfunk kiállni, a kicsik ballagás
mi att nem tudtak eluta zni) a
nagyobbak a szóbeli érettségi miatt
maradtak itthon. Az els félid ben
jól játszottunk, de kevés helyze-
ttinket nem tudfuk kihasználni. A
második félid kozepére elfogyott
az er , Zengiiber sértilés miatt
lebice gett, a hazaiak pedig
kihasznáItáka kett s emberel nyt.

34.forduló, j níus 21
ifi: Madocsa-Nagymányok 1:3
(0:1)
Yez: Kovács László, Palkó László
Gótliiv : Zengriíber Áron

Elek Tibor-Szívós Dávid, , Blatt
Péter, Feil Tamás, Fazekas Zohtán
(Szabó József) -Zengníber Áron,
Voros Gábor, Magyar Tamás, Wolf
János, (Gábor Mihály)-M adár
Krisz tián, S zintai Ferenc

A bajnok Nagymányok ellen zárták
ifistáink a szezoilt, a legj obb
ossze áIlításban tudtunk páIyára
lépni, csak Makai hiányzott sértilés
miatt. Jó meccset vívtunk, voltak
szép akciók, jó helyzetek) a
vendégkapus brav rjai is kellettek,
hogy ne vezesstink. A ftzikailag
er sebb vendégek jobban bírták a
második félid t és megnyerték a
meccSet.

Madocsa-Nagymányok 4:2 (2 : 0)
Yezz Bese Zoltán, Kovács Lászl ,
Palkó Lászl
Gólliiv : Boris Ba|ázso Pápísta
József, Vidinszki Norberto
Hornyák Lászl

1

Gergely Lás zI - Házer Péter, Boris
Kornél, Wenhardt Ákos, (Besenczi
István) Tarczal Róbert -Vidinszki
Norbert, B oris B alázs, Laczalózsef,
(Lacza Milán) Araczki István
Horny akLászl,Pápis ta J zsef

A feln ttek a kózépmezónyben
végzó vendégcsapat ellen szépen
akartak bric sri zni,j ó1 fudtunk kiállni,
állandó embereink koziil csak Baka
és Szili hiányzott Uraltuk a
meccset, sokat támadtunk és
me gérdemelten yezetttink. A
második félid elején bekapott gó1
után ízgaLmas lett a meccs, de két
szép góllal sikertilt bebiztosítani a
gyózelmet.

Véget ért a szezon, az ifisták
kiemelked szereplésse1 otodik
helyenvégeztek,ami azut bbi 15 év
legiobb helye zése. Mindossze L4-en
játszották végig a szezont, ami
nagyon snik játékoskeret. }Járom
játékos ki is oregedett, rigyhogy
feltétleniil sztiks é ge s az utánpótlás .

A feln tteknél a bajnokság végére
alakult ki az ideális csapat, itt is
nagyon sztík a keret, de javulhat a
heIyzet a három kioreged ifistával
és a sértilésb 1 felépiil Magyar
Istvánnal és Szili Zoltánnal. En az
egyestilet elnoksége nevében
megkoszonom valamennyi játékos
valamint Blatt Gyorgy és Bode
Dániel edzók egés z évimunk áját.

Lénárt Gyula

Kiadia,
Madocsa kozség Önkormányzata

http:l lmadocsa.hu
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