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Helyhatós áá válaszá ok 2006.
Madoc a kiizseg Nem jutottalr be:
polgánne tefe3

Gelenc éfné
TolnaiIilára*
nktótrer els vasárnapján rendben megtortént a helyhatósá-
l' gi választás falunkban.
Madocsa kozség polg árai ismét fontosnak tartottak részvételti-
ket a helyi választáson.

Az iin lrormá ny zati v álasztá s ok
a szárnolr tíil éberr

S zav az,ópolg árok s zóma: 1645 f I00 %

Szm,azáson me gi e lentek szóm a : 987 fí5 60%

porgrífíne terjetiiltelc
A telepiilés polgarai nagy tobbséggel választották ujra

Gelencsérné Tolnai Klórót. Ezzel is elismerték az eddig vég-
zett munkáját és annak eredményeit.
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Bán Bálint Géza 255 26^L %

Rostás Gvorgy 226 23.^2 oÁ

Mérges G1,org,l 213 2l^8 %

Vajcs József Nándor 211 21,6 Yo

szabó Ferenc z04 20^9 %

Tetlák Sándor l80 l8.5 %

ifi. Torjék Zsigmond 173 17 ^7 Yo

voros Ferenc zsolt l68 17^2%

kovács István l56 16.0 %

Tóth Gábor l44 14^8 %

T arczal Jánosné l29 13.2 %

Szabó La.jos 65 6,7 Vo

Il Míarratí&íre.B
Testiiletí iilés
Q 0Oí szeptember 19-én tartotta utolsó, ciklust záro ulését
3 Wtutlocsa Kozség Onliormánl,zatának képviselo-testulete.
F bb napirendi pontok a kovetkezok voltak:

Az Ulésen a képviselo-testtilet elfogadta az önkormányzaí
2a06. ér, L télér,i teliesítésérol szóló koltségvetési beszámoló-
ját A\z. onkormányzat koltségretési berétele az I. télér,ben
l68.579.000 Ft 1,o1t, amel1,,bol a likr,,iditási hitel t)sszege
6.829.000 Ft. Az el zó el,t záro pétlzkészletet tigs,,elembe téte
az on}iormán_vzat l78 307.000 Ft-tal gazdálkodhatott. A kiadá-
sok fedezetére az I. télév során 175.917.000 Ft-ot fordítotturrk,
Az onkormányzat tigvelemmel az alapveto élelnriszerek

AFA emelkedésére - a kozétkeztetést biztosító T-.I Kereskedel-
mi és Szolgáltató Ktt. kérelmének helvt adott. és 2006. október
I-ttíI módosította a nversanvagnormát. lO%-os emelés mellett a
térítési dílak a kovetkezoképpen alakulnak:

óvodás g}rermek (kedvezménvek nélkUl)
ór,odás gvermek (kedvezménnvel )

iskolás g},ermek ftedvezménvek nélkul )
reggeli
ebéd

iskolás gvermek Qiedvezménnvel )
kétszeri étkezes 1 15 Ft

csak ebed 90 Ft
Idosek Klubja ellátott (AFA mentes) 430 Ft

szociális étkezók 5 16 Ft
e5véb étkezok 550 Ft

Ezt kovetoen az onkormányzat képrrisel -testtilete ti5ve-
lembe véve a lakosság kérését is - hozzájárult a Madocsa Kis-
h.g,v u. 13. szám alatti, 663 hrsz-u ingatlan megvásárlásához
Berki Sándor paksi lakostól. A r,ételárat 600.000 Ft-ban hatá-
rozta meg.
Utolsóként dontótt az onkormányzat arról, hogy a teleptilésen
él beteg gyermekek támogatására kozalapítvánvt hoz létre.

YégezetUl a polgármester asszolry megkoszonte a képviselok
nég"v évi mu"káját, és részukre kon_1,-r,et és emléklapot adott át.

Az utolsó ulés jó hangulatban, kellemes \,,acsora mellett fejezo-

helyhatósá-

Eraénye s szavazatok száma : 976 db 99%
Eruényte len szavazatok száma: ll db 1oÁ
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Gelencsérné Tolnai klóra 529 54%

szabó József 294 30%

Szabóné Nyigrénl,i .Tudit Mária 68 7%

Tetlák Sándor 65 7%

Voros Ferenc Zsolt 20 z%

Kepví elóijeliilt lt:
Öt t{i képrrsel a testtiletben, A korábbi képviselok kozul

négyen mérették meg magukat ujra, k mind a négyen ismét
testuleti tagok lettek.
(Mivel Gelencsérué Tolnai Klárát polgárrnesternek választot-
ták, így az ó képviselói mmdáfumót a kö"-etkezó jelah kapta.)

É*urye s szavazatok száma : 975 aa 99%

Érrrryíe len s zayazatok szarna : 12 aa l%

230 Ft
115 Ft

50 Ft
l80 Ft

Ge lencsérné To lnai klára 506 51,9 ?
Biide Istr,ánné 495 50,8 oÁ

soós Ferencné 381 39,I Vo

Puch József 365 37,4 oÁ

id. T rjék lstván 357 36,6 oÁ

viiriis Bálint 327 33,5 oÁ

szalai Andrásné 318 32,6 Yo

Csapó Laiosné 306 3I,4 Vo

szabó József 287 29^4 %

ifi. Lapo a János 266 27,3 oÁ
dott be. (HGo
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Hírek az íslrolánlr életébóít
Eredmlínveínk:

|| z Apáczai Kiadó az 1.

.nosztályban használt saját
kiadványait használók koré-
ben olvasásfelmérést készített,
melynek eredményét az idei
tanévben kaptuk meg. Soós
Ferencné elso osztályosai-
nak /most Z. osztályosok/
eredménye kiváló: 96,IlVo,
osszehasonlításként jegyzem me$, hogy nagykozségi iskolák
89Yo-ra, városi iskolák 9lYo-ra, fóvárosi iskolák 94%-ra teljesí-
tették a feladatot.

Ugyancsak olvasásfelmérést végzett az Apáczai Kiadó a 2.

osztályosok korében is. /j elenleg 3 . osztályosok/ Boldog
Istvónné tanitványai is kimagasló, 82,92%o-os eredményt értek
el. Nagykozségi iskolák eredménye .77Yo, városi iskoláké 79oÁ,
a fóvárosi iskoláké 81Yo.

Ezriton is szeretném megkoszonrri pedagógusaink szín-
vonalas oktató- nevel mrrnkáját.

p lvózatokról:

ll nehéz gazdaságt korulmények kozott eg;,v iskola az igen
a/l szukos állami és onkormány zatt támogatást csak páIyáza-
tok utján szerzett támogatásokkal tudja kiegészíteni. Ezért fon-
tos, hogy minél t bb pályázaturrk legyen eredményes. Ennek
feltétele a jól megírt pályamunka. Hogy páIyázatairrl,1 minél
eredményesebbek legyenek, iskolánkból 5 fónek van lehetosé-
ge az EU által támogatott ingyenes pályázatírói tanfolyamon
részt venni. A képzés egyébként személyenként 130.000 Ft-ba
kerulne. A képzésben részt vesz: Agócs Mihályné, Boldog
Istvánrré, Laposáné Sashalmi Ilona, Dr. Volmanné Reich Márta
és Molnárné Kiss Anita

Papí13ylíjtés
f skolánk Diakonkormányzata az idei
|. tanévben is meghirdette a papírgyuj-
tési akciót, tovább er sítve a hosszu
ideje tartó hagyományt. Szepternber 28-
án délután 1 és 4 ora kozott benépesult $
a Templom tér. Kicsik és ,rugyok, fel- }
nottek és gyerekek egyaránt ti".á Ít
résziiket a munkából. A szorgalmas
g"yuj tomunka megho zta gyimolcsét. Az
osztályok és egyéni versenyek eredménye a kovetkez .

alsó tagozat:

4. oszály 100 kg/fó
2. osztály 9l kg/f
3. oszta|y 62 kg/f
1. osztaly 17 k/f

felso tagozat.

5. osztály 159 kg/fó
7 . osztály 1 16 kg/fó
6. osztály 79 kg/fó
8. osztály 53 kg/fó

Egl,énileg legtobbet gytíj tott:

alsó tagozat: fels tago zat.

Bak Péter 2.o.384,5 kg 1. Biczó Zsuzsanna 5.o. 969 kg
Szintai Kristóf 3.o. 230 kg 2.Bak Petra 7 .o. 372 kg
Ptácz Barbara 3.o. 2l3 kg 3. Bokor Gyongyi 6.o. 353,5 kg

kószónjíik a sziilók segítségá és a didkok munkáját!

BÉaíÉs Parlagru vetélked
zeptember 28-án Pakson kerult megren-

Ql dezé sre az ,.Egyutt a parlagfu ellen" Ala-
pítvány által rendezett kornyezetrédelmi
vetélkedo, melyen Bán Réka, Englert Éva
Rebeka, Szabó Vivien 5. osztálvos tanulók
az elso helyezést érték el. A vetélked n
nyolc, Paks és kornyéki iskola vett részt. A
lányok ezután október 13-án a megyei fordulóban bizonyíthat-
nak.

Ügyességuk bizonyítékaként álljon itt egy versike, melyet ok
hárman a versenven írtak:

,Az asztma egy kínzó dolog.
ha a e /omokat parlagon hagyod

nem lesz nagy orom,
mert elotted vtrágzlk az tirom."

A 2o,o,6 /2OO7. tanév rend ie
Fontos id pontok a tanév sz,ervezésével kapcsolatban:

A szorgalmi id :
- elso tanítási napj a. 2006. szeptember 1. (péntek),
- utolsó tanítási napj a: 2007. junius 15. (péntek).
- A tanítási napok száma száznyolcvane r nap.

A szorgalmi ido elscí féléve 2007. január 19-ig tart. Az isko-
lák 2007 . január 26-ig értesítik a tanulókat, illet leg a kiskoru
tanulók szuleit az elso télér,ben elért tanulnrányi eredrnények-
rol.

Tanítási sainetek:
ószi sztinet 2006. október 30. - november 3,
A sziinet el tti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a sziineí
utáni elsó tanítási nap november 6. (héíí ).

téli sziinet 2006. december 27 . - 2007 . 1anuár 2.

Á sztinet elótti utolsó tanítási nap 2006. december 22. (péníek),
a sztineí uíáni elsó tanítási nap 2007. január 3. (szerda).

tarlaszt sziinet
2007 . április 5. - április
l0.
A sztinet el tti utolsó ta-
ttítási nap április 4.

(szerda), a sziinet utóni
elsó tanítósi nap április
I I . (szerda).

Agócs Mihályné
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Aírgol 3ábor
|f z elso nap megismerkedttink Ákossal és a három angollal,

arlFrannel, Daviddel, és Jane-nel. Hamar barátok lettunk.

Kaptr_rnk kituz ket, hogy tudjuk, ki kicsoda, és melyik csoport-
ba tartozik. A négy csapat: a zsiráfok, a vízilovak, az eletántok
és majmok a tábor folyamán pontokat gyujtottek, majdnem
mindenki ugyanannyi pontot gyujtott, de végul a vízilovak
nvertek. A nap folyamán egy ,,hívódalra" gyultUnk ossze t bb-
.szor, például minden reggel. A zene után leulttink, és az ango-

lok elmondták az aznapi torténetet. A torténet után losebb cso-

portokban feldolgoztuk azt, lJtána pihen ként tízoratztunk,
azután lgazl angolok tanították anyanyelvUket. A finom ebéd

után jobbnál jobb angol játékokat 1átszottunk. Utána megfanul-
tuk az aranymondást, amit egyéni pontért másnap felmondhat-
turk magyarul eg} ínagyar segítonek, angolul .gy angolnak.

Az aranymondás után vetélke dttink, be szélgettunk, j átszottunk.

Énekeket tanultunk, kézmuveskedtunk, leveleket írtun}c a
.,ciposd oboz alias postalá dába" , vagy az angolokat tanítottuk
magyarul, például megíanítottuk Jane-nek, hogy a stiti jó.

Az utolsó nap bemutattuk a sztil knek, amit tanultunk, elmond-

ták a versenyeredményeket, csoportversenyben alig egIJ- -két
ponttal a víztLo csapat, egyéniben alig eg.,v ponttal én lettem aZ

elso. Persze mindenki ugyanannyi díjat kapott. Végul egy ko-
zos uzsonnával bucsuztunk el barátainktól.
Így ért véget a Jungle Jamboree, avagy az angol tábor.

Borzavári Róza a vízílovaktóI

Ifju á3í tábofolr
Í) OOe_ban két ifiusági tábort tartottunk. Augusztus r,égén eg},,

3 hetet toltöttiink Balatonszemesen a helyi baptista gvuleke-
zet imaházábol kialakított táborhelyen. A táborozáson az iflu-
sági csoporthoz tartozo baptista és református fiatalok l,ettek
részt. Délelottonként a Zso|árok konyvér l beszélgettiink, dél-
utánonként pedig strando ltunk, sporto ltunk.
A gyermeksátortábor után ifiusági sátorozást is tartottuntri a

parókián. Errol a taborról Bacs Agnes számol be.

il ,g*ztus 7-e dé|után 5 óra, mindenkí az udvaron t-elpakol-

an va. Bekoltoztunk a sátrakba, és megbeszélttik a napi prog-
ramokat. 7 ora korUl megéheztuntrc, és nagy lakomát csaptunk.
Nem voltunk tul sokan, bár ezt az ételfogyasztás nem mutatta.

Zstlzsa néni torténeteket olvasott fel, amin jókat nevettiink.
Besotétedett, és kitalálfuk, hogy bujócskázurk egy*et, Kicsit
piszkosak letttink, de gondoltuk magunkban, hog,v a mosógép
majd kimossa. Szép nyári este volt, és sétáltunk egyet a falu-

ban, kozben beszélgettunk., és nagyokat nevettunk. Miután
visszaérttink, elfláradtunk, és nem volt probléma az elalvással.
Másnap vidáman ébredtunk, és kozosen elkészítettiik a regge-

lit. A délelotti programban Ruth konyvérol beszélgettiintrl. A
csoport egyik fele Péter bának segitett fóznt, a másik pedig

focizott. Ök r,oltak tobben. Az ebéd nagvon jól sikerUlt. Ebéd
után a kicsik mosogattak: Róza meg Domos . Kezmuves foglal-
kozás volt, mozaik képeket készítetturrk, és volt, aki gyongv t

fuzott. Hogy eg_y kicsit mozogiunk. elmenttink a fa|uházhoz
kosarazni. Nagv éhesen térttink r,.issza, és vacsorát készítettunk.
Vacsora után kártyázás kovetkezett. Mindig Péter bá' volt az

ász. Mikor már untunk, hog}, mindig ó nver, ugv gondoltuk,
hog.u megi áratluk egv kicsit a faluban. A sétából visszatérunk
aludni. Az alvásból persze nem lett semmi. ment az éjieli
traccsparti. Másnap kómásan mentun}i teríteni. Délelott egi'
kicsi pihenteto beszélgetés volt a Ruth konyvérol. Délután pe-

dig 1tlt r,ízibombáztunk, csak a t-elrrottek maradtak szárazon. Az
esti lakoma után tjnnul próbáltunk tanulni, de nem sikertilt.
pedig Pisti megpróbálta. Az iflusági tábor végéhez érkezttink,

azbiztos, hogv jor,óre is elmegr,unk!

Mesnívó
zeretettel meghírluk az 1956-os tbrradalom 50. ér,{brduló-

ián urrnepi istentiszteleteintrce, melvet október 22-én, vasár-

nap 11 órakor, i11. október 23-án este hat órakor tartunk.

,.Mindig. mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen sem-

miféle értelme hazád nélkul. Ne l,árj jót a hazátol. s ne sopán-

kodj , ha megtrántanak a haza ner,ét,len. Mindez érdektelen.

Egtr,általán semmit ne r,árj hazádtó|. Csak acljól azt, ami lug-
j obb é le teclben .

Ez a legfóbb parancs. Bitang, aki ezt a parancst,lt nem ismeri."
wárai sóndor

Programok
a feforflrátrr gnilekezetben
Október. 7.

10 óra Angol-kor fiataloknak és 8},,ermekeknek
Sztárat Kupa

Október 14.
Ifjusági Bibliakor

Október 28.
Iflusági Bibliakor
Egész napos gvulek ezett kirándulás

Október 30 - november 27-is
Öt alkalomból álló Bibliaiskola t-elnottekrrek

November 1,

Sztárai Kupa
Novembri 4.

10 óra Angol-kor fiataloknak és 5v-ermekeknek
November 9.

15 óra Asszonykór
November 10-12.

Fértj hétv,ege Simontornyán
November 17.

It_jusági Bibliakor

szeretettel várunk Mírtdenkít !

ÁUandó Atkalmaink:
ökurnenikus bibliaóra minden szerdán 18 cirakor,

Kóruspróba minden pénteken 17 órakor,
Gyermek-istentiszteletek 1 0 órától.

Istentisztelet 1 1 órakor.

p-
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,rEmelt s lee itahullámozóti ó"
(Radnóti Miklós)

llajon nem azért tolt el berrrrtrnket olvan mélységes szoron-

V gással a haIáI, mert kényszerít, hogy felvesstrk a valódi
kérdéseket, melyeket oly sokszor eltemettiink magunkb an?"

Nem konnyu ugy tekinteni a hdráIra, mint éltUnkhoz szoro-
san hozzá tartozó eseményre, mint élettrnk szerves részére.

Régebb en az emberek jobban számoltak a ha|ál tényérel, saját

életiik végességével. Miért? Mert kózvetleniil megtapasztalták.

Óregapáik, dédanyáik nem korházakban haltak me$, hanem a

szomszéd szobában. A technikai fejlodés csapdába csalt ben-
nunket: nem tudunk mit kezdeni a halállal . Ezért védekezés-
képpen a halál gondolaát kiszoríüuk mindennapjaintrlból. A
mai kultrnában gyermekkorunkban tanuljuk meg ezt a tagadást.

,,Korunk gJ-ermekei oly gyakran látnak meghalási jeleneteket.

amennyit korábbi nemzedékek gyermekei soha, legfeljebb a

harmincéves háboruban. Valój ában azonban semmit sem Iát-
nak, mert a halállal kezd d és halállal r,égz dó krimisorozat
gyilkossága csak el re kigondolt revolr,erbaleset, ugyanaklior a

nagyapát, akinek a halála tanulságos lett volna, szemuntri elol
gyorsan kórházba szá|lították." Vujon nem azért szakad az em-

berekre a rettenetbe ejto halálfélelem, ln a betegség elso jelét
tapasztalják, ha az oregség figyelmeztetó ielzéseit megérzik,
mert sohasem gondoltak saj áthalálukra? Hirtelen megbeteged-
ve, váratlan betegségbe esve ott ál1 az ember saját elmulásának
ténye elott, magára maradva, nincs, aki vele tartana mély és

Lgaz gondj aiban, gondo lataiban.
Mert az idos do ember és a betegségbe esett ember egyszer

felteszi a valódi kérdéseket, s mert ember szereti ezeket egy

másik ember kozelében megfogalmazni. Szeretné kimondani
kimondhatatlan félelmeit, titkolt reménységeit, élettapa sztala-
tát, ami beltilrol eddig ot építette. A szeretett családtagnak el
kell jutnia ilyenkor abtztonság és a védelem olyan magas foká-
í&, ahol a kétségesked el tudja mondani, mit gondol arról a

halálról, amely a saját testét belUlr 1 veszé|yezteti. Természete-
sen az lenrre jó, ha - oregségt 1, betegségt l fUggetlenul - nem
kellene félnunk attól, hogy a saj áthaláIról beszél_1Unk, dz lenne
jó, ha egészségesen sem maradnánk magunkra furcsa, szoron-
gó, emészto gondolataintr<kal, hanem nyíltan beszélve eg,y befo-
gadó és szeretetteljes kózosségben feloldhatnánk azokat.

,,Az lgaz ember halála jó, mert nyugalmat ad. még jobb
azért^ mert uj életre visz." Szent Bernát szavai ezek a kozép-
korból, de ma is megszólalnak e szavak a keresztyéneknek.

,,Halál, hol a te diadalod? Halál? Hol a te fullánkod?" olvashat-
j,rk a Bibliában. A fullánk itt akozéppont szór,al adható r,issza:

,,Halál? Hol a te kozponti szereped?" Tehát már nem kozponti
kérdés a halál, mert Krisztus feltámadt, s majd átvisz benntin-
ket is az lgazi életbe.

Mivel a halál szenr,,edéssel is jár, s azzal a tudattal, hogy
egy idore el kell válnunk attól, akit szeretunk, minden ember-
nek fel kell késztilnie erre az utazásra. Megfogadhatjuk Szalézi
Szent Ferenc szavait ,,A fák, amelyeket a szél kitép, nem al-
kalmas ak az áttiltetésre, mert gyokereik mélyen a foldben ma-

radtak. Aki más foldbe ukurl a a fát átvinni, anrrak valamennyi
gyokeret egymás után kell ugyesen kivenrue. S mivel a nyomo-
rult foldrol az é| khazájába kell átultetni, hajlamainkat e5y-más

után kell a világtól elvonni és kiszabadítani. Akik hirtelen el-
utaznak, mentségukre szol, hogy nem vehettek bucsut barátaik-
tól, nem késztilhettek fel kelloen a hosszu utra, nek nk azorl-
ban készenlétben kell lennunk, nem azért lrogy ido elott elmen-
junk, hanem hogy nyugodtabban várhassunk.

- L.Zs, -

g
73. ziiretí bál Madocsán

2006. szeptember 16.

Irugvományainkhoz hír,en az tdén is megrendeztiik a sztneti

n fJlrorrrrlást és bált. A csoszlányoknak ós cscjszlegényeknek
már kora reggel elkezdodott a nap, virágfiizérekkel és szala-
gokkal feldíszítették a hintókat. s a sok szép szol bol koronát
Éotott.k. Az id lárás az idén kegyeibe fogadott benntinket, így
ragyogó napsiitésben kezdodhetett a felvonulás a mag,var ruhá-

ba és népviseletbe oltozott fiataloknak, lovasoknak, A szokásos
megállóhelyeken az érdeklod k részére a Madocsai Hag-_y*o-

mányorz Néptánc Eg_1,*esulet utánpótlás csoportja tartott színes
bemutatót, és ezeken a helyeken hallgathatták meg az elmult ér'

torténéseirol szóló humoros hangr,ételu rigmust is.

A t-elvonulást záro bálon részt vevo 200-250 vendég számára
Kiss Lajt-ls és zenekara szolgáltatta a zenét Éirercor st,lk értékes

tombolatár5v- talált gazdáta, a f, díj természetesen most is a

korona volt,
Ezuton szeretnénk koszonetet mondani a bíróknak,

bírónéknak. oregcsoszoknek, hintósoknak, a szuloknek, s min-
den részt l,evonek, akik onzetlen segítségiiktr<el felejthetetlerrné

tették a rendezvénvt . Ezze| hozzálárultak aLthoz, hog,v ez a régi
madocsai hag;.omán1,, az tdet évben is életre kelt, szép és színes
rendezvénve volt a falunak. rendezííség

A zeksz átdi kam a:aaenekan
konceít je

Ál zeotember 2 -] -an
J este 7 órakor a

templomban felcsen-
dultek a hegeduk. A
koncerthallgatók szir,ét
orom járta át, amikor
kozelr l, élóben látták
és hallották a zenészek
j átékát.

A koncerten Georg
Teleman és Antonio
Vivaldi barokk zenélét, Mozart és Bartók Béla muveit élvez-
hettuk. Foldesi Lajos ber,ezeto szatai, a muveket mag}-arázo

tanítása felnotteknek és a tiataloknak egy-aránt nagv élményt
nyrijtott. mivel ígl, ért fulekkel és lélekkel még kozelebb ke-
rulttink az elhangzo muvekhez. S természetesen megismerked-
tunk a hangszerekkel, a hegeduvel, a mélyebb hangu brácsár,al.
csellór,al és a nagl,bogovel.
Foldesi Lajos zeneakadénrtat tanár lregedu szakos not,endékei
és a szekszárdi kamarazenekar a Tolna Megyei Kulturális Inté-

zet támogatásával az ,,Élteto értékek vonzásában' programon
keresztul jutott el a madocsai templomba. A fellépést a retbr-
mátus gl ulek ezet és az C)rrkorm ányzat már lretekliel korábban
szeívezni, hirdetni kezdte. Össze is g,vult sok zeneszereto fiatal
és család. Mások azért is készultek nae,}, örommel a koncertre,
mert Madocsa sztilottjére. Foldesi Lajosra vártak nag;,, szeretet-

tel. Sok vendégtink érkezett Paksról is, akik arról számoltak be,

hogy nag}, öromöt jelentett számukra a koncert. Foldesi Lajos
legkozelebb a téli lrónapokban lép fel a l,idékUnkon. Feleségé-
vel pakson, a Muvelodési házban adnak koncertet,

S zíve s en terr,,e zgett, ho g,v gy akrabban elutazzon no l,endé ke i -

vel és a kamarazenekarral hozzátk Madocsára. Már csak a

kozosségen mulik, hog}, ezután is szírvel, lélekkel r,áriuk, és

készuljiink.
-AN-
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zeptember 27-én az atomerómu teriiletén az |-2. blokki
\J reaktorcsarnokban tartották meg azt a saitotájékoztatót,
ahol a Paksi Atomerómu Zrt. bejelentette, hogy októberben
elkezdik a 2. blokki 1. sz. aknában lévó sérult futoelemek eltá-
volítását.

A Paksi Atomeromti Zrt. szeptember elején megkapta az
utolsó engedélyt is az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóságától arra, hogy elkezdhesse a munk áIa-
tokat.
A sajtótájékoztatón mutatták be, miként zailik majd a 2.

blokk 1. sz. aknájában lévo sérult futoelemek eltá,u,olításának
rnuvelete.
,,1 2. blokk leállításót kovetóen kezdódik el az tttttnka, anti a
he l1,,reállítás e I készíté sét je leníi.
.4 hely,7gallításnak nincsen idókorlátja, az e ltávolítás során
kizárólag a biztonság mindett konilntények kozotti ,szent elótt
taríasa az egyetlen szemponí.
,4 helyreóllítás munkáIatai alatt rendszeres idókazdnként sajtó-
t áj é ko zt a t ó kon, va lam i n t s aj t ó kó z l e m é n,r,,b e n .fo gi u k t aj e ko z ta fu i
a koa leményt arról, hol tart, miként halad a heh,,reáIlítás

íoly*rata. Az atotnerómtj honlapjón (l::::l:::,,u"tl:_us:.l:l:mu,.fu)

e lérhettjek a he lyre óllítással kapcsolatos legfontosabb infonná-
ciók, valamint az az animáció is, Amely az eltávolítás miiveletét
rnutatja be. - mondta Mittkr István fóosztályvezeto.

ffi.ffi,MÉ
nENponsÉq FELHÍVÁ
il Paksi Rend rkapitán_vság ujra

.rlfelhír,,ja a tisztelt polgárok fi-
gtr,elmét az ugynevezett "trtikk s"
lopásokra. E buncselekmények j.l-
Iemzót, lrogy ismeretlen személyek
hivatalos személynek kiadva magukat
- kUlonbozo irrdokokkal igyekeznek
házakba, lakásokba bejutni, és ott a

sértett tig;-elmét elterelve eltulajdo-
rrítják értékeit, de nem e&v esetben
valamilyen módszerrel ráveszik, hog;,,

maga a sértett mutassa meg péruét.
A házakba, lakásokba jutás módszerei kozUl elsosorban E-

ON, Nvugdíjfol1,ósító Intézet, Vöroskereszt alkalmazottairrak
adiák ki magukat, de tobbszor fbrdult elo^ ho n az elkol,etok
rendoroknek adták ki magukat.

KérjUk Onoket, 1rog}, magukat hivatalos személ.vnek mondc,ltt
emt,lereket csak akkor engedjenek lakásukba, ha pontosan meg-
px,ozodtek arról, hog1, r,alóbarr lrivatalos személyek. Keriék el
igazolrrán1,,ukat, azt kéztre véve &vozodjenek meg annak való-
diságáról. Amennviben nem adnak át semmilyen okmánvt.
rl&8,_,1, csak eg,V lrirtelen mozdulattal felvillantanak egry- papírt,
semmr esetre sem engedjék be. és azonnal értesítsék rendorka-
pitányságunkat a 107-es rrasv l l2-es ingyenesen lrír,,ható se-
gélyhívó számok valamelyikén.

Heisler Judit r. íhdt!,.
sajtóreferens

----
{j.
ffi

v tríMetés

Nem tud ínít kezdení
az építési és bontási hulladékával

vagy szippantatni szeretne?
A DC Dunakom I(Ít. megoldja gondját!

H wj o ti gyféI s zolg á latu n k at
hétkóznap 7-15 óráig a

75 /sI. o,41 1
teleforrszárrrorr és rerrdelj e meg szolgáltatas airrkat !

A lakossági építési hulladék beg},tíjtése 4 m3-es nyi-
tott konténerbe és elszáIlítási díja, fordulónként:

10.095 rlíord. + 20 % ófa
A lakossági szenrryviz begyujtése és hulladékkezelohoz torté_
nó szállítása (l\4adocsai Vízm ihoz). átadasa m'-ként:

1. 04 Ft/m3 + 20 % ía
l=Nl=-l #ffiBÉ,Él=l

'"l"fA szerkeszt ség telefonszáma megválto zott.
Azuj zám3

tt7-1o9 E

A paksi atomer mti

A 2-es blokk

kíemetílr a ériitt fiítíielemelret
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@ grzlínr-x-&zrpÉa.I-re;TEIK
ptÓntcz-nÉntET

2006/2007
orróBER 26.

Shelagh Delaney: EGY CSEPP WtrZ-színmu
Budapesti Kamarasz ínházl

Rendezte: Tordy (}éza

R.y Cooney: PÁRaTLAN PÁROS -r,ígtatek
/Soproni Pet fi SzitÁázl

Rendezíe : Sziláryi Tibor

Jacques Deval-Nádas Gábor-Szenes lván: A POTYAUTAS

""íil!l,J"#iliT,,Rendezte,. borJózsef

Fejes Endre-Presser Gábor,: JÓ ESTÉT I\YÁR,
JÓ ESTET SZERELEM - musical

/Pannon Vársz ínház, Veszprém/
Rencl e zíe,. Y ándo ríi László

Tamási Áron: VITE ZLÉLEK - r,ígjáték-
/Turav lda Színházl

Rendezle . Eperjes Károly

LATINDYITS-BÉhhET
2006/2007

OKTÓBER 2,t.
Neil Simon : A FURCSA PÁn - r,ígiáték

/Turay I,Ca Színházl
Rendezle: Míkó István

'W. Somerset Maugham: SZERELMI XORUTAZÁS
színmu

Rendezle: Meczner János Jászai-díjas érdemes mtivész

Dés L.-Geszti P.-Békés P.: A DZSUIYGEL KÖIr{Y-
VE 

musical
lPannon Vár szinház, Ves zpréml

Re nde zíe,. Y ándo r{i Lászl
M.ry Chase: BARÁTOM, HARVEY - r,ígiáték

Budaorsi Jatékszín/
Rendezte. Sz ke István

Csurka Istvón: nÖetÖrr IKNÁK - komédia
lTurav Ida Színházl

Rendezte,. Bor József

bérletek ára: 9.000 Ft nJ,ugdíjasolarak 7.500 Ft
j"gr,2.200 Ft.

A mt ís orvó l toztaíá s j o gát _fenntaríjuk !

reln tt hangversen berlet: 3000 Ft, jegy: 1.500 Ft
Ifiusági hangversen bérlet., 750 Ft, jeEy,: 500 Ft
Gyermek színházi bérlet:2400 Ft, jegy: 500 Ft

is váltható!
T7-Á.I_Tlsic}nlr BÉn.LrelTElT .á.

i -,ón .t4}.-iKG} ?r-á'] ilt O7r,

Palsl program0l
IIrG)7-,a IvIfrIsiG}FLl

Október 8. /vasárnapl 19 ra
KARIB TEF{GER KALOZAI 2

A HOLTAKKINCSE**
Szinh"onizált amerikai kalandfiIm, 115 perc
F szerepl k: Johnny D"pp, Orlando Bloom Keira Knightley, Stellan
Skarsgárd, Bill Nighy, Jack Davenport Rendezte: Gore Verbinski

Október l"1. /szerdal 19 óra

PARTYGIMI
Színes, feliratos amerikai tinivígjóték, 87 perc
F szerepl k: Milo Ventimiglia, Lacey Chabert,7ae Saldana
Rendezte: David Kendall

Október 13. /péntek/ 19 óra

rÁvKApCS*
Színes, szinkronizált amerikai vígjáték, I08 perc

F szerepl k: Adam Sandler, I(ate Beckinsale, Christopher Walken,
David Hasselhoff Rerrdezte: Frank Coraci

Október 15 /vasárnap/ 19 órakor

vAD/lszPllÓrÁr
Színes, feliratos francia akciófilrn, I0 2 perc

F szerepl k: Benoit Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Pailhas
Rendezte: Gérard Pires

Októb er 20. /péntek/ 19 óra

LIJZER SC
Színes, feliratos amerikai vígjáték, 85 perc

F szerepl k: Rob Schneider, David Spade, Jon Heder, Jon Lovitz
Rendezte: Dennis Dugan

Október 25 /szerda l 19 órakor
HALÁLOS IRAMBAN: TOKIÓI HAJSZA

Színes, feliratos arnerikai akciófilm, ]04 perc
F szerepl k: Lucas Black, Bow 'Wow, Brian Tee, Sung Kang, Jason
Tobin, IYathalie Kelly Rendezte: Justin Lin

Október 27 lpénteW 19 óra

ATESTOR
Színes, feliratos amerikai akciófilm, I08 perc

F szerepl k: Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Kim
Basinger, It{artin Donovan Rendezte: Clark Johnson

Október 29. /vasárn apl 19 óra
NAPOLA_ A rÜHnER ELITCSAPATA*

Színes, feliraíos németfilm, I I0 perc
F szerepl k: Max Riemelt, Tonr Schilling Rendez : Dennis Garrsel

Korhatár:
'r 12 éven felUlieknek, ** 16 éven feltilieknek!

* 'r 'r 1 8 éven felUlieknek!

.Tre!Gi.!ír-á,Fl..A-I3l
Jegv ára: helyárak: I.: 450 Ft, II.: 400 Ft

Ernelt helyárak: I.: 600 Ft, II.: 500 Ft
Drpla helyárak: I.: 900 Ft, II.: 800 Ft

PAKSI KO ZDIUVE LODE SI KHT
703 0 Paks, Gagarin u. 2 T el1 5 15 1 9- 1 50, Fa:<: 7515 1 9- 1 5 5,

e-mai l : postmaster@p aksivmk. hu
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Megvan a7 elsói wíízelem
il 7. fordulóban sikertilt megszerezni elso gv zelmUnket, nem

rll is akármelyik csapat ellen, mindiárt a tavalyi bajnok
Dunafoldvár ellen.

Csapataink birtokba vették a feluj ított oltoz t, még egyszer
koszonjtik az Önkormányzatnak, hogy ilyen kultr:rált korulmé-
nyek kozott sportolhatunk. KoszonjUk a kil,itelezoknek is a pre-
cíz munkát, és koszonjtik Ftiller Sándornak a két q kapuháIot. Az
oltoz átalakításával a bufé kiszoruht az épuletbol. A mobil bUfé
tizemeltetését megpá|yáztattuk. Titkos szavazással a Puch soroz
lett az trzemelteto, elsosorban azért, mert tédtésmentesen ellátja a

gondnoki teendoket is, ami javítj a az egyesulet gazdálkodását. A
dontést a régt gondnok és a régi bUfés csalódottan vette tudomá-
sul. Most az ujság hasábjain is megkoszonom az egész csapat
nevében a Sarki kocsma és a Besenczi házaspár évtizedes támo-
gatását és mrrnkáját

Ismét elmgradt az els gy zelem
Madocsa Kajdacs 3:3 (G.: Hargitai, Besenczi, Bode)
Muller- Baka Szili Z., Tóth,V r s, Araczki Attila - Hargitai, (Vidniczki), Araczki
Antal, Aradi, Taba - Bóde I., Besenczi I.

Annak ellenére, hogy sértilés miatt hiányzott Szili L, Sánta,
Torjétrq mindenki az elso ltazat gyózelem megsztiletését várta a

meccstól. Az els perctol tamadtunk, de a szeryezetten játszó
fiatal kajdacsi csapat jól védekezett, és gyors csatárai rél,én ve-
szélyes kontra támadásokat vezetett 1 : l -es félido után két gvors
gólt szercztek, és ett 1 kezdve teljesen bunker futballt játszottak.
Nagy nehezen sikertilt egyenlítentink, és az utolsó l0 percben
ziccereink is voltak, de nem tudtuk a gyoztes gólt begyötorni.
Heves nézótéri indulatokat váltott ki egy meg nem adott l|-es, az
idegesség a játékosokra is átragadt, mindkét Araczki a kiállítás
sorsára jutott.

ift. Madocsa Kajdacs I:2

Papídorma v er es ég idegenb en
Ócsény Madocsa 3:1 (G.: Bode I.)
Mtiller-Baka, Tórjek, Aradi, Tóth, -Haag, (Araczki I) Hargitai, Besenczi, Taba-
Bóde, Vidinszki

A jó játékerot képvisel Öcsény ellen nem mi voltun}i az esé-
lvesek, f leg gy, hogy ezuttal a fél csapat hiányzott. Szili L,
Szili Z, Sánta, Araczki Antal és Attila, Tancsa, Voros Zs nem
tudott játszani. Tobbnyire védekezttink, és a 75. percig csak egy-
gólos hátrányunk volt. k ewenlítésre megvoltak az esélyeink,
de ezen a napon semmi sem jott ossze. T rjék begyujtotte harma-
dik sár gáját, majd ajándék btrntetót kapott uz Ócséry, ami eldon-
totte a meccset, ráadásul Aradit kiállították. Bode révén megsze-
rezti,rli a becsiiletgólt, azán ismét a bíró kovetkezett, kiállította
Tóthot, majd torvényszeruen bekaphrk a harmadik gólt.( ,,
ifi. Ocseny Madocsa 3:2

Megvan .z els gl zelem a bajnoki címvéd ellen
Madocsa Dunafiildvár 2:1 (G.: Sánta, Hargitai)
A,{uller-Baka, Blatt, Sánta, Szili Z, (Vórós F)-Hargitai, Besenczi, Taba, Vórós Zs-
I,ri dins zki, (Tanc s a)B ode

A szezan eddigi legnehe zebb mérk zése várt ránk, a tar,alyi
bainokot fogadtuk, igen sok hiényzoval. Jól kezdtunk, és Sánta
remek lovésével vezetést szerezttlnk. A f ldváriak tobbet birto-
kolták a labdát, de kontra támadásainkból korrnyen megszerez-
hett k volna a második gólunkat is. A második félid ben a ven-

dégcsapat némi bírói segítséget is kapott. de ragyogóan véde-
keztunk. N.gyedórár,a\ a vége el tt eg,venlített a Dunat-óldvár,
de utána Hargitai szép egyéni alakításár,al megszerezttik a gyóz-
tes gólt.

tfi. Madocsa Dunaftldvár 1:I

A bajnokság állása:

l,. Decs KSE.
2. Biilcske SE.

3. Dunaszent5,,iir&y
4. Ócsény SI(
5. Szekszárd UFC.
6. Tevel SMI(
7. Bátaszék SE.

8. Dunakiimltíd
9. Dunafiildvár FC.

l0. Majos
1l,. Gerjen SI(.

12. Tolna VFC.
13. Madocsa SE.

14. Kakasd SE.
15. Ozora SE.

|6. Krjdacs SE.

7

7

7

7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

716
615
615
814
913
713

l2 l0
11 9

98
157
157
177
196
135
2l, 5

192

51
43
43
42
41
41
24
23
22
21
21
21
13
12
12

2

18:
15:
14:
14:
18:
12:
15:
11 :

-3:
12:
l0:
6:

13:
9:

12:
10:

IDeindultak az utanpótlás bajnokságok is t]l4 és UI7 korosz-
ntályban, íg;,, eg;,vtitt maradhattak a tavalyi csapatok.

Dunafoldvár, Bolcske. Dunakomlod. Ozora, Pincehely, Tamási.
Nagydorog van a kicsik csoportjában, az t]l7-ben nincs
Nagydorog és Tamási, de \,,an Simontornya.
Az U13 elso meccse Ozorán lett r,,olna, de nem utaztrxrk el,
mert nem volt elég játékos. A kovetkezo héten itthon is létszám-
hiánv*osan álltunk ki Pincehely ellen. Továbbra is várunk a csa-
patba '94-es, '95-os, '96-os sziiletésu fiukat.
AzUl7-es csapatban nincs létszámhiány, de az osszetétel nem
az ugazi. Az lerure a jó, ha a tobbség 15, 16 éves lenne, mert az
ellenfeleinknél is ugv van. Az U 17-es tjuknak is két meccsuk
volt, mrndkettot elr,e szítetttik.

tiregfiuk focí
ll szeptembert rangadóval nyitottuk a szomszédvár ellen. A

arlpresztizsen kívul a visszavágás is hajtotta játékosainl,iat a
tavaszi hazat vereség miatt. Jól kezdtunk, hamar kétgólos elony-
re tettiin}i szert. Azután kicsit ráUltunk az eredménvre, melynek
kovetkeztében egyenlített a Bolcske. A második félidoben 20
percig nem láthattak gólt a néz k utána négy"et is. Szerencsére
mindet mi rrigtuk!

Biilcske -Madocsa 2-6 (2-2) (G., Somog1,,i 2,-Szabó & Szabó,
Kovács, Beftók

Blatt Gy.(Feil,) - Araczki - Blatt P.-Kovács- Zemkó - Szabo II.- Szintai L - Szili
L.-Szili I - Sornog7,i-Szabó - Cs; Rostás, Prpp, Bertók, L'orós B., Novák F.,
Sereg, Szintai F..Kis Gy.,Adorján.

,,4 rnérkózést kóvetcj héíen a BOlcske visszalépett a bajnokságból.

Az szi mérk zések várható programia a kiivetkez :

október 7. Kolesd - Madocsa 15 óra
október. 14. Nagykarácsony - Madocsa (Sárbogárdon) 15 óra

Minden szurkolónak és sportbarátnak jó szurkolást kíván az
oregfiuk csapata. Szintai LászIó
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