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EGHIVO
szeretettel várunk és hívunk minden
kedves madocsai lakost azAdventi

Ren dezvé nys or ozatu n kra.
Szeretnétrk, ha rend ezvényeinken

bens séges hangulattal, szíviinkben
szeretettel tudnánk egyiitt lenni, és
késztilni kiizti en aKarácsonyra.

Kelleme Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben

gazdagBoldog Úi évet kív án
minden kedves olva ónak
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2 Onkormányzati hírek

tatás, és az áram-
szolg áltatás kikap-
csolás kovetk ez-
tében nem elérhet

fix - 50 ezer Ft iisszegtí- vis za nem
térítend támogatásban részesiil.
További feltétel, hogy az átam-
szolgáltatás kikapcsolás a a válság-
gal osszefiiggésbe hozhat azaz
2008. szeptember 30-át ktivet en
kiivetkezett be. Nem jogosult e
jogcím alapján támo gatásta a
kérelmezó, ha az érintett ingatlan
flitése távh szolgáltatás igénybe-
vételével bizto sított.

A hideg id j árás kozeledtére te-
kintettel a jegyzó áItaI továbbított
kérelmeket az illetékes Nyugdíj-
biztosítási Lgazgatóság soron kíviil,
5 munkanapon beli,il bíráIja el.
Ebben az esetben a Nyugdlj folyósító
Igazgatóság CI{YUFIG) a támoga-
tást kiizvetleniil az érintett áram-
szolgáltató részére utalja át. Az
osszeg meghatáro zottrésze - 20 ezer
Ft minden esetben a fogyaszt
fennálló hátralékának torles ztésére
fordítódik (az ezt meg nem haladó
tartozás esetén a szolg áltat a
tartozás teljes osszegét j váiqa). A
támog atás fennmarad részének
felhas ználása az érintett felhasz-
nálási hely mtiszaki állapotának
fiiggvényében az aláhbiak szerint
alakul:

a. amennyiben az lin. el re-
fizet mér késziilék felszerelését a
szo|gáltat biztosítani fudj &, dmér t
ingyenesen felszereli, az- osszeg
pedig a speciális mér késztilékre
kertil feltoltésre, mint lefogyaszt-
ható energiamennyiség,

b. amennyiben az el refizetó
mér késziilék fels zerelése nem btz-
tosíthat, a szolgáltató hagyomá-
nyos, egyfázis mér késztiték téri-
tésmentes tizembe helyezéséve1
visszakapcsolja a kérelmezót az
árams zolgáltatásba. Ebben az eset-
ben a fennmaradó osszeg négy hóna-

Krízis támogatás meghoss zabbítása

Figyelem!

A l<rízis helyzetbe kertilt személyek
támogatás megállapítása iránti ké-
relem benffitási határideje meg-
hosszabbodott.
Akérelmet 2009. augu ztus l-je és
2010. január 31-e kózótt lehet
beny jtani.
A kérelem formanyomtaMányon- a
kérelmezó lakó-vagy tart zkodási
helye szerint illetékes teleptilési on-
kormányzat jegyzój énél nyujth at
be.

Valamint,
A Kormány dontott arc I, hogy a
krízishelyzetbe kertilt személyek
támog atásárol szóló 13612009. (VI.
24.) Korm. rendelet szerinti támo-
gatást egy jabb jogcímen is lehet
igényelni. A 2009. november 15-t l
hatályos módosítás alapján azon
személy, aki

a. megfelel a krízis-támogatás
általános jogosultsági felté-
teleinek (nagykor , nem
részestil nyugdíjban, megha-
tátozott j ovedelmi szint alatt
éI, teljestilnek az átmeneti
segéllyel kapcsolatos krité-
riumok), és

b. még nem részestilt (vagy
családtaáa nem részestilt)
krízis-támogatásban, és

pon keresztlil, havi egyenl rész-
letekben a számlán j váirásra kertil,
vagyis havi hozzájárulás t biztosít az
érintett c s alád fo g y asztásához,

c. amennyiben a konkrét
m szaki kortilmények egyik típusri
mér felszerelését sem tes zlk
lehet vé (vagy egyéb muszaki okok
miatt nem biztosítottak a vissza-
kapcsolás feltételei), az osszeget a
visszautalja a NYUFIG részéte,
amely - a krí zís-támogatás általános
szabályai szerint - készpénzben ke-
rtil kifizetésre.

A szolgáltat a támogatás megálla-
pitásfu I szóló határozat kézhez-
vételét kovet en megkeresi a kérel-
mezót a korábbi tartozás kiegyen-
lítésére vonatkoz részletfuetési
megállapodás megkotése érde-
kében. A megállapodásban a felek
mege gyezhetnek arról is, hogy a
hátralék csokkentését szolgáló tá-
mogatás j váirása után fennmarad
osszeg meghatározott része leg-
feljebb 20%-a szintén a hátralék
torles ztésére fordítódj o1l. Ha a tész-
Ietfizetési megállapodás a kérel-
mez számára felróhat okból
nem kertil megkiitésre ) a támo-
gatásnak a hátralék csokkentését
kovet en fennmaradó oss zege
visszavonásra keriil.

Polgármesteri Hivatal
c. háztartásában sem 2009.

november 15-én, sem a kére-
lem benyrjtásának id pont-
jában nem vehet igénybe
ftitési cél vezetékes ener-
giaforrás, vagyis

o a lakásban aveze-
tékes átam- és gáz-
szolgáltatás egyaránt
ki van kapcsolva,
Vagy

o a kérelemben meg-
jelolt lakcímen nem
á11 rendelkezésre ve-
zetékes gázszolgál-



Testületi ülés
Madocsa Község Önkormányzat
képviselő-testíilete 2009. október
28-ánülésezett.
A képviselők a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása után jővá-
hagytáka Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Belső ellenőrzési csoportja
által 2010. éwe Madocsa Község
Önkormány zatára vonatkozó belső
ellenőrzési tervet. Ezt követően az
önkormányzat áItal alapított
közalapiWányok a ,,Madocsai
Arpádkori Templom Műemléki
Védelmében Közalapitvány, a
,,Madocsai Óvodásokért Közala-
pitvány, és a ,,Madocsai Tehet-
sé g gondoz ő Közalapítv ány" kurató-
riumainak 2008-as éwől készített
beszámolóit hallgatták meg a
képviselő-testtilet tagj ai.
Az ülés folytatásaként a szennyvíz
közijzemí szerződésével kapcso-
latosan felmerült, Dunaföldvár
Város Önkormányzata által
sztikségesnek tartott váItozásokat
beszélte meg a képviselő-testíilet.
Az előterjesztés többek között
javaslatot tett a szennyvizdíj
megállapítására vonatkozóan a
régiós szennyviztisztítási díj
bevezetésére, a paksi vízmű kft-vel
kötött, 25 évre szóló üzemeltetési
szerződés felbontására, és a
Bölcskén felmerült szaghatás
problémájának megoldására a
települést elkerülő szennyviz-
csatorna megépítésére . Aszenrryviz-
rendszer iizemeltetéséről részletes
tájékoztatást kaptak az územeltető
Paksi Yizmű Kft vezetőjétől, ezen
kívül a dunafoldvári önkormányzat
és az iizemeltető között kialakult
belyzet okairól. Az előterjesztés és
az elhangzottak alapján a képviselő-
testület úgy határozott, hogy
Madocsa Község Önkormányzata
nem kíván beleavatkozni a
Dunafoldvár Önkormányzata és a
Paksi Yizmú Kft szennyvízdíj
fi zetésével kapcsolatos j ogvitáj ába,
mivel abban nem érintett. Nem
támogatja a régiós szennyviz-
tisztítási díj bevezetését és a Paksi
Yizmű Kft-vel 25 éwe kötött tize-
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meltetési szerzódés felbontását sem.
Támogatja a btilcskei szaghatás
problémájának megoldására a tele-
ptilést elkeriil csatorna megépi
tését.
7. Napirendként a dunafiildvári Part-
O1dalak Kulturális Egylet
(dunafóldvári TV) szolgáltatási
szerz dés javaslatát tárgyalta a
képvisel -testiilet. A szolgáltatási
szer zó dés me gkotés é t az ajánlatb an
szerepl magas szolgáltatási díj
osszegére tekintettel nem támo-
gatták.
Az ,,Egyebek" napirenden beliil
dont tt a képvisel -testiilet a
LEADER Akciócsoporthoz benyuj -
tandó ,,Kulturális és hagyo-
mányórz programok támogatásl'
páIy ánatr l. Apály ánaton elnyerhet
1 millió Ft-tal a falunapi rendez-
vényeket szeretnék finanszíroani. A
polgármester asszony tájékaztatta a
jelenlév ket arról, hogy a

,,Falufejlesztésre" benffitott pá-
|yázaton 27 m1lli Ft-ot nyert az
<inkormányzat. Az elnyert ámo-
gatásból a templom ktimyékének
parkosítása, és a Bolcskei utcán egy
játsz tér kialakítása valósítható
meg.

A képvisel -testíilet soron kovet-
kez iilését 2009. november 25-én
tartotta. Ugyanezen a napon 18.30
rára k zmeghallgatást is hirdetett,

azonban ez a lakosságrészéróIt r-
tén érdektelenségmiatt elmaradt.
A képvisel k a lejárt határidejti
határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása utrán rnegtiár-
gyalták az nkormányzat 2009. III.
negyedéves koltségvetési tájé-
koztat ját, majd elfogadtrák a2010.
évi kóltségvetési koncepciót.
4. napirendként módosította a
képvisel -testtilet az <inkormányzat
tulajdonában lév lakások és
helyiségek bérletér l szóló nkor-
mányzati rendeletét. A gazdasági
k rtilményeket figyelembe véve, a
lakosság áItaI, illetve az
érdektikben használt helyiség bérleti
díját nem módosította a képvisel -
testtilet. Avidéki cégek, csoportok

által arusításra illetve bemutatók,
rendezvény ek tartásár a igénybe vett
helyiségek bérleti díjának ménékét
azonbanmegemelték.
Az iilés folytatásként elfogadta a
képvisel -testiilet a polgrármesterre
átnlhánott hatásk<irb e n 2009 . évb en
hozott dtintésekr l késziilt beszá-
molót és a 2009. évi kozfoglal-
koztatási terv módosítását. Dontott a
testiilet a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának jogszabályi
vá|tozás miatt sztikségessé vált
módosításáról, és ugyancsak torvé-
nyi változások miatt egyes nkor-
mányzatí rendeletek hatályon kívtil
helyezésér 1 és módosításáról.
Ennek alapján d<intés sziJletett az
elektronikus tigyintézésr 1 szóló
kormány zati rendelet hatályon kíviil
helyezésér 1, a luxusadóról szóló
onkormányzati rendelet hatályon
kíviil helyezésér 1, valamint a
feln tt koruakra vonatkozó szociális
gondoskodás helyi szabályair, I

szóló nkormányzati rendelet
módosításáról.
Az ,,Egyebek" napirenden beliil a
polgármester a szony tájékoztatta a
képvisel -testtilet tagtraitarról, hogy
az iskola felrijítására a kivitelez vel
a váIlalkoz i szerzódés aláirása
megt<irtént, a tervek szerint a mun-
kák megkezdéséhez 2010. januar
1O-re kell átadnia kivitelez részére
az iskola éptiletét, a konyha még
februárvégéighelybenmtík dik.
Dontott a képvisel -testiilet a,,Paks
és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer" kialakításához sztikséges
el készít munkák elvégzéséhez
Madocsa teleptilés részéról sziiksé-
ges204937.-Ft ner biztosításáról.

Az iilés végén személyi dolgokkal is
foglalkozott a testtilet, sajnálattal
vették tudomásul a képvisel k Bode
Istvánné képvisel asszony lemon-
dását. Aképvisel asszony a lemon-
dását nem indokolta, a testíilet hatás-
ktirében csak tudomásulvételi jog-
k<irrel rendelkezik. A megtiresedett
kópvisel i mandátumról aYálasz-
tási Bizottság d nt a jogszabályok
figyelembe vételével.
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Iskolaí hírek -3

Gólyasimogató

2009. október 9-én kis csapat
gytilekezett az iskolánáL Mi,
nyolcadikosok már bent
nevetgé lttink az osztáIyteremb en, é s

készítetttik el a feladatokat, míg az
otodikesek az udvaron várakoztak
sorsukra. A g lyákkal el szor
,,iskola- és tanártsmereti )) tesztet
írattunk ilyen kérdésekkel :

Melyik csontja hiányzlk
Samunak? ( Hiányzík a kisujja és a
fog&i, ezen aztán rigy
elcsodáIkozott, hogy leesett az áIIa.
...)
- Mi van azótletládában?
Mi volt Ágota néni régi autój ára

íwa?
- Mi a Réka kedvenc színe? Stb.
A teszt után bekotott szem
otodikesek etették egym ást, vizbóI
almát pec áztak, majd derékra
kotozott krumpli segítségével kellett
tiveget célba juttatni. Ezután a
gólyafogadalom, Csapó Andris
fergeteges karaoke-show-ja és egy
fergete ge s buli kovetkezett.

cótyapocaoerou:
Én,....., mint a D-B-M Mikrotérségi
Attarunos Iskola, Gimnázíum és
Szakiskola Madocsai Általános
Iskola Tagintézmény 5. osztáIyos
tanulója fogadom, hogy a

8. osztályos tanulók minden
parancsát gondolkodás nélkiil vég-
rehajtom.

minden nap kedveskedem valami
édességgel nekik.

a 8. osztáIyosok biciklljéhez nem
ny lok és a sajátomat a rendel-
kezésére bocsátom.

a 8. osztáIyosok humoros beszó-
lásain mindenfele koriilmények ko-
zóttNEVETEK.
- a 8 . osztályosok termét minden nap
kitakarítom

a 8. osztáIyosok térképáIlványát
minde n or a utánvi s szahozom
- minden nap két ember magasztalja
a 8. osztáIyosok szépsé gét, okos-
ságát, é s term észetes báj át
- a sninetekben a 8. osztáIy áItal ki-
j elolt helyen tartózkodom.
Isten engem rigy segéljen!

Borzavári Róza 8.o.

Pályaválasztás

Az idei évben is a nyolcadikosok
nagy fel adat el tt áIInak- a
pá|yaváIasztás nehézségeivel kell
megktizdenie sziil nek, diákn&k,
osztáIyfónoknek. A Dél- dunánt li
Regionális Munkatigyi Kozpont
Paksi Kirendeltsége szakmatirát
szervezett október 5-8-ig , ahol a
kornyékbeli munkahelyeken ktilon-
bózó szakmákkal ismerkedhettek
meg a tanulóink. Október I6-án
Szeks zár don páIy av áIasztási kiál-
lításon vetttink részt a gyerekekkel
és a sztil kkel, ahol a megye kózép-
iskolái mutatkoztak be. November
hónapban nyílt napot tartanak az
intézmények, itt további lehetoség
nyílik jobban megismerni az adott
iskolát ,képzési lehet ségeket.
A kózponti írásbeli felvételire
december ll-ig kell jelentkezni,
amely 2010. január 23: szombaton
lesz.

sikeres továbbtanulást kívánok :

Pálfi Anita of.

Papírgyiíj tés az iskolában

Az i skola D iákonkorm ány zata szep-
tember l6-án tartotta hagyomá-
nyosnak számíto papirgffitési ak-
cioját.
A papír átvétele az elmrilt évek
gyakorlatának megfelel en tortént
és a gyerekek lelkesedése továbbra
is toretlen volt. Összesen 11.438 kg
papírt és 1 .547 kg kartont gyujtottek
a szorgos kezek. Ennek jutalma:
66.200 Ft bevétel lett. A helyezések
a kove tkezóképp en alakultak :

Alsó tagozat
1 . hely ezettz 4.osztáty 1l4 kgl f
2.hely ezett:Z.osztály 111 kglf
3.hely ezettz 3.osztály 41 kgl f
4.hely ezett: 1.oszt ály 25 kg lf

Fels tagozat
1 . hely ezettz 6. oszt ály 224 kgl f
2. hely ezett: 5. oszt ály l44 kgl f
3.helyezettz 8.osztály 47 kglf
4.helyezett:7 .osztály 33 kg lf

Egyéni helyezettek:

Alsó tagozat
1.helyezett:
Ruff Nikolett 2.osztály 7I7 kg
2.helyezett:
Szívós Patrik 4.osztály 512 kg
3.hely ezett:
JuhászBszter  .osztály 283 kg

FeIó tagozat
1 .helye zett: t

Szíli Agnes 6.osztály 2339 kg
2.helyezett:
Magyar Zsolt S.osztály 1121 kg
3.hely ezett:
Zaiacs Evelin 6.osztály 735 kg

A Diákonkormányzat er ton szeret-
ne kiisziinetet mondani minden
kedves Sziil nek, valamint Biczó
Bálintnak és csek Józsefnek a
papírgffitésen ny jtott segíts égért.

Október 23.

Ünnepi színjátékot nézhettek meg
azokakedvesérdekldkés
iskolások, akik jelenlétiikkel is
szerették volna kifej ezni az 56-os
forr adalom és szabads áeharc
mártírj at ir ánt & zettti s zte 1 ettiket .

A megemlékezés az áItalános iskola
szinjátsz sai kozrem kodésével:
életképek megjelenítésével, ver-
sekkel, mély mondanival t hordozó
dalokkal kertilt megrende zésr e .

Lovász Magdolna tanárnó veze-
tésévelzz-én a M vel dési Házban.
Gyermekeink, tanulóink nagy
figyelemmel hallgatták a korabeli
eseményekr 1 szóló mtíveket,
mellyel tisztelettel emlékezttink a
forradalom elózményeire és az azt
kovet id s zal<ra!

,, S fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki é1,

hogy irgy sztiletett a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a .véí."



Kiirn y ezetvédelemb en j eleskedtek

Iskolai hírek, Óvodai hírek

ewjtés é s i$rahaszno s itás, valamint
a parlagfií elleni védekezés téma-
koreib 1.

Iskolánkat: Bán Rékao Englert Éva
Rebeka és Szabó Vivien 8.
osztályos tanulók képvíselték. A
lányok a vetélked I. forduL jában
els helyen végeztek, igy a csapat
továbbjutott a II fordulóba, ahol
otrészb 1 án feladatlap várt rájuk.

nemigazán egyeztethet óssze a
feszitett mtísorpróbákkal. Eletkori
s aj átos s á gaiknak a szinp adi
szereplés még nem felel meg.
Mindezt tudomásul véve vállalták a
szi,il k aZ esetleges
,,színvonalcsokkenést", de_ a
megrendezés mellett,dontoÍtek. Így
sztiletett meg az Oszb cs ztat
gondolata.
Tobben a sziil k koztil ilj ruhát
varrattak a sztireti déIutárca, így
legalább felavath atták a sok
munk áv aI jár, (mellesleg any agilag
sem elhanyagolható) díszes magyat
ruhát Legnehezebb dolguk a Katica
csoportos óvó néniknek volt,
hozzájuk érkezett ugyanis a legtobb
,,be szoktató s" ki s gyermek.
Igazán becsiilettikre vált, hogy
színpadra fudták vinni az aligmásfél
hónapj a óvo d áb a jár o gyermekeket.
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A paksi )) Egyutt a parlagfii ellen ))

Alapítvány már hetedik éve szewezi
meg a Tolna Megyei l(ornye-
zetvédelmi Vetélked t Altalános
iskolák számáta. A verseny céIja
most is a korny ezettlldatos nevelés
er sítése, a korny ezetvédelem
fontosságának tudatosítása volt. Két
fordulóban mérték ossze fudásukat a
résztvev k, szelektív hulladék-

őszbricsriztat az vodában

A nyár végén Kapfuk a jó hírt:
folytatják a fel jítást az óvodáball.
PáIyázati forrásból, és a paksi
atomer mti is megtámogatja az
átalakítást. Örtilttink. Minden
orombe azonban egy kis tirom is
vegytil. A tavalyi felrijításnak is
áldozatul esett az 50-éves mrilttal
rendelkezó sztireti délután, hintós,
parádés felvonulás. Láthat volt,
hogy ez ebben az évben sem
torténhet másként, hiszen az alsó
tagozat egy termében, iigyeletben
nem fudunk felkésnllnt auguszfus
végére. Szeptembeffe viszont a
rendezvény f szervezói a mtisor
gerin cét adó nagycsoportosok
iskolások lettek. A hagyo mányokért
aggódó sztil k osszefogtak,
lobbiztak, tobblet feladatot vállalva
,,kedvesen" nyomást gyakorolva
ránk, meggyóztek minket hogy
,rv al umi " mégis legyell.

Nagy felkésziiltségr 1 adtak tanri
bizonyságot, ezért szoros ver-
senyben sztiletett meg az eredmény,
melyben az iskola csapata meg-
szerezte azels helye zést.

Gratulálunk nekik!

S ebestyénné Ven czel Andrea

Hoztáka Pillangó csoportosok az 5-
6 évesekt 1 elvárható ,,sziireti
játékokat", k élv ezettel, j ót
játszottak. A bohóc csoportosok
kompromisszumot kotottek, olyan
népi zenétválasztottak, amire már a
kicsik is trrdtak lépegetni.
Kedves meglepetésként emelte a
mtisor fényét dr. Skrenyó Margit
gyermekorvos áItaI vezetett helyi
asszonykórus. T ltik, és a nyugdíjas
klub tagiaitól a házt siiteményeken
kívtil még gyongyokkel hirnzett
gyonyortí kttuz ket kaptak a
gyerekek és azóvó nénik.
Osszességében nagyon jól sikeríilt a
rende zv ény, koszonet az áIlhatatos
sztil knek, 1lagysztil knek,
nyugdíjasoknak és mindazoknak,
akik igazán lelkeseil, tev legesen
kivették a részi.ik et aszervezésb l.

koszorus Aranka

Nem akartuk a
1e lke s e dé si,iket
1etorni, ezétt
szakmai érve-
inket félretéve
kotélnek álltunk.
szakmai érveink
a kovetkez k
voltak: A nagyok
táv ozása után
fogadjuk az j
három éves gyer-
mekeket, rájuk
konc entráluilk,
alakítjuk a szo-
kásrendjtik9t,
me gszerettetjtik
az óvodát. Nekik
is nagyon nehéz
ez az rd szak,



Azifj s ágiklub tiirténései

Madocsán ez év ósze sem csllpán az
iskolakezdés és a vakáció vége miat-
ti brislakodás jegyében telt a gyere-
keknek. Mind a szeptember, mindaz
október tartogatott szátmukra sok-
sok programot, meglepetést, vidám-
ságot. Ezekr 1 számolnék be most
roviden.
Szeptember, noha er sen tombolt a
vénasszonyok nyaru, mégiscsak az
ószels hónapj a.Űgy gondolfuk, ne
csak a természet, hanem a falu is
óItózzon ,, szi ruhába": a madocsai
buszmegállók a gyerekek szorgos
kezeinek, kreatív otleteinek koszon-
het en kukoricacsuhéból, ktilonféle
termésekb 1, gesztenyébtíl, faleve-
lekb 1 késztilt jelmezt oltottek. A
gyermekek számára a kozos tény-
kedés és annakvidám,jóles emléke
sokáig megm arad. Ps ha rápillan-
tottak a buszmegállókra, akkor is
rogton felidé zódtek a kellemes órák,

]i:.:l]'i:...]..fi:ffiffiilfifi..i..ffiffi.'.....

amiket a falu szebbé varázsolására
fordítottak.

Az idei október áprilisi tréfa mód-
jára váltog atta a télies id t a nyári
kánikulával, de azé.rt e hónap végére
valóban bekoszontott az igazí, nyír-
kos, hideg ósz. Az Ifi Klub tagi ai az
ószi sztinetet szerencsére nemcsak a
számitógép el tt toltotték - október
29-én Halloween-partin sz rakoz-
hattak. Sokan rigy gondolJák,hogy a
Halloween egy Amerikából átszi-
várgott tinnep, pedig már a kelta
papok is megtinnepelték október 31-
ét, ami régefl, d druidák idej ében az
irjév napja volt. A pogányok szerint
ha október 3 l-e szomb atra esik
ebben az évben pedig igy volt )

akkor az boszorkányszombat, ami-
kor is boszorkánynak oltozhettink,
meglovagolhatunk egy seprtít,
hossá fogat ragaszthafunk magun-
knak stb., és vidáman tolthetjtik el
Mindenszentek el estéjét.

A gyerekek a sztil kkel kozosen
készitett j elmezbe oltoztek, ezekben
lepték meg a családtagokat, és a
maguk készítette toklámpásokkal a
keztikben bej árták az Ifi Klub-bal a
falut. Avégére nagyon elfáradtak, de
az arcuk nem csupán a csíp s
hidegtól, hanem a boldogságtól is
kipirult.

Örtittrettink, hogy ennyi sok, kedves,
mókás programmal és élménnyel
gazdagodhattak a gyerekek. Ugy
gondolom, hogy mindenki
érezhette, aki részt vett ezeken a
rendezvényeken, hogy jó Madocsán
élni, és érdemes a falu életét
színesebbé tenni, mert nemcsak a
szabadid nket tudjuk hasznosan
eltolteni, hanem j emberekkel is
megismerkedhettink, ilj barátokra is
lelhettink.

Bérces Nóra



Egyházi hírek

KESZŰLJ ISTENED ELÉI

MnqrHOGY a világ erd inek fái afejsze számánavannak fenntartva, nem kellenehátazol<ra építentink a
fészktinket! Nemsokára srilyos csapásokkal vágiák ki ket és mi elvesziink veltik egytitt, ha azokon rendezziik

be élettinket.

Kedves Olvasóm! Ne a világ mrilandó dolgai ltánvágyakozzáI,hanem jól teszed, ha az orrik résá keresed,
ami akkor is a tiéd lesz, ha a Hold és a Nap már elhomályosulnak. Jézus, az Isten Fia, megment mindnyájunkat, akik
lelkíinket Órábízn;/r.. AzÓ kereszthaláIanagyszeruengeszteléstszerzettminden btínéért azoknak, akik hisznek
Benne!HamégsohanemnéztéIRáazéletedért,abocsánatért,NÉZZP,ÁMOST!Nekéslekedj,mertkevésazid !

Magányos elmélkedésemben hallottam egy hangot, valakiét, aki Isten nevében szóIthozzám. Lehajtottam a
fejem, hog!iizenetére figyeljek, és ahang enmondta: ,J<iálts!" Ílnaztkétdeáem: ,,Mitkiáltsak?" AváIaszazvo\t,
amit Ezsaiás is megírt: ,,luIinden test csakftí, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad afi, elhervad a
virág, ha ráfuj az UR szele. - Bizony csakftí a nép !" Aztán egy mes ze elnyriló me zótláttammagam el tt, amely egy
szíváwányhoz hasonlítottarajtalév sok nyári virágszine miatt. Amezó ktizepén egy sotét alakot láttam,kaszával
a kezében. Rémiszt tekintete volt. Borotvaéles, csillogó kaszájának suhintásaival irtotta a mez t, és száraz
halmokban fekiidtek m<ig<itte az elóbb még gyriny<iní virágok. Mérfiildes léptekkel haladt el re, pusztulást hagrya
magam<ig<itt. Megértettem, hogy akaszás neve: Halál. Mikor ezt láttam,megrémiiltemacsaládolnra, gyerekeimre,
rokonaimra gondolva, és persze saját magamra is. Akaszás csak jott egyre kozelebb és kozelebb. Egyszer csak egy
trombitához hasonló hangot hallottam. Aztmondta nekem, amit már hitemmel addig is tudtam, kedves Olvasóm, és
most lehet, hogy neked iizeni:

"KÉS ZűLJ ISTENED ELÉ!" (C.ru.Spurgeon)

Karácsony kózeledtével, Adventben nem err l kellene írni, hanem a szeretetr l!? De hiszen éppen a Karácsony
iizenete az,hogy mllyen srilyos állapotban van a világ, s benne minden ember! Oly annyira, hogy az Istennek k<izvetlentil be
kellett avatkoznia: megsztiletni emberként, hogy félt szeretetének iizenetét, a ftgyelmeztetést, hogy mennyire mrilandóak
vagyunk, a számunkra legérthet bb módon kiizvetítse! Az Isten szeret téged! Megsziiletett, és meghalt érted! Vajon
meghallod-e ma a feltámadott Krisztus szavát? Hallod-e a Karácsonyfán, az ajándékokon, fenyeken, izeken és illatokon tul a
hívását? Vagy csak a ,,gyóny rti virágokat" , a ,,fákat" látod, amelyek most még állnak? Bármilyen szép és ragyogó is minden,

ezmindcsakmrilandó,ahogyazéIetedis!AKarácsonym gottottá1lJézus,tégedszólít!Hallgasdcsakszavát:
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"KÉSZűLJ ISTENED ELÉ!"



Amit a HlNl-r l tudní kell

Az j influenza vírus áItaI okozott
megbetegedések száma elérte a
járványktiszobot vagyi s

Magyarországon is kihirdették az
országos j áwányt. AzÁXrS ZPaksi
Kirendeltségén kij elo It háziorvo sok
j elentései alapján is megemelkedett
az influen zaszeru ttinetekkel
orvoshoz fordulok, valamint a
pozitiv esetek száma is. Ezért
nagyon fontosnak tartom, hogy
felhívjam a figyelmét az,ij típusri
influenzat[ineteire,a szov dmények
el fordulására, a fertózés
terjedésére és a megel zésre.

A megbetegedés áItalában az
influenza szokásos ttineteivel jár, és
szov dmény nélktil, m agától
gyógyul.A betegség hirtelen
kezdódik, és a leggyakrabban észlelt
ti,inetei: magas Iáz, hid egrázás,
kohogés, toroktáj ás, offdugulás,
nátha, izomfáj dalom, fej fáj ás,
fáradtság. A léguti ftinetek mellett
esetenként gyomor-bélrendszeri
tiinetek is elofordulhatnak, p1.

hasmenés. hányinger, hányás. A
betegség lappangási idej e áItalában
I-4nap. maximum 7 nap.

Az uj influen zavírust, bárki
elkaph atja, ftiggetlenti1 az
életkorátó1, nemét 1.

Szov dmények is el fordulhatnak
bárkiné1. A megbetegedés
szempontjából a gyermekek, a
kórhází ápolást ísény1
szov dmények szempontjából a
krónikus betegségben szenved k, és
a várandós kismamák a
legve széIyeztetettebb csoportok.
Sirlyos 1efolyásír megbetegedés
azonan el fordulhat a kockázatí
csoportokba nem tat1';ozók kozott is.

Ha a ttinetek jelentkeznek, akkor a
legfontosabb teend , hogy a beteg
maradj on otthoil, igyon sok
folyadékot és sztikség esetén
csillapítsa a lázát. Amennyiben a
beteg krónikus alapbetegségben
szenved és hirtelen rosszabbodni
kezd az áIlapota, yagy

Amit a Hll{l-r l tudni kell

szov dmények lépnek fel (p1.

néhány nap os láztalans ág után jból
jelentkezó, vagy hosszar\ 3-4 napon
tril elh z dó Iáz, fiilfájás,
nehézLégzés), akkor vegye fel a
kapcsolatot a háziorvos ával yagy a
gyermekorvossal, hiszen az orvos
donthet amegfelel kezelésr 1 és az
esetleges kórh ázi beutalásról.
Fokozottan kell figyelni a higiénés
rends zabáIyok betartására, hogy
családtagi ait ne fertózze meg.

A fertózés esélye csokkenthet , ha
elkertilik a szoros érintkezéseket és
betartják az áItalános személyi
higiénés szabáIyokat, kiilonos
tekintettel a kézhigiénére) a
koho gés s e 1 - ttis s zenté s s e 1

kapcsolatos etikettre. Fontos, hogy a
gyermekeket is megtanítsuk a helyes
higiénés gyakorlatra. Péld ául,hogy

, kohogéskor, vagy
tiis szenté skor tartson
zsebkend t a szája és az offa
elé;

, gyakran mossonkezet meleg
v ízzel é s szapp ann dI ,

ktilonosen kohogés,
ttisszentés, orrfujás és a
zsebkend kidobása után
(ezzeI megakadál y ozhatja,
hogy akezéróIaszabad
szemme1 nem Látható
kórok oz k tfugy akra,
feliiletekre, onnan mások
kezére, nyálkahártyájáta
keriiljenek);

, lle érintse a szemé t, orrát
vagy száját a piszkos
kezéveI;

, influ enzajárvány idej én
kertilj e az egyébként
szokásos tidvozlési formákat
(kézfogás, puszi), amelyek
színtén novelik a
me g fe rtózó dé s ko c kázatát;

, lehet ség szerint kertilje a
betegekkel való kozvetlen
kontaktrrst;
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, zárt terekben gondoskodjon
a gyakori alapos szellóz-
tetésr 1;

, amennyiben az influenza
ttineteit észleli mag án,
maradjon otthon és tartson
távols ágotmásokt I, ezzel is
védve ket a megfert -

zódést 1.

Azonb an az influenza megelózésére
a jelenleg rendelkezéstinkre áII
módszerck koztil a véd oltás a
leghatékonyabb. Az oltás beadását
kovet en a védettség áItalában kb.
10- 14 nap alatt alakul ki. A klinikai
vizsgá|atok és az eddigi
tapasztalatok szerint az i$ influenza
elleni vakcina 1ehetséges
mellékh atásai (b rpir, enyhe
végtagfájdalom, enyhe fejfájás)
sokkal ritkábban fordulnak el , mint
az influenza megbetegedés során
kialakuló 1ehetséges srilyos
szov dmények (p1. ttid gyulladás).
A betegség szov dményei
srilyosabbak, mint az oltás esetleges
melléI<hatásai vagy szov dményei.

A térítésmentesen adható
olt anyagok folyamatosan
rendelkezésre állnak a háziorvosi
rendel kben. Az ingyenes
véd oltásra nem jogosultak receptre
fel irathatj ák a vakc inát és a
gyógyszert árakban me gvá-
sárolh atják. Az ingyenesen
olthatóak korét, valamint friss
információkat a www.antsz.hu
weboldalon olvashatnak.

Frits Adrienn
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2009. 09.09-én itthon fogadfuk a
D ec s c sapat át. F enrúartásaink voltak
a mérkőzés előtt, hiszen az eIőző
összecsapáson két gólos vereséget
szenvedttink. Amérkőzés 15. perce
körül 4 gólos előnyünk volt, amit a
félidő végére a Decs csapata
ledolgozott és 14:14-es ered-
ménnyel fordultunk. Fej-fej mellett
haladtunk a második félidő 13.
percéig, utánarákapcsolt a csapat és
az erőnléti ftilény meghozta a
győzelmet. A meccset 30.23-ra
nyerttik.

Góllövőink: Klippel Gyöngyi: 3
gólo Vajcs Annako Sereg Níki: 4-4
gól, Kis Klaudia 7 gól és Baranya
Lilla 12 góljával a mezőny lege-
redményesebb játékosa volt.
Gratulálok. A 7 éteres dobások: 3-
bőI2gőI

Szeptember 26-ánkerült sor a nagy
rungad,őra, vagyis a Bölcske-
Madocsa mérkőzésre, ismét lázas
készülődés jellemezte ezt a hetet,
plakátokat Bölcskére is kitettiik és
Novákné Zengtűber Judit,
megvarrta a szurkolói zászlőt.
Köszönjiik!

Az első félidő 11. percétől leszakadt
a Bölcskei csapat a góllövések
számával, innentől kezdve már mi
irányítottrrk a játékot és a fólidőben
8:12-re vezettünk. A mérkőzés
végén lehetőséget kapott játékra a
két kis újonc is, Novák Evelin és
Szabados Lalra. Nagyon ügyesek
voltak. A meccset I 4:24-te nyertlik.

Góllövőink: §ereg Niki, Bacs Ági,
Vajcs Anna : 1-1 9ól, Klippel
Gyöngyi 4 gő|,Baranya Lilla 6 gól
és Kis Klaudia 11 gól. 7 méteres
dobásaink: 3-bőI2 gőI

A mérkőzés után Bacs sándor és
c saládj a bórkóstoló ra hívta az egész
csapatot és a szurkolókat, utána

SPORT: Kézílabda

Novák Lajos és családja, Szalai
András és családja és Kis Gyula és
családja Csilis bab vacsorát ké-
szítettek amivel megvendégelték a
csapatott és a torzsszurkolókat.
Koszonjiik! A vacsotát fergeteges
karaoke partizárta.

2009 .1 0. 17 -én Gyonkot fogadfuk. A
mérk zés szerencsére a várt
eredményt hozta. Már a 4. perct 1

vezetttink. A félid t l7:8-ra, a
mérk zést 33:I6-ra nyerti,ik.
Kapusunk is remekelt, bosszantlta
ezzeI az ellenfel lov it.

Gólliiv ink: Sereg Nikí, Bacs Ági
1-1 9ólo Fazekas Móni2 8ól, Vidók
Kinga 3 8ól, Vajcs Anna 4 8ólo
Klippel Gyiingyí 5 8ól, Kís
Klaudia 8 8ól, Baranya Lilla 9 gól.
7 méteres dobások: 2-b 11 gó1

A szurkolóink folyamatosan remek
hangulatot bíztosítanak a
meccseken, e zzel lelkesítve a
lányokat. Koszonjtik!

2009 .1 0.3 1 -én hozzátk látogatott
Simontornya kézi|abda csapata.
Nagyon késziilttink, hiszen az elózó
hét gólos vereséget vissza akartuk
adni. Rosszulkezd dott a mérkózés,
sok hibával játszotfunk és a 10.
percig még csak egy gólt dobtunk,
de már 5-ot kapfunk. Az edzónk
Mtiller Laci id kérése egy kicsit
felrázta acsapatot és a félid re 9: 10-
re feljottiink. A második félid
szintén izgalmakkal teli játékot
hozott, de a 22. perct 1 átvetttik a
vezetést és két gólos gyózelmet
arattunk. 20:1 S-ra nyerttink.

Gólliiv ínk: Sereg Nikí 2 g l,Vajcs
Anna 4 g l, Baranya Lilla 6 gól és
Kis Klaudía 8 gól. A7 métereseket
5}oÁ-osan dobtrrk: 4-b óIZ-t.

Koszonjtik szurkolóink 1elkes
hozzááLlását és koszonjtik az anyagi
támogatást is.

2009.11.07-én Nagydorogra
utaztunk. Csapatunk szívéhez
legko zelebb áII szimpatikus lányok
nagyon sokat fejl dtek és végig
szoros mérk zéssel irgalmas
perceket okoztak számunkra. A
felid t 13: l6-ra nyerttik, gondoltrrk
innen már afizlkális folény nagyobb
gólktilonbséget eredm ényez, de
csalódnunk kellett hiszen felvették a
harcot ellentink a lelkes hazaiak A
második féli díJ 24. perc étíJl kezdttik
novelni a két gólos el nyiinket és a
meccset 28:34-re nyertiik. A
csereként beálló Vali néni remek
formában védte kapunkat.

Gólliiv ínk z Fazekas Móni 1 8ól,
Vajcs Anna 2 8ól, Baranya Lilla 7

8ól, Sereg Niki 8 gól és Kis Klaudía
16 gólj ával a mez ny legered-
ményesebb játékosa volt. A 7
méteresek: Iz-ból 1 1-et énékesí-
tetttink.

További meccseinkre is várjuk
lelkes szurkolóinkat és

támogatóinkat.
Koszonettel Madocsa SE n i

kézllabda csap ata!

Kisné Szili Mária
Szako sztáIy vezetó



SPORT: Labdarrigás

Szeptemb eri b aj noki lab darrigó mérkíizések

4.fordul ,2009.09.06
iíi Bonyhádbiirzsiiny-Madocsa
3:6 (2:3)

Yez: Horváth József, Nagy Viktor
Gólszerz : Színtaí 2, Zengrííber
zrYoriiso Madár

Seregi István- Szívós Dávid, Blatt
Péter, Szabó József, F azekas
Zoltán- Zengniber Áron, Voros
Gábor, Wolf János, (Laposa Bence)
Gábor Mihály (Laposa László)-
Szintai Fereilc, Madár Krisztíán

feln tt Bonyhádbiirzsiiny-
Madocsa 0:0 (0:0)

Yez: ÁttO Tibor, Horv áthJózsefo
Nagy Viktor

Gergely Lászlo- Baka László, ifi
Erdélyi Péter,Házer Péter, Tarczal
Róbert-Wenh ardt Áko s, (Hornyák
LászIó) Boris Kornél, Lacza
József, Ara czki Attila-P ápi sta
Józsel (Besenczi István) Agócs
Gábor

5.fordul ,2009.09.13
iíi Madocsa-Mórágy 1:0 (1:0)

Yez: Varga Gábor, Peti Zsolt
Gólszerz : Madár

Seregi István- Szívós Dávid, Blatt
Péter, Szabó József, F azekas
Zoltán- Laposa Bence, Elek Tibor,
Magyar Tamás, Wolf János-Madát
Kri sz tián, Zengruber Áron,

feln tt Madoc a-Mórágy 1:1
(0:1)

Yez: Száraz Ferenc, Varga
Gáboro Petí Zsolt
Gólszerz : Boris B

Gergely LászI - Baka Lászl ,

Erdélyi Péter, Jenei Ferenc, ifi
Erdélyi Péter, (Vidinszki Norbert)-
Araczki Attila, (Wenhardt Ákos)
Házer Péter, Lacza József, (Lacza
Tamás) Tar czal Róbert-B ori s

Balázs (Hornyák Lász|ó) Agócs
Gábor (Pápista József)

6.fordu1 ,2009.09 .L9

ifi Dunaszentgyiirgy-Madocs a
2:4 (2z1)

Yezz Mészáros Gábor, Czárth
János

Gólszerz : Zengrííber (3) Madár
(1)

Seregi István- Szívós Dávid, Blatt
Péter, Szabó Józsel Elek Tibor-
Madár Krisáián, Voros Gábor,
Magyar Tamás, Laposa Bence,
(Laposa Lás zI )-Zengniber Áron,
szintai Ferenc

feln tt Dunaszentgyiirgy-
Madocsa lz4 (I:2)

Yezz Mészáros László, Mészáros
Gábor, Czárth János

Gólszerz : Hornyák (2) Gergely,
Házer

Gergely Lászl - Baka LászI ,

Erdélyi Péter, (Wenhardt Ákos)
Jenei Ferenc, (AraczkiAttila) ifi
Erdélyi Péter-Vidinszki Norbert,
(Araczkí István) Lacza Tamás
(Horn y ák LászIó) Há zer P éter,
Tarczal Róbert -Boris Balázs
(Besenczi István) Agócs Gábor
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7.forduL ,2009.09 .27

iíi Madocsa-Fadd 7:0 (2:0)

Yezz ifi Hartung, Hartung
Gólszerz :Wolf (3) Zengrííber (2)
Magyar, Vtiriis

Elek Tibor- Szívós Dávid, Blatt
Péter, Szabó József, F azekas
Zoltán- Madár Krisztián" Voros
Gábor, Magyar Tam ás, Laposa
Bence (Gábor Mihály) -Zengníber
Áron, Wolf János

feln tt Madoc a-Fadd 3:0 (0:0)

Yez:Szappanyos, iti Hartung,
Hartung

Gólszerz :Bori K, Gergely,
vídínszki

Gergely LászI - Baka LászIó, ifi.
Erdélyi Péter, Jenei Ferenc, Tarczal
Róbert (Lacza J zsef)- Agócs
Gábor (Besenczi István) Lacza
Tamás (Wenhardt Ákos) Házer
Péter, Ataczki Attila -Boris Balázs
(Boris Kornél) Pápista József
(Vidinszki Norbert)

O



SPORT: Labdarrigás

Októberi bajnoki labdarrí g , mérk zések

8.fordul , 2009.09.27
ifl Zomba-Madocsa 1 : 1 (0:0)
Yezz Czárth János, Ihász Sándor
Gólsz erzó:Viiriis

Seregi István- Szívós Dávid, Blatt
Péter, P.Kovács Dániel, F azekas
ZoLtán- Szabó József, Voros Gábor,
Magyar Tamás, Wolf János (Gábor
Mihál y)-Zengníber Áron, Ma dáí
Kri sz tián (Y ar adi András)

feln ttZomba-Madocsa 1:1 (0:0)
Yez:Csobot Lajos, Czárth Jáno ,

Ihász sándor
Gólszerz :Boris B

Gergely LászI - ifi. Erdélyi Péter,
(Horny ék László) Jenei Ferenc,
Házer Péter, Baka LászI -

Wenhardt Ákos, (Lacza Tamás)
Lacza József, Boris Kornél,
Araczki Attila (Besenczi István) -

Agócs Gábor, Pápista József (Boris
Balázs)

9.fordul , 2009.10.1 1

ifi Madocsa-Tengelic 9:l (a:0)
Yez: Kardos Istváno Haszeg
Lajos
Gólszerzó:Viiriis 2, Szintai 2,
Madáí 2, Zengrííber 1o Elek 1,

Gábof 1o

Seregi István- Elek Tibor, Szívós
Dávid, P.Kovács Dániel, F azekas
Zoltán- Szabó Józsel ryáradí
András)Voros Gábor, M agyar
Tamás, Madár Krisztián (Gábor
Mihál y)-Zengníber Áron, Szintai
Ferenc

feln tt Madocsa-Tengelic 4:0
(3:0)
Yez: Illés Tamás, Kardos István,
Haszeg Lajos
Gólsz erz :Araczl<l A 2, Lacza T,
vidinszki

Gergely LászI (Seregi István)-
Baka LászIó, Erdélyi Péter,
(Vidinszki Norbert) Házer Péter,
Tarczal Róbert (Besenczi István)-

LaczaTamás, Lacza J zsef,
(Pápista J zsef) Boris Kornél,
Araczki Attila - Agócs Gábor,
Boris Balázs (Hornyák LászI )

10.fordul , 2009. 10.18
ifi Madocsa-Bátaapáti l2z1 (7:0)
Yez: Farkas Rolando Kardos
István
Gólsz erz :Szint ai 4,Y áradi 2,
Zengrííber 2, Wolf 1, Magyar 1,

Szabó 1, Madár l

Seregi István- Elek Tibor, Szívós
Dávid, P.Kovács Dániel, (Gábor
Mihál y)F azekas Zoltán- Szabó
Józsel áradi András)Wolf János,
Magyar Tamás, Madár Krisztíán
(Luposa Be nce)-Zengníber Áron,
szintai Ferenc

feln tt Madocsa-Bátaapáti 2:1
(1:0)
Yezz Kovács Lászl , Farkas
Rolando Kardos István
Gólszerz : AraczkiAo Borís K

Gergely Lás zI - Baka LászIó, Jenei
Ferenc, Boris Korn éI, Tarczal
Róbert -Lacza Tamás, (ifi Erdélyi
Péter) Lacza Józsel (Pápista
J zsef), Házer Péter, Ataczki Attila
(Vidinszki Norbert)- Agócs Gábor,
Boris Balázs (Seregi István)

1 1 .forduló, 2009. 10 .25
ifi Gytirktiny-Madocsa I:4 (1:3)
Yez: Bese Zoltán, Varga Gábor
Gólszerz :Szintai2, Madár 2

Elek Tibor-Szívós Dávid, Blatt
Péter, P.Kovács Dániel, F azekas
Zoltán- Szabó József, Wolf János,
(Laposa Bence)Voros Gábor,
Vtadár Krisztíán -Zengníber Áron,
(Gábor Mih áIy)Szintai F erenc

feln tt Gytirkiiny-Madocsa 0:1
(0:1)
Yez: Szommer Attilao Bese
Zoltán, Varga Gábor
Gólsz erz :Boris Balázs

Seregi István- BakaLászló, Jenei
Ferenc, Erdélyi Péter, ifi Erdélyi
Péter-Wenhardt Akos, (Arac zki
István) Boris KornéI,Házet Péter,
Tarczal Róbert (Magyar Tamás)-
Vidinszki Norbert, Boris Balázs
(Besenczi István)

12.fordul ,2009.11.01
ifi Madocsa-Dunaftildv ár 4:l
(1:1)
Yez: Nyakas Balázs, Miiller
József
Gólszerz :Zengrííber 3o Viiriis

Seregi István-Szívós Dávid, Blatt
Péter, P.Kovács Dániel, F azekas
ZoLtán- Szabó Józsel Magyar
Tamás, Voros Gábor, Madár
Krisz tiá,n (Gábor Mihály)-
Zengruber Áron, Szintai Ferenc

feln tt Madocsa-Dunafiildvár 0:1
(0:0) 

,
Yez: Ereth Attila, Nyakas Balázs,
Miiller József

Gergely LászI - Baka LászI ,

Prdélyi Péter, Wenhardt Ákos,
(Araczkí István) ifi Erdélyi Péter-
LaczaTamás, (Wolf János) Boris
KornéI, Házer Péter, Vidinszki
Norbert (Pápista József)-B oris
Balázs (Bes enczi István), Agócs
Gábor

Kiadia,
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