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luŐSEKVILÁCXAPJA
kedves olvasó!

Tisztelettel koszontom Madocsa
kozség id s embereit, nyugdíjasait
az ldós ek Világnapj a alkalmáb ó I. Az
alábbt gondolatokat nemc s ak nekik,
de a fiatalabb generációnak is
j sziwel ajánlom, hiszen minden-
kinek van a családj ában, kornye-
zetében id s ember, aki tiszte|etet,
szeretetet érdemel.

Hazánkban I991-t 1 iinnepeljtik
október I-ét, az id sek világnaplát.
Feltehetjtik a kérdést, hogy tul a szép
szavakon mire is jó egy világnap).
Vajon milyen tizenete van számunk-
íd, hogy világnapja van az id sek-
nek?
Valahol a kovetkez ket olvastam
egyszer:

,,Hároméves korunkban rigy érez-
ziik, apának mindi g igaza y an. I sko -

lásként rádobbeniink, hogy apa se
tud mindent. kamaszkorunkban
szent meggyózódéstink, hogy apá-
nak semmiben sincs igaza. Ifiil
családosként aztán ráj ovtink, hogy
bizony sok mindenben igaza volt.
Meglett emberként pedig azon frJ-

n dtink, de jó lenne, ha élne az
apánk, s megkérdezhetnénk tle
igazunk van-e."

Mindnyájunk számáraismer s lelki
állomások ezek élefufunkon, bels
fejl déstink, reményeink szerint
bels bolcsességtink me gszer-
zésének és elmélyítésének itján. Ha
az er;r:. ,er kell mélységgel és fuda-
tossággal végigtekint cselekedetein,
ha ill módon megvizsgálja lelkiis-
meretét, hibáit és mulasztásait, a
szíve mélyén mindig a szetetethez, d

Tisztelt madocsai lakosok!

Ennek az évnek is eltelt már majd-
nem háromnegyed része. Ilyenkor

fontos, hogy megvtzsgáIjuk, átte-
kintstik a koltségvetési,inket, a
tewezett és a megvalósult felada-
tokat számba vegytik. Megnézzuk

És mi lesz id seinkkel ,hanem gytll-
nek koréjiik szeretettel?

Ez a mai tinnep szép és méltó
alkalom atía, hogy ffii, fiatalabbak
nagy tisztelettel letiljtink Önok
mellé, idegytíljtink kozosségtink
,,gondolkodószéke" koré hogy
koszontstik, i,innepeljtik Önoket, és
számot ve s siink onmagunkkal.
Számot vesstink azzaL, hogy meg-
tesszi,ik-e ezt hétko znapJainkban is,
hogy megadjuk-e Önoknek a min-
dennapokban is azt a tiszteletet és
szeretetet, azt a figyelmet és tor -

dést, amelyre méltók, és amelyet
megérdemelnek.
Remélem mindannyian, érzlk tor -

déstinket, az Önkormányzat lehet -

ségeihez mérten tor dik a telepti-
lésen él id s emberekkel. Tudjuk és
érezzuk, hogy a fiatalok az id sek
révén fedezik fel saját gyokereik
gazdagságát, áItaluk tanulják me gaz
élettiket felel sséggel élni.
Általuk saj átitják el azta képességet,
hogy azt értékeljék, ami valóban
értékes.

Nekiink arra kell torekedniink, hogy
a sokféle titokba beavatást nyerji,ink,
hogy azÖnok hosszir évekenát szer-
zett tap asztalata b o lc s e s s é ge minket
i s b o lc s ebb é, tap as ztaltabb á te gyen.
Mert ebben a bolcsességben van a
mi mírlfunk, jelentink, és a jov nk is
elrejtve.

Madocsa Kozség Önt<ormányzata
nevében nagyon sok szeretettel kí-
vánok teleptilésiink id s, nyugdrjas
lakóinak még hosszíJ, boldog és bé-
kés nyugdíjaséveket!

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

milyen feladataink, vannak még
hátra, és melyek azok a feladatok,

Id sek Világnapja 2009., Onkormányzati hírek

oKTÓnEn 1.

másik ember iránti tisztelethez érke-
zlk: szerettem-e elégg é amásikat?

ktilonosen fontos ez az id sek l-rántt
tisztelet és megbecstilés esetébell.
Mondj ák, anól ismerszik meg egy
ember, s arról ismerszik meg egy
adott kor vagy adott társadalom,
hogy hogyan bánik id seivel. A
bolcs ember, a tisztességes és aLá-

zatos ember tudja, hogy id seink,
bolcs oregjeink nélktil mi magunk
sem lennénk: t ltik kaptuk az éIetet,
t ltik kaptuk szellemi és kulturális
javainkat, az keztik munkájáb I

épiilt fel mindaz, amit mi a saját
munkánkból építhettink tovább .

Nem véletleil, hogy a régi világban
megbecsiilt helye volt az ídóseknek
a családban. Akadt olyan vidék, ahol
,,gondolkodószéknek" hívták azt a
karosszéket, amely a szoba kozepén
áIIt, és amelybe csak a család leg-
id sebb taga iilhetett. Ő volt hiva-
tott azt a szerepet betolteni, hogy a
fiatalabbak koréje iiljenek, és volt,
ki a család tigyes-bajos dolgaiban a
dont sz tkimondta.
Manapság nem ilyen korban éltink.
},{ai világunk a látszatokat, a felszín
csillog ását emeli mindenek firlé: a
ktils szépsé gét, a test fiatals ágát
hangsulyozza a lélek szépsége, a
bels dení helyett, a régi értékeink-
hez való huség helyett a sziintelentil
váItoz és legtobbszor tartalm atlan
felszínes rij donságokat, a szolgáIat
és a család orome helyett amagunk-
nak élés onzését kínálja. 

!

De mi lesz a fával, ha elszakíttatik
gyokereit 1? Mi lesz veltink, ha
tekintettinket elfordítjuk id seink
arcár 1, mi lesz veltink, ha felállunk
a,,gondolko d szék" mell 1?

T ájékoztat az Onko rmány zat feladataínak me gvalósítás áról

(folytatás a 3. oldalon)



(folytatás a 2. oldalról)

amire még tudunk költeni azideí
évben és melyek azok, amelyeknek
forráshiány miatt tovább huzódik a
megvalósítása.

Az önkormányzat módosított költ-
ségvetése 213millió forint. Ezt a
költségvetést időarányosan teljesí-
tettiik. Biztosítottuk az íntézmé-
nyeink zavartalan míiködését.

Fejlesztési feladataink közül:

- Elvégeztiik a Bölcskei utca
kátyúzási munkáit.
- Kiépítetttik az orvosi rendelő
előttiparkolót.
- Befejeztiik az Óvoda felují-
tási munkáit, a felújítás idején elég
kemény és feszített munka folyl az
intézményben. Területfejlesztési
pá|yázatből illetve a Paksi Atom-
erőmű támogatásával nagyon ko-
moly átfogó fejlesztés valósulhatott
meg. Megtörtént az udvari hom-
lokzat vakolatanak felújítása, a tető
cseréj e, csoportszobák padozatának
cseréje, a konyha teljes felujítása,
raktár kialakítása, a kazánház
rendbetétele. Ezt a sok munkát csak
nagy erőfeszítéssel és a kivitelezők
fegyelmezett szorgos munkájával
lehetett megvalósítani másfél hónap
alatt, de nagy örömünkre ez sikerült.
Szeptember 1.-tő1 már az óvodás
gyermekek az igényesen felujított
tiszta környezetben kezdhették meg
az oktatási évet.
- Az önkormrányzat vásárolt
egy Opel Vivaro kisbuszt.
Akisbusz ára 9 millió forint, aminek
8}oÁ-átpály ázatí pénzbőI, 20%-át
pedig saját költségvetéséből biáo-
sította az önkorm ányzat. Ezzel a be-
szerzéssel lehetőség nyílik a:ra, hogy
az iskolás gyermekeket verse-nyekre
szállítsuk, illetve a néptán-cosok
utaztatását is könnyítse, valamint
hogy az idős embereket szakorvosi
rendelőbe vigyiik sziik-ség esetén.
Az ideí év legnagyobb fejlesztési
feladata azonban az iskola épüle-
tének felujítása, átépítése. Ezt a

Önkormányzati hírek

munkát sajnos még nem lehetett
elkezdeni, hossá ideig elhrizódtak
az elókészítési munkák, a páIyázat
második fordulój ának teljesítése. Ez
azonban már megttirtént, és a
napokban sziiletett meg a Fejlesztési
Tanács dtintése, mely szerint pozi-
tívan értékelte a pályánairtkat, és
helyben hagyta az els fordulón
megnyert egymilliárd forint odaíté-
lését. Most folynak a kózbeszerzésí
eljárások. Számításaink szerint (ha
minden jól sikeriil) október 15-éig
eredményt lehet hirdetni, és kide-
rtilhet, hogy ki nyeri el a kivitelezési
munkákat. A megítélt egymilliárd
forintból illetve ahozzárendelt 10oÁ

onkormányzatí ónerób 1 kell bizto-
sítani Madocsán, B<ilcskén és Duna-
ftildváron az iskolák felrijítását,
illetve teljesen írj éptiletek létre-
hozását. Ebb 1 a benlházásra nyert
pénzbó| Madocsára 1 94 millió forint
jut. Ehhez az osszeghez az onkor-
mányzatnak biztosítani kell 1 O%-os
oner t, azaz 19 millió forintot,
amelynek 65%-át már egy másik
páIyázatb 1megnyertíik a Duna-
Mecsek Alapítványtól. Tehát ha jól
számolunk, és minden a tervek sze-
rint alakul, akkor az onkormány-
zatnak ténylegesen ehhez a beru-
hánáshoz 6,8 millió forintot kell csak
biztosítani saját koltség-vetéséb 1. A
teleptilésre es pénzb 1 kell az alsó
tagozatos iskola átépí-tését
megvalósítani. A fejlesztés során
emeletráépítés biztosításával még
plusz t tanterem, illetve két
szaktanterem késztil, ami lehet vé
teszí, hogy a fels tagozat is a
Kossuth utcai iskola éptiletében
kedilj n elhelyezésre. Megvalósul-
hat egy régi álom, hogy a gyerekek-
nek ne kelljen ingá.zni a Sport-
csarnok és a Torony utcai épiilet k -
zótt. A beruháaás létrejottével, egy
helyre keriiléssel egy oktatási
ktizpont j<ihet létre, egy helyen lesz
az aLs és fels tagozat, napkozi il-
letve a Sportcsarnok. Szeptember 1-
jén még a sok bizonyta|anság miatt
és a pedagógusok kérésére mindenki
a megszokott helyén kezdte meg a
tanévet. De már felkésztiltíink arra,
hogy a beruhánás ideje alatt az als

:l'Íli;l,i; ;; i :l;***i 
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tagozatos osztályoknak a rendelke-
zésre áII kózíntézményeinkben
biztosítunk helyet. Egy osztá|y az
óvoda volt negyedik csoportjában,
két tanulócsoport a Míivel dési
Házban (zeneterem, konyvtár) egy
tanulócsoport a Polgármesteri Hiva-
tal oldalszárny épiiletében keriil
majd elhelyezésre. Mindhárom épti-
let alkalmas aíTa, hogy az oktatást
folytatni lehessen mindenféle aka-
dály nélktil. Szeretnénk a bervházást
j v szeptemberre befejezni, hogy a
kóvetkez tanévet már a szép, és
minden igényt kielégít rij iskolában
kezdhessék a diákok.
- Még egy nagy sszeg pá-
Iyázatunkr 1 nem tcirtént dontés. Ez
pedig nem más, mint a parképítésre
beadott pá|yázatunk, melynek
osszege ktizel 30 millió forint.
Pozitiv elbírálás esetén a pályá.zati
pénz megnyerésével lehet ség nyílik
a Bolcskei utcán korszeflí, az EU
szabványoknak megfelel játsz tér
megvalósítására, illetve a Templom
tér rendbetételére, parkosítására.
Reméljtik, hogy ez a drintés október
végére illetve november elejére
megsziiletik, és a tél lehet séget
biztosít majd ana, hogy lefolytassuk
a kózbeszerzési eljárásokat, hogy
tavasszal hozzá-foghassunk a
tényleges építési mun-kákhoz.
Bízunk abban, hogy a nyár-ra már
megvalósulhatnak azok az
elképzelések, amelyek szépítenék a
faluarculatát.
- Az sz folyamán jo lenne
saját er b l a Kishegy utca sarkán
lév tertiletb l parkot varázsolni.
Jelen pillanatban ennek a parknak a
terveivel illetve a sztikséges forrá-
sokkal nem rendelkeziink még.
Úgy gondolom, hogy a nehéz
gazdasági helyzet ellenére, ha si-
kertil még azokat a feladatokat vég-
rehajtanunk, illetve elkezdeniink,
melyeket fentebb említettem, akkor
elégedettek leheti,ink azidei év ered-
ményeivel.

Gelenc sérné Tolna i KIára
polgárínester
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Testiileti iilés
Madocsa Kozség Önkormán7rzat
képvisel -testíilete 2009. szeptem-
ber 23-án tartotta soron kovetk ezó
tilését.

Az tilés legfontosabb napirendje az
onkormányzat 2009. I. félévi
koltségvetési beszámolój ár l szóló
jelentés volt.
Az onkormányzat koltségvetési
beszámolój áb l kittínik, hogy az
onkormányzati feladatok megvat -
sítására beterv ezett 2t3 206 e Ft
bevételi el irányzat 51,3 oÁ-ra, 109
385 e Ft-.ra teljesrilt az els felév-
ben. Abevételeknél kiemelend ek a
helyi adó bevételek és a kozponti
koltségvetésb l juttatatott áIlami
hozzájárulások, kózpontosított
eI trányzatok, és a normatív kotott
felhas ználás támogatások, melyek
id arányosan telj estiltek. Az
onkormányzat 2009. évre tewezett
kiadása 2l3 206 e Ft, amely az r.
felévben 60,5 oÁ-ra, l29 030 e Ft-ra

a gazdas ági v á|sághoz
kapcsolódó, el re nem láthat
esemény kovetkeztében a családja
mindennapi életvitelének fennta-
rtását srílyosan veszély eztetó
krízíshelyzetbe keriilt.
Ki n em j o go s u lt támogatás ra ?
Nem jogosult tám ogatásra az a sze-
mély,

Testiileti tilésu Tárnogatás

teljestilt. A mtíkodési célir kiadások
osszege 162 915 e Ft elótrányzathoz
képest 49 oÁ-os teljesítést mutat.

Azonkorm ányzat m kodése a nehéz
anyagi kortilmények ellenére is
biztos itott, az r. félévben hitel
felvételére nem kenilt sor.

A koltségvetési beszámoló után a
Dunafo 1dv ár -B o 1c ske -Mado c s a
Mikrotérségi Oktatási Társulás
2008/09-es tanév munk ájának
értékelésér l készrilt beszámolót
tárgyalta a képvisel -testtilet. Az
oktatási társulás 2008. jrilius 1 -t 1

látja el a három teleprilésen az
oktatási feladatokat. petrovics
Józsefné fóígazgat asszony által
készített átfogó be számolo részletes
tájéko ztatást adott a teleprilések
képvisel -tesftiletei részére a társu-
lás gazdálk odásáról, koltség-
vetésének r. felévi teljesiilés éról, a
munk av égzéshez sztikséges
személyi és tárgyi feltételekr 1 . Az
el terjesztésben a f igazgat

Mi mín siil krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek min stil, ha a
kérelmezó

a munkahelyét 2008. szep-
tembe r 30-át kovet en elvesztette,

jovedelme a 2008. szep-
tember havi jovedelméhez képest
legalább 20 oÁ-ot elér mértékben
csokkent,

asszony ismertette a társulásban
folyó oktatási és tanulm ányi
munkát, mely alapján elmondható,
hogy a három teleptilés tanulm ányi
eredményeit tekintve a madocsai
iskolában tanuló diákok szép
eredményeket értek el.

A továbbiakban hozzájárult a
képvisel -testtilet a D-B-M
Mikrotérségi Oktatási Társulás az
iskolai maximális osztálylétszámok
módosításához, valamint a társulás
Szerv ezeti és Mtíkodési Szabály-
zatánakmó do s ítá s á hoz .

Az tilés végén tájéko ztatást adott a
polgármester asszony az óvoda
fel jítási munk álatainak állásáról, és
arr I, hogy a Mezógazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal áItal kiín
pályázaton nyert támogatásból a 9
személyes ,,kisbu sz" megv ásárlása
megtortént. A jov ben a jármuvet
kozosségi célokra, illetve a tászo-
ruló, id s emberek segítésére szeret-
né az o nko rm ány zat használni .

Hol és hogyan igényelhet a támo-
gatás?
A támogatás megátlapítása irántí
kérelem az e célra rendszeresített
form anyo m tatv ányon a kére lmezó
lakó- vaáy rrrt zt<oáasi helye szerint
illetékes teleptilési iinkormány zat
jegyz jénél, 2009. augusztus l-je
és 2009. november 30-a kózótt
ny jtható be. A nyomtatvány

r Á .l n r O ZT AT Ó akrízíshe lyzetbekeriilt szeméIyek támogatásárót
Kirészesiilhettámogatásban? ffiog, tember havi <isszegéhez képestTámogatásbanrészesiilhetalVÍagyar - akinek a kérelem benyírj- i"t"rauu 20 oÁ-ot elér mértékbenK ztársaság tertiletén bejelentett tásakor átmeneti segély 

^"gáxá- erielkedett,lakÓ- vagY tart zkodási 
_ 
hellyel pítása iránti eljáras ian folyimar - egészségi állapota indokol_rendelkez nagykoruszemély,ha ban, ja.

családjában a kérelem be- - aki a krízissegély iránti
nyt$tását megelóz h napban az kérelem benyujtását még"toro oo Milyen iisszegben engedélyezhet
'gY l9"9 

jutó havÍ jiivedelem a mi- napon beliil 
-ááeneti 

segély iránti atámogatás?
nimálbér nettó <isszegét (2009. év- kéielmet még nem nyo3tótt be, A támogatás <isszege legalábbben57,815Ft)nemhaladtameg,és kivéve, ha a helyi OrÍroÁanyrut h,ír".".. forint, legfeljebb- részére a társadalombiz- rendeletében el irt feltételek az iitvenezer - kiiliiniis méltánylásratosítási nYugellátásr l sz l 1997. átmenetisegélyrevalójogosultságát okot adó koriilmény fennállásaévi LXXXI. ttirvény 6. - a szerinti kizárla. eseténlegfeljebb százezer-forint.nyugellátást nem folyósítanak, és

- akinek a 2009. év folyamán - lakáscélri k<ilcstinsz erz -
15.000 forintot meghaladó osszeg- déséb l ered fizetési k telezett-
ben átmeneti segélyt állapítottak sége ttirles zti5 részlete 2008. szep- (folytatás az 5. oldalon)



Támogatás, Gazdátkodók figyelmébe

(folytatás a 4. oldalról)

1ettilthet a ,,Nyomtatványok"
meni.ipont További nyomtatványok
- Krízis támogatás cimsz alatt,
illet leg a telepiilési tinkormányzat
jegyzt5jénél és a nyugdíjbiáosítási
szervek tigyfélszolgálati egységénél
beszerezhet .

A kérelemhez mellékelni kell a
j iivedelem iisszegének igazo|ásár a
alkalmas iratot, a lakáscél kiil-
csiin havi tiirlesztésének emel-
kedését igazo| iratot. Emellett
célszení csatolni minden olyan ira-
tot, az egészségi állapot indokolt-
ságát igazo| háziorvosi, szak-
orvosi, k rbázi igazolást, illetve
orvosi szakvéleményt, stb., amely
a támogatás megállapításának
indokául szolgálhat.

Kérjtik a formanyomtatvány részét
képez(5 ,,Tátlékoztat a kérelem
kittiltéséhe z" elnev ezéstí ritmutatót -
mely segítséget nyirjt a nyom-
tatványon szerepl adatok pontos
kitolté éhez (így ktiltincisen a j ve-
delem meghatározásához, a ké-
relemhez csatolandó sziikséges mel-

G azdálko d ó k f i gyel m éb e

Az Európai Mezógazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyrijtofi
a grár-kii rn y ezetgazdálko d á s
támogatások igénybevételének
részletes feltételeir l szóló
61l2009.(V. 14.) FVM rendelet
továbbiakban: AKG rendelet) 16.
(7) bekezdésében eI irt, a szán-
tó fi 

' 

ldi agrárkorny ezetgazdálko dási
célprogramok esetében a tá-
mogatásra jogosultaknak be kell
jelentenie
az MVH-nak az egyes agrotechnikai
míiveletek megvalósítását. A
bejelentési ktitelezettség az
alábbiakra vonatkozik:
- ztildtrágyáuás megvalósítása
esetén a vetés beforgatását
megelózó 10 munkanapon beliil a
zóldtrágyázásra kertil n<ivényfajra,
a munkálat végzésének helyére és
idejére,

-5

lékletekr l, stb.) - feltétlentil tekint-
seátakittiltésel tt.
A támogatás egy alkalommal, a
család egy tagj.a számára álla-
píthatómeg.

Hogyan tiirténik a támogatás
megállapítása és folyósítása?
A telepiilési <inkormányzat jegyzóje
a hozzá az el írt formanyom-
tatványon,a sztikséges mellékle-
tekkel benyrijtott kérelmeket egy-
tészt ellenilrzi, hogy azt meg-
felel en és hiánytalanul tolttitték-e
ki, továbbá az elíSírt igazolásokat
althoz benffitották-e, másrészt a
megfelel en kitoltott kérelmek
esetén megvizsgálja, hogy a kérel-
mez a támo gatásra való j ogosultság
feltételeinek megfelel-e. A jegyzó
gondoskodik a kérelmek elutasí-
tásár I, ha a kére|mezó nem tett
eleget a hiánypótlási felhívásnak,
v agy a támogatásra való j ogosultság
feltételeinek a kérelem nem felel
meg.
A j e gy zií az igazolásával kie gé szített
kérelmet a sztikséges mellékletekkel
8 munkanapon beltil továbbítja a
támogatás elbírálására jogosult
illetékes regionális nyugdíj-

- másodvetés megvalósítása
esetén a munkálatok elvégzését kci-
vet 10 munkanapon beltil, az
elvetett n<ivényfajra, a munkálat
végzésének helyére és idej ére,
- kózépmély lazitás elvégzése
esetén a munkálat végzését k<ivet
10 munkanapon beltil a munkálat
végzésénekhelyére és idejére, "
Az AKG rendelet 55. (5)
bekezdése szerint, amennyiben a
támogatásra jogosult a fenti határ-
id kon beltil nem tesz eleget a
bejelentési kotelezettségének, akkor
a mu,Iasztással érintett el írás nem
teljesítettrrek min stil.

A 6112009. (V.14.) FVM rendelet
szerint a támogatás igénybevé-
telének egyik feltétele hogy az eló-
zetesen jóváhagyott tertileteket tar-
talmaz a támogatási kérelemnek

biztosítási igazgatóság részére. A
regionális nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóság 10, illetve - rendkívtil indo-
kolt esetben 5 munkanapon beltil
dont a támog atásta való jogo-
sultságról és a támogatás osszegér l.
A Nyugdufolyósító Igazgatóság a
támo g atás megállapítás áró 1 hozott
határozat megérkezését kovet 5
munkanapon beltil gondoskodik a
támog atás folyós ításár I.

A támogatás pénzigyi forrását a
Magyar Koztársaság 2009. évi kolt-
ségvetésér 1 szóló torvény Szociális
és Munkaiigyi Minisztérium feje-
zetében e céIra elkiilonített, onálló
,kinc s tárí elóirányzat-felha sznáIásl
keret számlával rendelkezó el -

irányzatbiztosítja.

Az el irányzat javára a magán- és
jogi személyek, illet leg a jogi
személyiség nélkiili gazdasági
társaságok 2009. llovember 5-éig
b efizeté st te lj e s íthetnek.

A fel ajánlások a Szociális és
Munkatigyi M ini s ztéríum
1 0032000_00285575-50000067
száLm számlaszámár atelj e síthet k.

helyt adó vagy részben helyt adó
hatér ozattal rende lkezó gazdálko dó
ehatározat joger re emelkedését ko-
vet 90 napon beltil elektronikus
irton tertiletazonosítási kérelmet
ny jtson be a székh elyllakhely
szerint illetékes MVH részére.
/kiitelezettségvállalással éríntett
egybefii gg teriilet: egy cél-
programba bevitt és egy egységként
meghatározott, osszefiigg, egy
fizlkai blokkon beltili, jól láthatóan
e lktil onített fo l dte ruIetl

Talaj mintavételtel kapcsolatos
tudnivalók:
A szántóftildi, valamint az iiltet-
vény célprogramcsoport eseté-
ben a támogatásra jogosult koteles
a támogatási id szak kezdetét

(folytatás a 6. oldalon)



Gazdálkodók figyelméb e, Ertesítés

(folytatás az 5. oldalról)

megelózó gazdálkodási évben vagy
az els gazdálkodási évben, és a
célprogram utolsó gazdál-kodási
évében a támogatásba bevont
teriiletre vonatkoz an b vít ett
talaj vizs g ál atot v é gez-tetni .

Talajminták laboratóriumba tortén
leadásának határideje 2008. szep-
tember 1. és 2010. augusztus 31.
kozott majd 2013. szeptember 1.-
2014. auguszfus 3 1 . kozotti id s zak.
A fo 1 dhasználonak rende lkezni e ke 1 1

a talqlab oratórium áItaI a talajminta
leadás árol kiállít ott átvételi igazolás
másolati példányával, illetve a vizs-
gáIatíeredményével.
A talajmintavételt az alábbiak fi-
gyelembe vételével bárki elvég ez-
heti:
A talajv izs gálat e lv é gzéséhez a min-
tát kotele zettségv áIlalással érintett
egybefiigg terí,iletenként kell ven-
ni, 5 ha-os s niséggel. Amintavételi
egységek megh atározásánáI figy.-
lembe kell venni a parcella és tábla-
határokat a téryany ag- gazdáIkodási
terv célj aiszerint. Amintavételi egy-
ségeknek talajlanilag egységesnek
kell lenniiik. Az utolsó gazdáI-
kodási évben esedékes ismételt
taIajvizsgáIatnáI a mintákat ugyan-
azol<ról a helvekf 1kell venni.

Több fóldhasználó szomszédos,
kotelezettségvállalással érintett
egybeftigg tertiletei szántó
célprogram csoportban való
tészvéte1 esetén feltéte1 nélkiil
o s s zey onhatók a mintavéte 1

szempontj ábó1 (Egybemrivelés
természetesen nem megengedett. ).
Az tiltetvény célprogram csoport-
nál csak az azonos i,iltetvény-
csoporttal borított kotelezett-
ségvállalással egybefiigg teriile-
tek vonhatók ossze.
A 2009. évt l benyríjtható fiatal
gazdálkodó pályázat j
r e n d e l e t b e n k e t ti 1

megfogalmazásra.
(1l3 l 20 0 9 (VIII.29) FVM re n delet)
Atámogatás jelle . iisszege
A ftatal mezógazdasági termel e

rendelet alapján a mezógazdasági
tevékenység megkezdéséhez egy
alkalommal jovedelempótló támo-
gatást vehet igénybe. A támogatás
kotelezetts égátadás, illetve j ogutód-
lás keretében nem átruházhat .

Atámogatás tisszege - amennyiben
az igyféI által a kérelemben a támo-
gatási határozat joger re emelke-
dését k vetó 4. naptári év végére
v áIlalt izemmérete e léri :
- a 4-7 EUME-I (bele nem
érMe a 7 EUME nagyságir izem-
méretet) 20 000 eurónak,
- a 7-10 EUME-t (bele nem
értve a 10 EUME nagyságri tizem-
méretet) 30 000 eurónak,valamint
- a l0vagyttibbEuME-t
40 000 eurónak megfelel forint-
risszeg.

A támogatás igénybevételének
feltételei

Az iigyfél atámogatást akkor veheti
igénybe, ha:
- a támogatási kérelem
benyírjtásának id pontj ában elmrilt
18 éves, de a 40. életévét még nem
t<ilt<ittebe;
- me z gazdasági tizem
vezet jeként els alkalommal kezd
gazdálkodn í, j gazdaságot hoz létr e
vagy gazdaság átvétele torténik
meg;
- a felsorolt szakképesítések,
illetve felsorolt fels fokri
végzettségek legalább egyikével
rendelkezik,
- gazdálkodási tevékenysége
fej lesáésére vonatkozó iizleti tervet,
annak részétképez pénangyítervet
ny jtbe, ós atervek értékelése során
tis szesen le galább 5 0 pontot elér,
- Az iigyfél atámogatást nem
veheti igénybe, ha a támogatási
kérelem benyrijtását megel z en
nyrijtott be agrár, vagy agrát-
vidékfejlesztési célri támogatási
kérelmet, vagy pályáaatotaz MVH-
hoz. (kivétel korábbi ftatal gazda,
illetve visszavont pá|y énat, 2009 évi
AKG támo gatási kérelem)

A támogatási kérelem benyrij tása
A támogatási kérelmet évente

szeptember 1 5. és október 1 5. kozott
lehet benffitani az MVH áItaI az
MVH honlapján kozleményben
kózzétett formanyomtatványon
postai riton.
Megielent a 11612009. (VIII.}9.)
FVM rendelet amely módosította a
3212009 FVM rendeletet az
agrárkár-egyhít elj árásról. A
rendelet kiegé szítette a fagykár,
belvizkár, aszáIykárt a jéges kárral
is. A termel a kárenyhít juttatás
iránti kérelmét az ieényelt
kárenyhít juttatás ossze gét az
MgSzH áItaI kózzétett táblázatok
felhasznáIásával számitja ki, és a
kérelmet két eredeti példányban
személyesen, yagy postai riton
legkés bb a tfugyév otóber 20-ig
beérke zóleg a szaki gazgatási
hivata lhoznffi th atj ab e .

Továbbá felhívom a gazdálkodók
figyelmét, hogy a belteriileteken és
ktilteriileteken a parlagfti men-
tesítést folyamatosan végezzék. A
parlagfiivet a vir ágzás meg-
kezdéséig vágák le. A védekezésil
tevékenység megtorténtét kii1-
tertileteken a firldhivatalok, bel-
teriileten a jegyzók ellen rz7k. A
hatóságok, amennyiben azt látják,
hogy a foldhasznáI és fulajdonos
nem végezte el a védekezést, irgy
kózérdektí védek ezést rendelnek el.
A parlagftível szembeni védekezés
elmulas ztása esetén minimum
15000 Ft bírs ágszabható ki.
További informáci kat a Magyar
Agrákamara Tertileti Információs
Iroda Gazdálkodási Információs
SzolgáIat Paks, Tonai L}. 2. kérhe-
tk.

Gombos LászI

Értesítés

Tájékoztatjuk a gazdálkodókat,
hogy a Ní.ez gazdasági Szakigaz-
gatásí Hivatal paksi irodája szep-
tember l-t 1rij helyre koltozott.
Úi címiik: Paks, Kápolna utca
(volt biilcs de)
A telefonos elérhet ségek válto-
zatlanok.

Polgármesteri Hivatal



Iskolaí hírek

Megkezd diitt a2009l2010-es tanév
Mindannyiantapasztaljuk, hogy az -Oktatásmódszertanimegrrijítása - Oktatás tárgyi feltételeinek
oktatás a figyelem kozpontjába ke- - kompetencia alapí oktatás beve- javítása
riil. zetése:cél,hogyagyermekek: - K zoktatás koltséghaté-
Nap mintnap látjuk, halljukaktilon- konyságánakjavítása
boz médiákban, hogy az oktatás - hasznosítható tudással ren-
változáson megy át. Ertestili.ink a delkezzenek, Kiemelt feladatok a tanév
kiilonboz gondokrólis. - amely ismeretszerzésen és pedagógiaimunkájában
A társadalomban jelentkez nehéz- tapasztalatonalapul, - Tanítás hatékonyságának
ségek kóztil itt nálunk a gyermek- - amelyhez a tanulók ktiltin- n<ivelése

Iétszám cstikkenése okoz gondot. boz tevékenységiformáksorán, - Pályázatokirása
Igen komoly feladat az tinkor- - kiilonbtiz szervezési mó- - Támogatottpályánatokmeg-
mányzati vezetés számára, hogy a don /csoportmunkával, páros mun- valósítása
kevés tanuló után kapott kevés kával,egyénreszabottmunkával/ - Tehetséggondozás-felzár,
állami támogatásb I az oktatással jmódszerekkeljutel koztatás
kapcsolatos feladatokat megoldja. Bevezetése az idei tanévben els - - Tanulási technikák megis-
Önkormányzatunk nehéz anyagi sorban: mertetése
helyzete ellenére is igyekszik, hogy - 1 osztáIybanmatematika - A személyiség komplex
alehet legjobbfeltételeketbiztosít- - zosztálybanmagyar fejlesztése, azaz egyéni bánásmód
sa gyerekeknek, hiszen az <inkor- - 4. és 5. osztályban, néhány maximálisérvényesítése.
mányzati vezetés szítmára a gyere- rábanmatematika, i11. magyar tan- - Az általános magatartás-,
kek jtiv je a legfontosabb célok ko- tárgyakban beszéd- és viselkedéskultura ala-
zétartozlk, kítása,meglév szintjénekemelése.
A gondok mellett ismertetném az Kozoktatáskiemeltktizéptávírcéljai - A diákonkormányzat segí-
el ttiinkállótirtimteli,desokgondot - Az élethosszig tartó tanulás tése, a tanulói demokratizmus fej-
isjelent feladatokatis. megalapozása a kulcskompetenciák lesztése.

fejlesáéserévén - A tanórán kívtili nevelés
_ Az ríj iskola építésével járó kikol- - Oktatási egyenl tlenségek hatékonyságánakn<ivelése.
tózés, rij helyen való munkanehéz- mérséklése - Korszerií oktatásszervezési
séget fog okozni. De ez a nehézség - Oktatás min ségének javí- eljárások: nem szakrendszefli okta-
az oktatás színvonalát nem zayaí- tása tásbevezetéseaz5.osztályban.
hatja. Ezzel kapcsolatban b vebben - Információs és kommuni-
sztil i fórumon a kozeljov ben kációs technológiák a|kalmazá- Agócs Mihályné
tájékoztatjukasziil ket. sainakfejlesztése lgazgat

A2009/2010. tanév legfontosabb id pontjai

Aszorgalmiid els tanításinapja: - téli sziinetz 2009. december 23.- Országosmérésrértékelés
2DDg.szeptember1.(kedd)o utolsó 31.Aszíinetel ttiutolsótanításinap Az Oktatási Hivatal 2010. május
tanítási napja: 2010. j nius 15. 2009. december 22. (kedd), a sztinet 26-án szervezi meg szakért k bevo-
(kedd). utáni els tanítási nap 2010. január násával az anyanyelvi és a matem-

4. (Hétf ). atikai alapkészségek fejl désének
Atanítási napok számaszátzrtyolc- vizsgáIatát a negyedik, a hatodik, a
vanhárom nap. A szorgalmi id els - tavaszi sziinet: 2010. április 2-6. A nyolcadik évfolyamon valamennyi
fétéve 2010. január '1,5-ig tart. Az sziinet el tti utolsó tanítási nap tanulórakiterjed en.

iskolák2010. január 2}-ígértesítika április 1. (cstittirtok), a sztinet utáni
tanulókat, illei leg a kiskóru tanulók eis tanítáii nap április 7. (szerda). A OSZTÁLYr'ŐNÖrÖK:
sztileit az elsó félévben elért tanul- szorgalmi id alatt a nevel testtilet a l.osztály: Soós Ferencné
mányieredményekr 1. tanévhelyirendjébenmeghatározott 2.osztáIy: Boldog Istvánné

Tanításisziinetek: i.i.:iffii'li ,:::?r#;Íilru: 
3osztály: Laposáné Sashalmi

- szisziinet: 2009. október 26-30. nélktili munkanap programjáról a 4.osztály: Zemk né Horváth
Asztinetel ttiutolsótanításinapok- nevel testiilet véleményének kiké- Zslzsanna
t ber 22.(cstit<irtok), a sziinet utáni résével az iskolai diáktinkormány-
elstítanításinapnovember2.(hétf ). zatjogosultdtinteni. (folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a7 . oldalról)

Iskolaí hírek

5.oszt áIy:
Agota
6.osztáIy:
Andrea
7 .osztály:
8.osztály:

szabóné komáromi

Sebestyénné Venczel

MolnárEdit
PálfiAnita

Testnevelést tanit: Dr. Volmanné
Reich Márta
Magy art tanít : Lov ászMagdo lna
Napkozis nevel k: Bicz né Pet
veronika, vorosné szabó szilvia
óraadók: keresztesné katon aMária
fizika, B er zs enyi Év aang o 1

Agócs MiháIyné

zeneiskolai hírek
A mriltkori számból helyhiány miatt
kimaradt a zeneiskola 2008 l2009-es
tanévének eredményeir l késztilt
beszámoló, de gy gondoljuk, hogy
a sikerekr l, a jó eredményekr 1

mindig orommel olvas az ember,
f leg, ha a helyi gyerekekre lehe-
tiink ezáltal btiszkék.
Ittragadjuk meg az alkalmat, hogy a
zeneiskola tanulóinak és a felkés zitó
tanároknak egyaránt az idei évre is a
2008l2009-es tanévhez hasonló, si-
kerekb en gazdag tanévet kívánj unk !

(szerkeszt ség)

Madoc a jó hírét iiregbítik a fiatal
zeneiskolások

Kitartó munka, szorgalom, tehetség
és lelkesedés - így j ellem ezhetnénk
tomoren a madocsai zeneiskolások
200812009. évi munkalát.A paksi
Pro Artis zeneiskola Madocsára ki-
he lye zett tagozat mé 1 tán j árult hozzá
a számtalan színvonalas verseny és
taláIko zok s z akm ai s ike r eLhez .
A sokszor nehéz, de ugyankkor a célt
megpillantva oromet okozó felké-
sztilés gyumolcseit nem csak a ma-
docsai és kornyékbeli kozonség é1-

vezhette: magabiztos szereplé-
stikkel megyei, s t országos verse-
nyeken és fellépéseken csillog-
tathattá <meg atudásuka a tanulók a

publikum el tt. A komoly elismeré-
seken feltil minden versenyr 1 dobo-
gós helyezettkénttértek vissza a Pro
Artis diákjai.
Ez ton szeretnék koszonetet mon-
dani a sziil knek, azért, hogy nem
csekély er vel támogatták, segí-
tették atanárokat munkájukb an; és a
Polgármesteri Hivatalnak, hogy biz-
tosította amegfelel kortilményeket
a zavartalan oktatáshoz, és a zeneis-
kola rendelkezésére bocsátotta a
színpadot.
Rendszeres támogatásáro| biztosí-
tott benniinket a gitárjátékával
Wéber Tamás, Tarczal Zoltán pedig
dobj átékával gazdagította a tanév-
zér koncertet.
Koszonettel említem Dr. Skrenyó
Margit onfeláIdoz munkalát a
madocsai fiatalokért.
További jó kedvet kívánunk a nép-
dalénekléshez!

A 200812009. tanév esemény-
naptára- naplója:

Felkészít tanárok:
Zongora: Hollóssy Olga,
harmónika: Vajai Lász| né,
szolfezs : Batta Istvánné

Karácsonyi koncert:
2008. december 12. 

,
madocsai ovoda

2008. december 19.
Id sek Klubja

2008. december 20.
Jótékonysági Karác sonyi

Konc ert a madocsai templomban
2008. december

volt novendékek - kóztiik Bíró
Alexandra és Árkí Zsuzsanna
koncertje Pakson a Pro Artis

Mrivészeti Iskolában
2009. január 29.

Paks, rendszeres novendék
hangversenyek

2009. április 1.

Paks, ver-seny a XX. sz-i ktilfoldi
és ma gyar zenes zerzók mtiveib 1 -

Borzavári Róza 6. osztályos
zongoraszakos tanuló - kiilondíj

2009. április 8.
Szekszárd: megyei

zongoraverseny: Voros Jennifer 3.
osztáIyos zongoraszakos tanuló -

ktilondíj
20a9. áprllis 7.

hrisvéti koncert Madocsán
2009. áprllis 28.

Anyáknapi koncert Madocsán
2009. május 17.
Országos harmonika verseny: Szili

Péter 2. osztáIyos harmonika
szakos tanuló 5. hely ezett

2009 l 201 0.tanév délutáni
Alsó tagozatz
Számítástechnikai szakkor: (3 -4.o.)
Sportkor:
1-4.o. lányok: zenés torna
l -4.o. firik: labdarugás
Napkózi
Gyó gyte stneve 1 é s - gyó g y6szás

foglalkozásai
Fels tagozatz
Matematika szakkor: (5-6-7-8.o.)
Sportkor:
5-8.o. lány: kézilabda
5-8.o. firi: labdarugás
Színj átsz -énekkar:( 5-8.o.)
Angol szakkor: (6-7-8.0.)
Tanulószoba
Gyógytestnevelés-gyógy szás

Agócs Mihályné
igazgat

(folytatás a 9. oldalon)



Iskolaí hírek, Ovo darVéradás

(folytatás a 8. oldalról)

Borzavári Róza sikerei:
Felké szitó tanárok: Leh ócz
Józsefné, Madács Gyorgyné

XIII. Országos Népzenei találkoz
- Bonyhád,Nívódíj

Dunafo ldvári népdalénekl
verseny - II. helyezés

Apáczai Kiadó Megyei
Népdalénekl Verseny, Szeks zárd,
II. helyezés

Pro Artis Verseny:
Pruszlik citeta egyiittes - arany
min sítés
Kalinkó egyuttes - abszolirt I. hely

Országos Népzenetalálkozó :

Tiszakécske - sz Ió nívódíj
Kalinkó egyuttes - nívódíj

C ine gemadár Népdaléneklé si
versenyen a legjobbak kózé keriilt.
A végleges értékelés el ttbíztatást
\up9tt: pályázzon lemezkiadá sta az
Uj El Népzene Sorban.

Hollóssy Olga - Zongoratanár

9

Véradás

2009. zeptember 29-én (kedden) véradás lesz
Ideje: 13.00-15.00
Helyszín: Faluház

személyi igazolvány át, T AJ kárty aJ át, minden
vérad hozzamagával!
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Falunap 2009.

Az ideí rendezvények sorából most
sem maradhatott el a hagyománnyá
vált Falunap, amelyet XII. alka-
lommal rendezett me9 az önkor-
mányzat. A délelőtt folyamán a
gyerekeket a Kincses Színháztagaí
szőrakoztatlák a ,,Brémai muzsi-
kusok" című bábműsorral. Ezzel
egy időben a bográcsokban már
főttek a finomabbnál-finomabb
pörköltek, amelyeket a háromtagú
birálő bizottság - Dr. WartigLász|ő,
Vörös Bálint, ZámbőZoltán- déltől
értékelt.
A XII. Falunap hivatalos meg-
nyítőjára 14 órakor került sor,
amikor Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester asszony köszöntötte a
megjelenteket, és ezt követően
került sor a főzőverseny ered-
ményhirdetésére is. Az értékeléskor
a zsűri elnöke, Dr. Wartig LászIő
elismerően szőIt a madocsai izek<r őI,
amelyeknek versenyébe 12 csapat
adott be mintát. Az első három
helyezett külön díj azásban részesült,
a díjakat a csapatok nevében
képviselőikvették át.
A műsorok közül most sem
maradhatott el a helyi mazsorett
csoport, és a néptánccsoport
fellépése, vendégtánccsoportként
műsort adott a Bogyiszlói Hagyo-
mányőrző Néptánc Együttes. A
meghívott művészek sorában
színpadra lépett a Madách szittház
fiatal művészeiból áIIő ,,2 szoknya,
1 nadrág" elnevezésű társulat,
Liszter Sándor és a Yadrőzsák,a
fiatal generáció nagy kedvencei
Fekete Dávid, és a Sugarloaf
együttes.A műsorszám ok között az
Ízíszhastáncsoport, illetve Julio és a
kicsi Julio szőtakoztatta a közön-
séget.
A tombolasorsoláson nagyon sok
értékes ajándék ta|áIt gazdára, s a
napot - a ,,Jákób Band" zenekarnak
köszönhetően - egy nagyon jó
hangulatu, hajnalig tartó báI zárta.
Köszönjtik mindazok támogatását,
akik hozzájárultak a Falunap
megrendezéséhez.

Polgármesteri Hivatal

Falunap 2009.



szüretí Felvonulás és Bál
2009.

Hagyományainkhoz híven az ídei
évben szeptember 5-én került
megrendezésre a sztireti felvonulás.
A szomorkásnak induló idő ellenére
a csőszlányok és a csikós legények
délutan fél kettőkor a feldíszített
hintókkal elindultak a két bíróné
házához, ahol finom étellel, itallal
vendégelték meg őket. Az idén az
öreg bíró és bíróné Frast Ferenc és
felesége Frastné Bozsoki Katalin
volt, míg a ftatal bíró és bíróné
szerepétVörös Adám és barátnője
Farkas Agi vállalta.
Ahintón melletttik a két öreg csősz,
Tarczal István és a Laposa Gábor
foglalthelyet.
A felvonulás már ragyogó
napsütésben kezdődhetett, a
megállóhelyeken a nagyszámű
nézőközönség meghallgathatta mi
történt ebben az évben falunkban és
az országban, természetesen
humoros hangvételű rigmusban
előadva.:

,,Ez az év ismét elszaladt,
De a kedvünk megmaradt.
Habár okunk lenne rája,
Búsuljunk a nagyvilágra.
De mi még is összefogtunk,
S felvonulunk, ahogy szoktunk.

Bíró urunk, Vörös Ádám,
Nem tud állnimár alábán.
Bírónénk meg Farkas Ági,
Még sem tud kézilabdámi.

Öreg csősz a Gábor,
Laposáék Keséje,
Megivott egy láda sört,
Kikészült a veséje.

Bakon ül a Vas Jancsi,
Magyarán aszöszi,
Ne szidjad a gebéit,
Mert azt zokon vöszi.

Azöregbírói prárt

Még sok áldás érje,
Bozsoki Katika,
Es a kedves férje.

Sziireti Felvonulás és Bál 2009.

Öreg cs sz melletti,lk,
Jó oreg Volános,
Ahintón mégsem
Ő lett a kormányos.

Mert ki a lovakat irányítja,
Az oreg Szekeres,
Ingyen csináIja,
Egy kanyit sem keres.

Ünnep ez a mai il&p,
*gyanakkor hagyomány,

Uj id knek, modern szele
Nem sopri el Madocsán.

Itt vannak a cs s zleányok,
S fudjuk jól, hogy mind leány,
Amott meg a cs szlegények,
Férfiember valahány.

Nem így van ezBudapesten,
Nehéz ott a feladvány,
Felvonuló buzik koziil,
Kiafi,kialány.

Langy melegben, kéz akézbefl,
A sok kocsog 1 dor g,
Kiben van egy csepp j érzés,
Annak lelke mennydorog.

De kis falunk is lépést tart,
Ezzel az i$ trenddel,
Gyokeret vert, s virá gztk mát,
Lassan az jkender.

Bajban van a magyar hazátk,
Mivel sok nálunk a falánk.
Mindent lopnak, mindent visznek,
Nektink meg, tenyertink viszket.

Odacsapnánk, hogy ha mernénk,
De fejjel a betont vernénk.
Tiltak ozní lenne kedved?
Draskovicsék fejbe vernek.

szemétkednek fent at ték,
Btintetés jáLr a magyar sz ért.
Határunkat ís lezárták,
A Sólymot meg kiutálták.

Gyalázzák a szent koronát,
No meg István király szobrát.
Rád bbentink,mibe kertil,
Tanulhatunk maj d héberiil.

BKV-náIazamódi,
Ki tud legnagyobbat lopni.
Ki jut legiobb eredményre,
Visszaveszik még egy évre.

Gengszterek kozt egy se fosik,
Nevetséges már a Tocsik.
Pár millió, ffii azneklk,
Milliárdokat keresik.

Ha ezt néha szátmo,nkérik,
Akkor egymást kicserélik.
Te mész ide, én meg oda,
Miniszter lett a Gordonka.

Világváls ág, kezelgetik,
Ami még van, azt elveszik.
Segélyt csak a banknak adj ák,
A népet meg sanyargatják.

Alakult a Magyar Gárda,
De a torvény megtépázta.
Mivel feketén, fehéren,
Néha megálltak egy téren.

No ett 1 a roma lobbi
Megrjedt, hogy nem tud lopni.
Össze áIIt a hoss nllista,
Ráfogták, ez mind rasszista.

Zászlajuk is árpádsávos,
kevés kozttik a volt ávós.
A kormányba nagy akészség,
Sztintesse meg az igyészség.

Hideg szél fuj decemberben,
Ftiteni meg drága,
Egyébként is az egekb en jár
Már a foldgáz ára.

Mit csinál az okos emb er?
Már pontosan tudja,
kezében a láncfrlrésszel,
Hova visz az utja.

Rásegít a gázkazánra,
Ovj a pénztárcáját,
Mázsaszámra hordj a haza
Mások akácfáját.

De más is j ár ám odaktiflfl,
tlv zotdtélid n,

{rgus szemek kémlelnek,
At a Níva szélvéd n.

11



12

Megfog|ák a fatolvajt,
Es ez szóp is volna,
De maholnap már saját erdőd
Is egy tiltott zóna.

Persze vannak kivételek,
Brazil gépsor éjjel,
Esetleg ha vasmarokkal
Szívós munkát végzel.

Ha még soká helyén marad,
Párh]nk és kormányunk,
Jövőre már disznót is
A szuterinban vágunk.

Nyár közep én azt hallani,
Csapatot épít a Dani.
Van mar edzés, ki is járnak,
Jót tesz ezataktkának.

De hogy legyen lelkesedés,
Arra már az edzés kevés.
Buli kéne, mondják többen,
Mesteredző is rádöbben.

Fölajánlja ő akőIát,
Beska meg az apjaborát.
Hely is van a hordók mellett,
Csapatostól odamentek.

Zsíroskenyér, jó ha akad,
Kell a borhoz egy-két falat.
Töltögetik mán a bendőt,
Szaporáazák mind a kettőt.

Olyan nagy volt a bevitel,
Elfogyott vagy hetven liter.
Megjött a nagy lelkesedés,
Kezdődött az esés-kelés.

Kapura tört az Erdélyi,
Ki a fejét nem kíméli.
Avasajtót eltaláIta,
De az csúnyán visszavágta.

5inyuk mint a gyalogbéka,
Ugy fektidt ott, mint egy béna.
Beska anyja épp lesen volt,
Többieknek hamar beszólt.

Nézzótek meg, mi abaja,
Helyre jött-emár az agya.
Húsz perce a ftildön fekszik,
Alszik, vagy az eszét veszti.

sziireti Felvonulás és Bál 2009.

H e lyr ehozzák, fo 1é 1 e s ztik,
Az ivást meg vJra kezdik.
Kozben affól is dumálnak,
Meleg helyzet lesz vasárnap.

Kozbekiált Baka nyomb dfl,
Nem lesz meleg, escít mondtak.
Végére mind rgy elázott,
TaIán három nem r kázott.

A pótedzés rigy sikeriilt,
S ió ag ár d alár/r^ kertilt.
Bár a csap at jól berugott,
De vasárnap két gólt r gott.

A lagzlba mulatni kell,
Van, ki egyfolytában vedel.
Cs rnyán berugott aTarczal,
Igy esett a foldre arccal.

Három hete csrifság tortént,
Nem is mes sze, csak itt Bolcskén.
Solti csikóslegények
Pórulj ártak szegények.

Volt koztiik egy madocsai,

Vev hívj ák, hogy Kafu-Laci.
Oszbe hajlik már a feje,
Mégis diszkón jár az esze.

Még a pultnáI iddogáltak,
kint verték a cimborákat.

}Iondj aLaci, legyen vége,
Alljon helyre hát a béke.

Nyujtja is a békejobbot,
Olyat kapott, - osszecsuklott.

Megtanulta oreg fejj el,
Veszélyes a diszkó éjjel.

Rovidre fogoffi, mert telik az idó,
Nem várjuk ffieg, míg sok cs sz-
legény kid 1.

Jojj enek a bálba táncolni, mulatni,
Mert a magyar nemcsak sírva fud
vigadni."

Nagyszám résztvev , kozel negy-
ven cs szlány, hirsz csikós, sok
mulatós leg ény és j pár bohócnak
oltozott fiatalember tette színessé a
menetet. Érdekességként néhány
csikóslegény bemutat t tartott,
amelyet a kozonség nagy tapssal
jutalmazott.
A felvonulást, mint mindig most is
bá| zárta, ahol Kiss Lajos és zene-
kara huzta a talpalával t, hogy a
1egények megtáncoltathassák a
cs szlányokat. É3ren or sok értékes
tombolatárgy keriilt kisorsolásra, a
ftrdu természetesen most is sok szép
sz l b lkotottkoronavolt.
Ezifton mondunk koszonetet min-
denkinek aki részt vett a felvo-
nuláson, illetve bármilyen módon
segítséget ny jtott a szervezésben.
Koszonjtik a támogatókndk, akik
anyagilag járultak hozzá a ren-
dezv ény sikeréhe z. Kószonjiik min-
denkinek, hogy ez a hagyomány az
idei évben is folytatódhatott a falu
lakoss ágának nagy oromére.

Rendezóség
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Kedves Testvérek!

A Magyarorszáei Református Egyház szeryezésében egy
onkéntes naprahívjuk Önoket, hogy kicsit kilépve a templom
falain kívtil, a falu számára is láthato"4 tegytik hittink
gyumolcseit. Aprogram neve SZERETETHÍD. Ma mindenki
mindent csak pénzért vállal. Az egyház céIja megmutatni,
hogy van valami tobbi is, mint ami pénzen veh etó, és ez a
szeretet. Azokat a testvéreket várják, és várjuk mi is a saját
telepiilésiinkon szolgálatra, akikben m kodik a szeretet
mások íránt,a falu iránt,és akik készek arra, hogy október 3-a

délel ttjét artaszánják, hogy ez meg is mutatk ozzon.Ezenanapon szeretetb l lehet tenni valamit, amiért senki nem
ftzet,de valakinek mégis orcimet szerezhetiink vele.
Mire gondoljunk? Csak egyszer:u, kétkezi munkával kivitelezhet dolgokra. Akár a lehullott levelek
tisszesoPrésére, tereprendezésre, ebédhordásra, egy kis ftzikaisegítségre nehezebb feladatokho z, ésmeglátjuk még
majd, hogY milyen leleményes a szeretet! Kérem a testvéreket, hogy aki tud erre id t, energiát, és egy kis siereteteJ
száwi cinmagából , azokkal október 3-án fél 9-kor találkoznnka Templom téren, ahol megos rts*ámunkákat, és
mindenki adhat valamit, amit trrd. Egész kicsi gyerekekt l kezdve, az id sekig, mindenki iészt vehet, a neki
megfelel feladatban. Így - a tervek szerint - generációkon kereszttil, politikai, és vallási meggy z dést l
fiiggetleni,il Ívelhet egylát\tatatlan, de mégis tapintható SZERETETHÍD emberek, csoportok, a falu lal-Óssága, és _
nem utolsó sorban - az országttibbi tinkéntesével lelkileg tisszekapcsolódva az egész-ország ftil<itt. Ezt ah|dat,ha
senki más nem is, de Isten látrri fogja, és hissziik, hogy azíIyen <lsszefogásra áldássál válaszol!

Ha tehetnéd, szeretnél talólkozní Istennel! ?
Vln eqr legenda: g gos, hitetlen lovagról szol,aki kérkedve dicsekedett amagahitetlenségével, s nevette és
g6ny olta azlstenben hív ket.
EgY naPon, durván dobta fiildre ke sztyujét,mint a lovagok szokták, amikor valakit párviadalra hívnak, s így szólt:
- Ha van Isten, én kihívom, kiizdjtink meg életre-halálra!
S míg a félelemben reszket nép aztvárta,hogy fényl villám srijtja foldre a vakmer , tintelt lovagot, ime, azégb l
egYPergamenhullottalá,sekétsz voltráiwa:'Istenszeretet'.Ezaziizenetmegttirtealovagg góshitetlenség?t,s
attól aperct l fogva Istenalázatosés szeret szolgájalett.
Bárcsak benntinket is elérhetne, és me$tirne Isten szeretete! Ezzela reménységgel tartunk október 29-31. kijz tt
minden este 18 Órótól EVANGELLZÁCÚÓS sorozatot a Mtivel désiHánban(Mozi). Lehet, hogy neked is egy
hasonlÓ ,Bergamen hull" majd aIáazégb l? Azbiztos,hogy Isten ott lesz! Vajon te oít leszel-e? Há igazánakarsz
vele találkozni, itt megteheted! Jézus maga mondta: "Akit nekem ad az Atya, az mind étlhozzáÁjon, és aki
étlhozzám j on, azt én nem ktild<im el" (J n 6,37)
Szeretettel hívunk és varunk hát téged, aki hiszed, és téged is, aki nem hiszed, hogy Jézus él és ma is lehet vele
találkozni! Csakegy esetbenkeriilheted el atalákozást: hameghívásátvisszautasítoá...

Istentisztelet atemet ben! ?
November l-én és 2-ánvalamennyien megem-lékeztink elhunyt szeretteinkr l, kimegytink a teme-t be, visztink
egY koszorut, vagy egy szál virágot és egy gyefiát gyujtunk emléktikre. Az idei évben szeretnénk, ha még
iinnePélYesebben emlékez-hetrrének azok, kiknek a madocsai temet ben van szerett[ik sírja. Ktilcin<isen is azokat
hívjuk ezen a napon a temet ruvataloz jához, akik egy rovid igehirdetésb l és imádvígból szeretnének er t
meríteni a csi.iggedés,, é9 a reményves ztettséghelyett. Ha minden és mindenki más el is kell, Éogy hallgasson, vagy
csak eá tudják mondani: VEGE, Istennek itt is van szaya,és vigasztalása számunkralEgy'áltaíánninis vége! S6i,
nagYon is van folytatás! De vajon hogy esne elhunyt szeretteinknek, akik most él bbék, *i.rt valaha,-ha rigy
g9ndolnank rájuk, min! aklknek vége, mint akik már nincsenek, csak voltak. Mint akikhez bricsírzni megy nTi,
akiknek csak emlékét ápoljuk, és egész másként gondolunk ma rájuk, mint mikor móg koz<ittiink voltaÉ.'Igaz,
nincsenek ktiz<itttink, de ha mi nem is látjuk ket, akkor e zt jelenti,hogy nincsenek?
Vajon hogY esik ez nekik odaát? Ezértis hiszem, hogy méltóbb egylstentisztelet keretében megemlékezni róluk,
ami után rtigttin ki-ki odamehet a sír(ok)hoz, és elhelyezheti széretetének jeleit. A temet i i-stentisztel et án,
gYtilekezetiink jelenlév presbitereivel pedig szeretnénk megkoszodrmi á Madocsán szolgált és eltemetett
lelkiPásztorok sírjait, ahová szeretettel hívjuk azokat is, akik keiismerték, szerették és tiszteltók]
November 1-én, 15.00 Óráravárunkmindenkit, aki elfogadjameghívásunkat, temet i istentisztelet nkre.

Egyházi hírek



kézilabda hírek

Véget ért a 2008/09-es bajnoki
szezon, újonc csapatunk a 13

csapatos küzdelmekben a 6.
helyezést szerezte ffiog, ami
dicséretes teljesítmény. Sajnos
sérülé sekke I zárblk ezt a szezont, két
alap ernberünk súlyos, műtétekkel
járő sérüléseket szenvedtek:
Cserepes Dóri és Fenyves Anita. Az
ő hiányuk nehezebbé teszi a

következő 2009/1O-es bajnokság
kezdetét, de reméljük felépülve
minél előbb páIyára léphetnek.
Júliusban évadzárő bulival
köszönttink el a bajnokságtól és
jutalmaztuk a legjobb teljesítményt
nyujtó játékosokat, akiket a lanyok
maguk választottak ki, és a
góllövőlista első 3 helyezettét. Név
szerint: Cserepes Dórit, Baranya
LíIIáI, Sereg Nikit, Kis Noémit és a
házi gólkirályt, Kis Klaudiát. A
2009/10-es bajnokságba 1 1 nevezett
csapat küldöttje jelent meg a

sorsoláson, így 10-10 mérkőzést
fogunk ősszel és tavasszal is
játszani.

Csapatok:

1. Tamási
2. Tengelic
3. Hőgyész
4. Nagydorog
5. Simontornya
6. Kocsola
7. Gyönk
8. Bölcske
9. Decs
t0. Zomba
11. Madocsa

Sorsolds:

Szeptember 1 2.(Szombat) 1 7:00
ZOMBA-MADOCSA

Szeptember 20.(Vasámap) 1 4:00
MADOSA-DECS

Szeptember 26.(Szombat) 1 7:00
BÖLCSKE-MADOCSA

SPORT: Kézílabda

Október 17 .(S.7ombat) 17:00
MADOCSA_GYONK

Októb er Z4.(Szombat) 13:00
KOCSOLA-MADOCSA

Október 3 1.(Szombat) 17:00
MADOCSA-SIMONTORNYA

November 7.(Szombat) 1 3 :30

NAGYDOROG-MADOCSA

November zz.(}asáryap) 14:00
MADOCSA-HOGYESZ

December 1 3.(Vasárnap) 1 5 :00

MADoCSA-TAMÁst

December 19 .(Szombat) 1 7 :00

TENGELIC-MADOCSA

Elérk ezett az elso mérk zés, amit
Zombán j áts zottuilk, az elózó
bajnokság 4. helyezettével.
C sap atunk a kove tkezój átéko sokkal
nev ezett a baj nokságba :

1. Cserepes Dóri
(csapatkapitány)

2. Fenyvesi Anita
3. Bacs Ági
4. Baranya Lilla
5. Bokor Lívi
6. Bokor Gyongyi
7. Fazekas Móni
8. Klippel Gyongyi
9. Klippel Kitti
1O.Kis Noémi
11.Kis Klaudia
Iz.Kisné Szili Mária
13. Novák Evelin
I{.Sereg Niki
ls.Szabados Laura
16.Szili ManuéLa
17.SzaLainé Vali néni
1S.Vajcs Anna
Ig.Vidók Kinga
Az edzó: Mtiller LászI

A meccs nagy részénvezetttink és a

lendiiletes, gyors játékunkkal a
második félid 8. percéig, amikor is

kiegyenlítettek a Zombatak a bírók

is segítették az egyébként kissé

lass , de rutinos ellenfeleinket.

Szoros 22 perc kovetkezett, és az

utolsó másodpercben d lt el a

végeredmény 28-26,ra kikaptunk.

Az els félid t még lz-I4-re
nyertiik. Dicséretet érdemel az egész

csapat, mert fantasztikus játékot

mutattak, és a két alap ember

hiányával is megmutatták, hogy

nagy kiizdelemre képesek. Koszon-
jtik a szurkoló táborunknak is a

lelkes bíztatást, sok plusszot adott a

lányoknak. A mérkózésen kapusunk

(Kis Noémi) is nagyon sokat

lendített a csapat teljesítményén a

koze1 50%-os teljesítményéve1.

Csapatunk eredményes játékosai:

Klippel Gyongyi, Bacs Ági 1-1 gó1,

Sereg Niki 3 gó1, Kis Klaudta 6 gó1,

Vajcs Anna7 gó1 és Baranya Lilla 8

gó1. Gratulálok! Várjuk a kedves

érdekl d ket és szurkolókat a

kovetk ezó mérkozé seinkre .

Kisné Szili Mária
szako sztáIyvezetó

)

fu-4'1

I



SPORT: Labdarrigás (irregfi k)

Öregfi k foci: Tav aszieredmények

Bronzérmes a csapat!

A még nem kozolt tavaszi eredmé-
nyek:

Őcsény Öregfirik -Madocsa 3-3 (2-
0)

Góllov k: Szili rr. L. (2), Szabó
Hatalmas csatában 50 perc
emb erhátrányban az utolsó 10
percben két gólt rugva szerezttink
pontot.

Madoc a- Őcsény Gól-Jószórók 5-
0 (2_0)

G: Szili II. L. (3), Szintai L., Viirijs
E,

Szili Lajos góler ssé gétkihasznáIva
nyerhink ma gabizto s an.

Madocsa- Kiilesd 9-3 (3-1)

G: Szintai L.(2), Szili rr. L.,Szili L.,
Szili I, Szabó, Sereg, Kov cs, Grósz

Jó játékkal vágfunk vissza az ószi
veresé gért.

Madoc a- Tolna 1-3 (0-0)

G: Szabó

Madocsa- Szedres 1-2 (0-0)

G: Szili I

Ezen a mérk zésen viszont semmi 17 ra
nem jott be, gorcsosen játszotfunk,
ha nyerlink, megvunazeziistérem. . .

El szállás- Madocsa 3-5 (2-3)
G: Szabó (3), Szintui (U-esb l),
Bertók

Ismét kétszer voltunk hátránlrbdfl,
de azidényzárás szépre sikertilt.

A Csapatunk névsora. akik ezt a
sikert elérték:

15

Az iiregíi k szi sorsolása:

szeptember 12.
Madocsa-Szedres

szeptember 26.
Madocsa-El szállás
17 ra

október 03.
Őcsény golyószórók-
Madocsa
16 ra

október 10
Dunaszentgyiirgy - Madocsa
15 óra

október 24.
Madocsa- Őcsény iiregíirik
15 óra

október 31.

Blatt Gyorgy, Feil István (kapusok),
Ataczki Lászl , Papp LászI , Sereg
Zoltán, Mester János, Blatt PáI,
Kovács István, Zemkó János,
Adorj ánJános, Szili Lajos, Szabó II.
István, Szili Lászlo, Szabó István,
Voros Ferenc, Bertók János, Szintai
Ferenc, Grósz Csaba, Voros Bálint,
Rostás Gyorgy, Szili István, Szintai
L ászló (me zóny játéko s ok)

Avégeredmény:

Nem jott ossze a meglepetés
bajnokesélyes ellen.

Szedres- Madocsa 4-5 (2-0)

G: Szintui L. (2, L-et lL-esb l),
Szabó(2), Kovács

15 perccel a vége el tt ahazaiak még
4-2-re vezettek, onnan sikeriilt
fordítani.

Fadd-Gerjen-Madoc a 3-6 (3-2)
G: Szintui L. (3, 7-et ll-esb l),
Szabó(2), Bertók

Ismét fordítás, most a 20. percben
áIltak ahazaiak 3-0-ra , igy sikertilt a
visszavágás az ószihazai veres égért.

Tolna
f,{-Qp
Madocsa
Szedres
CSAKszentgyiirgyi 24

Őcsény Öregfirík 18

Őcsény Gól-Jószórók 17

El szállás " 13

Kiilesd

Gólliiv ink:

17 g l: Szabó
12 g ll: Szintai L.
6 gól z Szili rr. L., Kovács
4 g lz Szili L
2 g lz Viiriis E, Bertók
1 gól: Rostás, Szabó rI. I,

Adorjón, Szili I, Sereg, Grósz

38
30
29
28

Ktisztinjiik
támogatás átI

a szurkolók

SzintaiLászI

Madocsa- Ger
14.30 óra



16 SPORT: Labdarrigás

Jriliusi - augu ztusi bajnoki labdarrígó mérk zések

A 2009-20 10-s szezon el tt
vis szament Dunaszentgyorgyre
Barati Fereilc, HaagGábor és Szabó
Attila, érkezett hozzánk Araczki
Attila, Agócs Gábor, Lacza Tamás,
ifi. Erdélyi Péter és Erdélyi Péter. A
felkésziilést jrilius kozepén ke zdtuk
el, régi edz nk Bode Dániel
kányitásávaI.
B enev ezfrjnk az áIszew ezett me gyei
II osztályri bajnoksá gba, a 14
csapatos keleti csoportban fogunk
szerepelni. A csapatok zóme
tavaIyról ismer s, a tobbiek a III.
osztáIyból érkeztek, (Gyorkony,
PáIfa, Fadd, Tengelic) illetve ketten
az I. osztáIyból. (Dun aszentgyorgy,
Zomba).
Az el készileti meccseket
Géderlakon játszotfuk, a XIX. Duna
kupán. Abemutatkozás jó1 sikeríilt, a
második meccs kevésbé.

Madocsa-Dunaszentbenedek 5:0
(0:0)

Araczkí Attila-Besenczi István,
(Baka Lászlo) Erdélyi Péter, Boris
Kornél, TarczaI Róbert -Vidinszki
Norbert, Házer Péter, Wenhardt
Ákos , Araczkí István Pápista
József, Boris Bal ázs
Gótliiv: Pápísta 2, Itázer)
Vidinszki, Baka

Géderlak-Mado c s a 6 z 4 (3 z2)

Gergely LászI - Házer Péter, Jenei
Ferenc, Boris Kornél, Tarczal
Róbert-Vidinszki Norbert, Lacza
József, Erdélyi Péter, Araczki Attila-
Pápistal zsef, Boris Balázs
Csereként sz hoz jutott: Bes enczí
István, B aka LászI , Wenh ardt
Ákos, Araczki Istv án,Agócs Gábor,
LaczaMilán
Gólltiv : PápistarLaczaJ,Araczki
A,Agócs

1.fordul ,2009.08.16
iíi Madocsa-Sióagárd 2z2 (0:1)

Yez: Siivege Csaba, Ledneczky
Míhály
Gólszerz : Wolf,Viiriis

Elek Tibor-Szívós Dávid, Blatt
Péter, Ma gyar Tamás, Fazekas
Zoltán-Zengrtíber Áron, Voros
Gáboí, Szabó J zsef (Laposa
LászIó) Wolf János (Laposa Bence)-
Madár Krisztián, Gábor Mihály
(LaczaMilán)

feln tt Madocsa-Sió agárd, 2:0
(0:0)
Yezz Száraz Feretrc, Siiveges
Csaba, Ledneczky Mihály
Gólsz erz(í : Lacza T, Hornyák

Gergely Lás zLo-Erdélyi Péter, Jenei
Ferenc, Házer Péter, Baka LászI -

Boris Kornél (Boris Balázs) Lacza
József (Arac zki István) Lacza
Tamás (Besenczi István, Vidinszki
Norbert (Tarczal Róbert) -Pápista
József, (Hornyák LászI ) Agócs
Gábor

2.fordul ,2009.08.23
ifi Pálfa-Madocsa 1: 4 (I:2)
Yez: Ha zeg Lajos, Franckó
Ferenc
Gólszerz : \Molf Z,Szintai}

Seregi István-Szívós Dávid, Blatt
Péter, Szabó Józse f , F azekas Zoltán-
Zengrtiber Áron, Voros Gábor,
Szintai Fereilc, Wolf János -Madár
Krisztián, (Laposa LászI ) Gábor

feln ttPá|fa-Madoc a 0:0 (0:0)
Yez: Horváth Tamás, Ha zeg
Lajos, Franckó Ferenc

Gergely LászI -íf1 Erdélyi Péter,
Erdélyi Péter,Házet Péter, Baka
LászI - LaczaTamás, Boris Kornél
(Besenczí István) Lacza J zsef
(Arac zki István) Vidinszki Norbert
(Arac zki Attila)-Páp ista Józse f,
(Tar czal Róbert) Horny ák Lászlo
(Agócs Gábor)

3.fordul , 2009.08.30

ifi Madocsa-Németkér 3:2 (3z2)
Yez: Kardos István, Szombat
Csaba
Gólsz erz : Szintai 2,Y óriis

Elek Tibor- Laposa Lászlo,
(Laposa Bence) Szívós Dávid,
Szabó Józse f, F azekas Zoltán-
Madár Krisztián, Voros Gábor,
Magyar Tamás, Wolf János Gábor
Mihály (Lacza Milán) Szintai
Ferenc

feln tt Madocsa-Németkér 2z1
(1:0)
Yez: Horváth Tamás, Kardos
István, Szombat Csaba
Gólsz erz(j: Arac zkiA, Hornyák

Gergely LászL - Baka LászIó, Jenei
Ferenc, Erdélyi Péter, (Boris
Kornél) Tarczal Róbert (Araczki
István)- Vidinszki Norbe ít, H:ázet
Péter, Lacza Tamás, Ara czki Attila
(Bese nczi István) -Pápista József,
(Boris Balázs) Agócs Gábor
(HornyákLászl ) rD?

o/)
Kiadia,

Madocsa kozség Önkormányzata
http:l lmadocsa.hu

szerkeszti:
I ss Ferenc
zo l zz3-4874

fecoshy@freemail.hu
Az ujság b"i egyzési száma:

2.9J.f tz68llzoo5
Felel s kiadó:

Gelencsérné Tolnai l(ára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szeks zátd
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