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Elkezdóidiit3 a polgármesteri hívatal felu jit aa

Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal felqítása. A Tolna
Megyei Tertiletfejlesztési Tanács áItal megítélt 2.365.000 Ft
támogatásból és a hozzá biztosított öner b l összességében
3.638.000 Ft értékti felujítás jön létre, melynek keretében meg-
valósításra kerul a homlokzaton lév 5 ablak cseréje, és a kiils

Megujult alEgé z ésház

vakolat teljes felujítása. A Polgármesteri Hivatal tet cseréjét a
paksi Atomer mii zrt-nek köszönhet en sikerult az idei évben
megvalósítani. A tetócsere költségét teljes egészében az Erómu
biztosította, ez is tirkrözi az Önkormányzat és azErómií jó part-
neri kapcsolatát.

Két éwel ezel tt már megtörtént a g}*ennek háziorvosi rendel ,

véd női szoba felujítása. Az idei évben a Dél-Dunantuli Regio-
nális Fejlesztési Tanács által megítélt támogatásnak köszönhet _

en az elmirlt hónapokban az Egészségh iz telles ktils - és bels
rekonstrukciója megvalósult. A 7.142.000 Ft értékii felujítás
keretében a tet szerkezet, a feln tt híEiorvosi rendel bels és
az egész épulet ktils felirjítására sor kerult.
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Potgáfínesterí kiis zóntíí
"Az ember csodálatos életet élhet
ezen a fOldon, ha tud szeretni és
dolgozni. Szeretni azt, amit dol-
gozik, és dolgozni azért, amit
szeret. "

Tisztelt Madocsaiak!

tlugy örom számomra, hogy 8
o/ u év munka után ismét elnyer-
tem a teleptrlés lakosainak bizal-
mát, és szavazataik alapjan, az
onot akaratából ismét a falu élé-
re allhatok. Szeretném megkö-
szonni mindenkinek ezt a bízalmat, naryon jól esett, mert er t
ad, bírtaást a jöv re nénte, és visszaigazolásként is uolgáI,
jelenWe azt, hogy a lakosság egyetért eddigi intézkedéseinkkel,
és elfogadj a, elismeri eddig végzett munkankat.

A köszönet nemcsak a szavazatokért jár, hanem azért a sok-
sok turelemért, megértésért, az eryuttmíiködésért, amit mun-
kánk során tapautalhatturrk a lakosság réuéró| az elmirlt 8
évben. A lakosság bizalmát mindig iryekeztem munkámmal
megköszonni, most sem szere rék mást tenni és ígérni, csak
annyit, hogy a lehet ségekhez mérten iryekszem a telepulés
fej l dése és a lakosság érdekében végezni a munkámat. Most
Onot ismételten a keztirrkbe adták a falu irányítását, ami nem
kis felel sséggel, odafiryeléssel jár, de amelynek szeretnérrk a
legobb tudásunk szerint megfelelni, és teljes er nkkel azon
lesztink, hogy az elkövetkez 4 évben is munkánkkal el segít-
siik Madocsa fej l dését.

Vannak szép álmaink. És vannak terveink, amelyekkel meg-
valósíthatjuk ezeket a szép álmokat. A legfontosabb az áImairrk
közirl az, hory jó leryen itthon, Madocsan élni és dolgozni,
családot alapítani. De ne csak azért legyen jó, mert gyökereirrk
idekötnek benntinket, hanem azért is, mert a jó és tartalmas élet
lehetóségei megvannak nalunk. Az a feladafunk -neklink, a
telepulés vezet inek -, hogy hozzátegyuk mindazt a falu életé-
hez, amit ma egy önkormányzathozzátehet. Láthaüuk sokfelé,
hogy ez néhol mennyire kevés, és láthatjuk azt is, hogy néhol
ez milyen sok tud lenni.

Bízom abban, hogy aki tenni akar valamit, az eszkórt is talál
a megoldásához.
Nem tudjuk, hogy miként változik meg az önkorm ányzatok
által betöltött szerep, és milyen lesz a törvényi szabályozás, és
f ként milyen anyagi lehet ségeink lesznek. Egy biáos, hogy
nehéz id k jönnek. Ha el re akarurrk jutni, mindenkire szlrksé-
gtlnk van, ossze kell fognunk a telepiilés fejl dése érdekében.
Össze kell fognrurk azért is, hory Madoc sa az itt élő emberek
száméra a béke és abiztonság szigete leryen, de ehhez szirkség
van a telepiilésen él emberek megértésére, eryiittmtiködésére,
és sok-sok ttrrelemre.
Szeretnénk, ha a testiilet uryanrigy munkálkodna, mint az el-
mirlt 8 évben tette, értem eza|att, hogy a döntéseinket mindig
csak és kizarólag a lakosság és a teleprilés érdekének szabad
befolyásolnia, nem szabad, hogy a narypolitika beleszóljon a
testtrleti döntésekbe. Hiszen közvetett módon ezt igysem tud-
juk elkertilni, mert a jogszabályokkal és a finanszírozással irgy-
is befolyásolják minden önkorm ányzat miiködését.

Bízom abban, hory ha az elóz k szerint cseleksztink, akkor
Madocsán meg tudjuk ónzni a teleptilésen él emberek nyugal-
mát, jó hangulatát és egységét, de ehhez az kell, hogy az önkor-
mínyzat nyílt és becstiletes munkát végezzen.
Bízom benne, hogy íry lesz!

t'ngedjék meg, hogy egy pár mondatban ismertessem céljain-
|lkaí, azokat a feladatokat, amelyeket szeretnénk megvalósí-
tani azelkövetkez években.
- Nagyon fontos feladatnak tartom a meglév intézmények
(iskola, óvoda, id sek otthona, mírvel dési ház, véd n i szol-
gálat, orvosi ellátás) m k désenek zavartalan biztosítását, hi-
szenezzel tudjuk garantálni gyermekeink fejl dését, a lakosság
biztonságát, szórakoáatását, id s emberekról való gondosko-
dást, nem beszélve a kózel l00 családról, amelynek a megélhe-
tését biztosítj ák ezek az intézmény ek.
- Torekedni kell arra, hogy az intezmények ónállósága minél
hosszabb ideig megmaradhasson.
- Folytatni kell az utak, járdrák fel jítását, meg kell oldani a
csapadékvíz elvezetésének s lyos problémáját.
- Tovább kell folytahi a telepiirlés arculatának megvii,ltoztatá-
sát, az esztétíkus faluközpont kialakíását.
- Nagyon fontos feladat a fels tagozatos iskolrának teljes re-
konstrukciój a . Még az idén el kell kezdeni a rekonstrukció ter-
veinek elkészítéset, hogy jov év elején lehet seg legyen a
megvalósításához viikséges források megpályázására. Fontos
feladat a ktlls iskola nyílászáronak cseréje, mivel nagyon
rossz állapotban vannak, és a rossz állapotuk miatt az iskola
f tése sem gazdaságos.
_ Folytatni kell a Polgármesteri Hivatal felrijítását,
- Törekedni kell a téesz székhá.z épiiletének miel bbi hasznosí-
tására, mert az évek mulásával az épiilet állaga mindig csak
rosszabb lesz. A havnosításnál figyelembe kell venni a lakos-
ság igényeit, illetve a lehetósegeket.
- Meg kell teremteni a fiatalok kulturflt szórakozásának felté-
telét egy ifiusági klub létrehozásával. Úgy hiszem, teljesen
jogos igény ez a fiatalok részéról.
- Sztiksegesnek tartom a már.létrehozott eryesii,letek; Sport,
Néptitnc, Polgárórseg olyan szinten tórténó támogatását hogy
azok megfelel színvonalon tudjanak m ködni,
- Fontos, hogy a koltségvetésból támogatni tudjuk ajöv ben is
a Református templom felrijítására létehozott alapítványunkat.
Azt gondolom, minden madocsai ember számára nagyon fon-
tos, hogy a telepiilésen lév egyetlen m emlék ne romoljon
tovább, hanem ba lassan is, de felrijítását el lehessen végezni,
hogy méltó módon hirdesse a madocsai emberek református
hitét, és a hit által a falu lakosságának összetartó erejét,
- A jövóben tórekedntbrk kell - természetesen lehetósegeink
fiiggvényében - a munkanélkii iseg cs kkentésere, Ebhez vtikseges
lenne a teleptiLlésen rij munkahelyek lérehozására, ami a mai
gazdasági helyzetben nem kis feladat, de mindent meg kell
tennthk annak érdekében" hogy a telepiiléstiu:ket vonzóbbá
tegyiik a befektetólg a vállalkozások számára.
- A költsegvetésból biaosítani kell az el z évekhez hasonlóan
a szociálisan rászoruló lakosság tárnogatását.
- Nagyon fontosnak tartom, hogy a telepiiiésen él emberek
hangulata jó legyen, ezert torekedntink kell, hogy minél jobb
kapcsolatot építstItk ki a lakossággal. Ez, rigy gondolom, már
nem penz kérdése, hanem embersegé, amely egymás megbe-
csii,lésen, segítésen és a problémák kózos megoldásán alapszik.

A felsoroltak voltak vámomra a legfontosabb feladatok a
teljesség igénye nélktiLl, Ezek utitn miár csak arra kell törekedni,
hogy a feladatokhoz hozzá lehessen rendelni a sziikseges anya-
gi fonásokat is, hogy az álmok valósággá, a vágyak pedig elér-
het vé váljanak.
Szeretném, ha a közseg minden polgára jól érezné magát ezan
a telepiilésen, és biáonságban élne. Az elvégezendó, fontos
feladatok végrehajtásához kívránok a testtiLletnek kitartást. és jó
egészséget! A lakosságnak pedig megértést, sok-sok tti,relmet
és segít kész egytittmuködését. Remélem így lesz!
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|Ul adocsa Község Önkorm ányzatanak Képvisel -testtilete

JlJalakuló tilését 20a6. október 1l-én du. 16 órai kezdettel
tartotta.

^z 
ulésen a Helyi Választási Bizottság képviseletében Lu-

kócs Istvón ismertette a váIasrtás eredményét, átadta a polgár-
mester és a megválasztott képvisel k részére a megbízólevele-
ket. Eztkovet en kertilt sor az eskti letételére.

Következó napirendi pontként Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester asszony ismertette a jelenlév kkel elképzeléseit,
programját. A képvisel -testirlet létreho a a pénztigyi bizottsá-
got, melynek elnökévé T rjék Istvánt, képvisel taglainak
Csapó Lajosnét, Szalai Andrdsnét, ,Sods Ferencnét, ktilsó
taglainak Komtíromi Evát, T rjék Ferencnét és Dr. Simon
Jánost váIas otta,

A Képvisel -testtilet felhat almazást adott a jegyz nek a Szer-
vezeti és Miikódési Szabályzat felulvizsgáLatára, melynek fél
éven beltil meg kell történnie. Gelencsérné Tolnaí KIfua fel-
hírrta a képvisel k figyelmét a vagyonnyilatkozat tételi kotele-
zettségre, mely szerint a megbízoLevél átvételét 1 uámított 30
napon belul vagyonnyilatkozatot kell tenni. A vagyonnyilatko-
zatok vusgálatát a Pénztiryi Bizottság, admini sztráctolát a

Pol gármesteri Hivatal végzi.
A varyonnyil atkozattal kapcsolato csomagok átadását köve-

t en a polgármester az uléstbezárta.

il közelmriltban változtak a kozgyógyellátási igazohany
.rlkiadás ával kapcsolatos szabalyok. Ezzel kapcsolatban az
alábbiakra hívom fel a lakosság és az érintettek figyelmét:

Az eddigi gyakorlat szerint az uj közgyógyellátási ígazol-
vanyt az énntettek kozvetlentil az ígazolvany lejártát követ en
kérték az illetékes jegyzótóI. Ez most megváltozott, és a mó-
dosított jogszabályi rendelkezés értelmében: , A kiizgyógy-
ellátás irr[nti kérelem a jogosultság id tartama alatt, annak
lejártát megel z három hónapban is benyujtható". Bar a
régi igazolvany az i$ kiadásáig használható, sem a gyógyszer-
tárak, sem pedig ahiz;iorvos nem szívesen é1 ezzel a jogszabá-
lyi lehet séggel. Ahhoz, hogy a kózgyóryellátás folyamatosan
leryen:

Kérem a lakosságot, hogy még a kiizgyógyellátási igazol-
ványuk lejártát megel z en keressék fel a Polgármesteri
Hivatal szociális íigyintéz jét, és kérjenek t Ie felvílágosí-

l,.W,,W&mÉffiea,
Nnrgdira míísof

a7 ldíísek Vítágnapja alkalmából
llklóber 1re az Id sek Világnapja. Községirnkben október
l' l9-én 17 órai kezdettel a Miivel dési házban kertilt sor a
nyugdíj asok, id s emberek köszöntésere. Gelencsérné Tolnaí
Klára polgarmester beszédében mint egy virágcsokrot nyujtotta
át a zenés miisort, lz önkorményzat ajándékát. A miisoron is-
mert magyar nóták, dallamos slágerek csendiiltek fel Szentend-
rei kkíra és Tarnai /íiss Ltíszló nótaénekesek el adásában. A
megtelt moziteremben a kb. másfél óra jó hangulatban telt el. a
közönseg sokszor jutalmazta tapssal a mtivészeket, és egyi.itt
énekelte veltik a szép magyar nótákat. Az id s emberek - saját
elmondásuk szerint - feltölt dve, jó hangulatban tértek haza.
Reméljuk, ha kis id re is. de feledtetni tudtuk a napi gondokat,
betegségeket, és örómet tudtunk szerezni az ott lévó emberek-
nek.

Szeretettel ajanljuk továbbá a kózségben él minden kedves
nyugdíjasnak, id s embernek a következó sorokat Szantó Sán-
dor verseb 1.

. !,Nem is olyan fontos, ha szi.il már a haj,
hisz az ember nem lehet mindig fiatal.
Ha a szíve mélyén szeretet é1,

akkor az míndennél többet ér.

S az se olyan fontos, ha elszálltak az évek,
hisz a multaí órzik az emlékek.
Csak egy a fontos, boldogan kell élni,
nem kell más, ezzel kell beérni."

&híti*

llktóber 23-át, az l956-os forradalom és szabadságharc kez-
lI OOnapj át a szabadon választott országryiilés törvénybe
iktatta, piros betiis nemzeti iinnepeink közé emelte. Emlékez-
zilnk az' 56-os eseményekre azoknak a konársaknak visszaem-
lékezése segítségével, akik akkor voltak tizenéves fiatalok.

Ezekkel a mondatokkal kezd dott iskolánk iinneplése az 50.
évforduló alkalmából. A 7. és 8. osztály tanulói köztil kerultek
ki azok, akik a színpadon felelevenítették, szemléletessé és a
kisebbek számára is érthet vé tették az akkori események
áramlását, akik fegyelemmel és firyelemmel hallgattak az
egyes szövegrészleteket, verseket, dalokat.

,,Mi nem holtak vagyunk, de fény,
Mi lang vagyunk e fóldtekén
s öröktíiz lesz e sírkereszt.
Ötelj, ölelj hát h szívuhant,
Mind jó fiad, kit olelsz alant."

/Ftist Milan: Szozat a sírbóll
Lovász Magdolna

MegemléIrlezés
llktóber 24-en 16 órakor a Kóz-
lf ,.gi Könyvtárban ,,Hz 1956-
os események" címme| Tarnai
Anita, a Paksi Városi Muzeum
történész munkatársa tartott el -

adást, összefoglalva a pesti és
paksi eseményeket. Az el adás
utáni beszélgetés során néhany
résztvev elmondta személyes élményeit is.

Wtrffiér_,tre,*.,f;F_,

A k zgyogyelláásí ígaraolványról Isko lai megemléke zés' 56,ról

Eskiit tesznek a képviselók és a polgármester

tást. (HGJ)
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A par lagíil vetélkedíín ráítunk
|| z "Egyíitt a Parlaglfíi Ellen"

Jl,,qhp vóny idén is meg szeryeáe
vetélked jét.

Naryon élvezttik a felkésztilést és a
versenyt is. Sokat beszélgetttink, így
egyszeriibb volt a tanulás. A megmé-
rettetés el tti héten mar az egész
anyagot tudtuk. A helyszínre érve
megijedttrnk, amikor megláttuk a sok
8-o t. A feladatokat megosztotfuk egymás között. Mindenki a

legiobbat prób áIta kihozni magából. Aznap nem hirdettek ered-
ményt, alig tudtunk aludni. Másnap izgulva vártuk a telefonhí-
vást, hogy sikertilt-e továbbju runk a megyei versenyre. Mikor
rneghallottuk, az óíQmhírt, erymás nyakába ugrotfunk. Hihetet-
len érzés,, hogy mi kis 5-9sek legy nuk a nagy 8-osokat. Na-
gyon szorgalmasan folytattuk a tanulást a megyei dont re.

Korán érkeztirnk, ezért bemehetttink a sóbarlangba. Megol-
dottuk'a feladatlapokat, majd odakinn kezmíiveskedttink. Ha-
marosan kidertilt, hory párbajoznunk, kell, Nem tudfuk, hogy
ez jót vagy rosszat jelent.

Végre eljott az eredményhirdetés ideje! Másodikak letttink!
Szuper a csapatunk! Kaptunk egy jó nagy kupát, bögrét, tollat,
vásarlási utalványt. A hab a tortán az ASE étteremben tartott
vacsora volt. Jövőre is elmegyttnk!
A csapat tagj ai,. Bón Réka, Englert Eva Rebeka, Szabó Vivien.
Köszönjtrk Sebestyénné Venczel Andrea tanárn felkészít
munkáj át. - a csapaí -

F e ls cj tagozatos ok ere dm é rly e :

l. hely: Deak Ferenc Attatános Iskola Tagiskolája, Fels nyék
2. hely: Altalr[nos Iskola, Madoc a
3. hely: Garay Janos Áttatanos Iskola és AMI, Szekszárd
4. hely: Belvárosi Altalanos Iskola és AMI, Dombóvár
5. hely: Vórósmarty Mihály Áttatanos Iskola, Bonyhád

szbúcsúatart
,l Madocsai Általános Iskola tantesttilete és tanulói október

.il27 -én ÓszgÚcsÚzrATÓ címmel jótékonysági míisoros
estre hívták a c sal ádokat, hozzátartozókat, érdeklődőket.

A nary el készítést és sok próbát igényló el adást sok sztil
és nagysztil várta. A miisorszámok színes paletíájin szerepel-
tek: színdarabok, tancok, citera el adás. A programot a

mazsorett csoport nyitotta és az énekkar ószídézó dalokkal
zárta.

Az estet az ekótérben megrendezett szalmabáb kiállítás tette
még színvonalasabbá. Sebestyénné Venczel Andrea

cD
/ ffiRíarÉs Hangvef eíry

llktoberben a templomban megrendezett jótékonysági hang-
lf verseny adta az ót|etet, hogy jó lenne, ha tanulóink is részt
vehetnének hasonlóan színvonalas, értékes hangversenyen.

Rovid érdekl dés utan kiderult, hogy az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium támogatásár,al Tolna megye l0 telepiilésén
szerveznek is hasonló hangversenyt. Igy csatlakozott iskolánk a

programhoz. mely 3 alkalomból álló komolyzenei eseményt
foglal magába. Az els rendezvény október 20-in keriilt meg-
rendezésre a pécsi Rézfuvós kvintett el adásában korok táncai
címmel. A komolyzenei darabok egy része a tanulók számára
ismer en csendtilt fel. A kevésbé ismert darabokat is nagy
érdekl déssel és élvezettel hallgatták a ryerekek.

^ 
Z. alkalommal a Budapesti Hegedii- hárfa duó lép fel. El -

adói: Fiildesi Lajos- Kocsis Andrea. Őt< a madocsai emberek
számára ismert mílvészek. Feln ttek érdekl dését is tudjuk
fogadni követSkez hangversenyeinken. Az el adás 250 Ft-ba
kerlil. Jeryek az iskolában válthatók. A program februar elején
lesz, a pontos id pontról plakátokról lehet tájékozódni.
A 3. el adás március táj an kerul megrendezésre a Pécsi

Szimfónikusok eloadásában, az elózóhóz hasonló árban. A
zenei kulttrra megismerését azért tartom fontosnak, mert azt
gondoloffi, hogy sok dolog van, ami igazántartalmassá, széppé
és gazd aggá tevi az ember éIetét. A sok dolog köztil egyik a

miivészetek értése, szeretete és éIvezet e. Aú", ho&v valaki értse,

szeresse, és élvezze többek kozött a zsnét, mint miivészetet,
annak megismerését már ryennekkorban el kell kezdeni, mert
csak azért lelkesedhetiink, amit szeretunk, és azt tudjuk szeret-

, 
,, igargaíó

Pályázat
200 éves a madocsai templom!

T rténelem kategória
1. alsósoknak kiadott összefoglalo alapján felkésziilni a temp-
lom történetéb,ól,
2. fels söknek Danis Györgv
Madocsa c. könyvéb, l 40-t 1

46. oldalig
3. 14 év fölött Danis Györry
Madocsa c. könyr,éb l 40.-
t 1 46. old., 140-151 . olda-
lig.
A dolgozat beadásának idó-

pontjd: november 18.

Rajzpályázat
1. A madocsai templom,
2. Alrogyan a régi templo-
mot képzelem (két tornyu),
3. Az én gyiilekezet ffi,

Fogalmazás
1. A madocsai templom története
2. Amadocsai rytilekezet élete
3. Miért szeretek gytilekezetbe j éIíTi?

A rajzokat és a fogalmazásokat december I-ig leheí leadni. A
I Es III. kategórióban beérlcezó mtivel<et is l<orosztalyok sze-
rint bíráljuk el.

r=N
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A kalras és a pipe címíi mesejóték
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Templorrrfetujítás
J'zzel a címszóval kezdtem levelem a Madocsai Hírmondó
üelso számában.

Most sokan feltehetik a kérdést, hol marad a 200 éves sztile-
tésnap? Ilyen kopottan kell tinnepelnie? Ígéretek, remények
szertefoszlottak? Nem egészen! Ebben a levelemben szeretnék
tájékonatást adni arról, hogyan állunk, mennyire jutottunk a
fel jítással. Elószor is szere rém elmondani, hogy ez tdó alatt
két pályázatot adtunk be, de sajnos mindkett t elutasították, az
els t még a nyáron, a másodikat pár héttel ezel tt. Talan az
utóbbi volt 37, ami nagyon letört, a " éreztem, hogy vége, de
par nap után összeszedtem magam, és rájöttem. nem szabad
feladni. Nagyon sok eryuttérzó emberrel találkoztun}i a gyiijtés
során, és jó volt érezni, hogy sokan átélik az érzést: tenntink
kell azért, ami a miérrk , Qá nektink kell meg rizni magunknak
és ryermekeink számára. Ennek az ewtittérzésnek köszönhet-
jtik, hogy milliókat ryiijtötttirk. Mi lehet az oka. hogy még
sem jött ossze annyi pénz, amennyire sziikség lenne a teljes
feluj ításhoz?
Feltehetj k magunknak a kérdést: Keveset adtunk, vagy keve-
sen adtunk?

,,- Dél van, szól a harang. Jó hallani. De tettem is érte, hogy
majd a gyerekeim is hallhassák?"
,,- Nem! Haryoffi, hogy tönkre meryen? Sajnálom a pénzt ado-
mányra?"
Sok elutasítással találkozturrk a gyíijtés során, de nagyon kelle-
mes meglepetések is fogadtak benntrnket. Ezeknek a jó erzésú
embereknek koszonhetjtrk, hogy mire ezeket a sorokat olvas-
sák, irj és szép ablakai lesznek templomunknak, kb. 4.500.000
Ft-ért. Nem haryjuk abba! Folytaüuk, gyiijttink és ujra kopog-
tatunk. Szeretnénk megértésre, és mindenki részér l egytittér-
zésre találni. Nem varyunk mi olyan szegények, hogy ne tud-
nánk par gzer forintot adni.

Remél il, ha majd megszéptil templomunk, minél többen
lesztink, akik elmondhatjak magukról, hogy hozzájánrlturrk
ehhez.

Vájer Ferencné presbiíer

korrfiflnaírdus átoíoaás
il nyári táborok után ery kis szunet követk ezeű., amikor

.nnem volt eryutt a csapat. 
^z 

iskola ugyan már elkezd -

dött, de még egy kaland várt rárrk: a konfirmandus sátorozás.
Szerencsére az id is megengedte, hogy az ósszejövetelt meg-
tartsuk. Szeptember l6-án délután 2 órakor volt a gy*tilekezó,
ahova sziileink is elkísértek benntinket.
Két csoportra oszlotfunk, és pénzfeldobással választottuk az
els feladatot magunknak. Az egyik sátorállítás, a másik hirsz
darab felcelluxozott levél megtalálása volt. Ezután közös j áték
követk ezett: reptil szerencsétlenség áldozatai varyrurk, min-
denkinek más a sértrlése, ezt menektilés közben figyelembe
kellett venni, és segíteni erymásnak. Majd következett a

,,Tartsd M ewensrilyod!" Üvegre deszkát tetttrnk, és eíTe kel-
lett felkapaszkodni a csoport taglainak, és l0 másodpercig
fennmaradni. Nagyokat nevettttnk a feladat közben. A guberá-
lás játék ut jelentette, hory számok segítségével az ABC betiii
köztil válasáanunk kellett, és olyan nevii embereket behívni a
táborba. Mi a M,F, K betiíket kaptuk. 1 óra állt rendelkezé-
stinlce, és l8 embert hívtunk el a táborba. A következ j átéknál
a Bibliából egy mondatot írtu ki papína szavanként, ebb 1

reptil t hajtogatfunk, és átdobtuk a másik csapatnak. Nekik ki
kellett találniuk, hory melyik ige volt a megfejtés.
A sok játék után megéheztirnk, és jól esett a finom uzsonna.

A napot kozös vidám éneklé s zárta. En sajnos nem aludtam a

táborban, este élményekkel tértem haza, és alig vartam a más-
nap reggelt, hogy írjra a többiekkel lehessek. A többiek elme-
sélték éjszakai kalandjaikat. beszélgetttink, majd próbáltu*,
mivel a 11 órai istentiszteleten kis miisorral késztiltiink.
Jó volt egytitt lenni, összerázódott a csapat, hiszen nemcsak
osztálytársaimmal r,oltam egyiitt. Örömmel járurrk az el készí-
tóre és a kórus próbákra. Wolf Alexandra

Bíblíaosatás
[| z els évfolyamos konfirmandusok október 8-án vehették

l/1lat Bibliájukat a református gyulek ezettóL Voltak, akik
nagyon vártal, ffifo, hogy saj át Bibliáiuk legyen. A következ
mondat, melyet egyik konfirmandus fogalmazott ffieg, jól mu-
tatj a, hogy- a gyennekek mennyire megérthetik Isten uavát.
,.,Istenben hinni nagv dolog a ..rendes emberek" számára, hi-
szen a torténetek a Bibliából néha ,,meseszedinek" látszanak.
Istennel jó uton jíirni nehéz, mindezeket hit nélktil biztosan
nem tudjuk végigi árni." Simon Viróg

$zátaikupa
Q aOS. október 8-an 13 órakor indultunk el }r{agydorogra.
a Három autóval mentunk; Marika nénivel a lányok, a fiuk
péter bácsival és zsuzsa nénivel. Amikor odaértunk, bemen-
tunk a templomba. Énekeltunk és elmondták a verseny mene-
tét. A verseny hét helyszínen folyt. Valahol tesztet kellett kitöl-
teiri, máshol pedig iigyességi feladatokat kellett megoldani. A
feladatok végeztével megkínáltak bennlinket vacsorával. Az
els helyezést a nagydorogiak egyik csapata vitte el. Mi nem
voltunk a helyezettek között, de mindegy,ikiink kapott igét és
emléklapot. Kés estefelé, jó hangulatban térunk haza.

PrOgramOk a református gyíilekezetben

Nov. l0 - 12.

NIov. 25. 10 ónn
Nov. 11 - 25.

rnnrr nnrvBGE sIMoNToRiwÁx
szrÁnal KupA
m.lúsÁGl BIBLLq.xon

oKT. 30. - Nov. 27-1c ör nlKALoMnól Álró BIBLIAIS_

KoLA rnINóTTEKNEK HBrr,ó BsrBxxnnr rBr Harrór A
Tonoxy UTCAI cyüt EKEZErI íIAzBAN.

ÁlraNnó .q,I_,KALMAINK :

oxunrnNlKus BIBLIAóna MINDEN szERoÁN EsTE 6 ónaxoR,
rónuspnóna MINDEN pBxrrKEN 5 ónlroR, GvERMEK-
IsTENTI zTELETEK riz ónÁról, IsTENTIszTELET 11 óru-
KoR.

A csapat a Kalap-és Sipkam zeumban

&lÉÉs
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A fogápolás fontossága

a gyefllrelrkorban
mint az ismeretes, november fogászati hónapnak számít.
ezé*, sztikségesnek tartom azt, hogy említést tegytink a

fogápolás fontoss ágárol és a fogszuvasodás veszélyeir 1 gyer-
mekkorban.

A fogszuvasodás hazánkban elterjedtségét tekintve népbeteg-
segnek számi1 amelynek igen sok következménye lehet,, azon-
ban ennek ellenére is az érintett fogak kezelését az emberek
addig halogatják, amíg mar komoly fájdalommal jíIí ttnretek
nem jelentkeznek, amelyek megoldása a beteg számára is sok
kellemetlenséggel jár. Sajnos a tejfogazat szuvasodását még
kevésbé veszik komolyan a sztil k, gondolván: irgyis n helyet-
ttrk másik. Ez a szemlélet nem helyes, hiszen a tejfogak megbe-
tegedései, esetleg korai eltávolításuk rossz hatással lehetnek a

maradó fogazat kifejl désére. Tehát nagyon fontos óvni a gyer-
mekek tejfogait, megórizni ket a fogváltás idejéig.
Mivel is elózhetó meg a fogszuvasodás?
Mivel a fogszuvasodás kialakulása
osszetett folyamat, megel zése is
komplex tevékenység, rnelyben
nagy szerepe van az egészséges
táplálkozásnak, a rágásnak, a

uáJhigiénének, a fluoridálásnak és
a rendszeres fogászati ellen rzés-
nek.
Ho&v mit is takar ez? Nézzuk kicsit
részletesebben!
Egészsé ges taplállrozás : A fogszu-
vasodás szempontj ából a tápanya-
gok köziil a szénhidrátok (cukrok) jelentik a legnagyobb ve-
uélyt, éppen ezért a fogszuvasodás megel zése legfiőképp a
szénhidrátok korlátozására iranyul. A csecsem kor fontos sze-
repet j átszik a ryenn ek ízlesének kialakításában is, ezért a kez-
dett l fogva ne szoktassuk a gyenneket édes ízekhe r. Édesség-
gel soha ne jutalmazzuk vagy nyugtassuk a síró kisgyermeket!
Törekedni kellene csak a f étkezésekkor tórtén édességfo-
gyasrtásra, és a nassolás visszaszorításíra, valamint ha a ryer-
mek szomjas, vizet adjunk a szomjirsága oltására, ne pedig cuk-
rozott italokat. Mara nagyon elterjedt, hogy a kisryermekeket
cukrozott folyadékkal megtöltött cumistiveggel a kezében altat-
jak, ami nem helyes, hiszen ezkírt okozhat az áttóró tejfogaza-
ton. Nagyon fontos, hory a csecsem táplálékanak konziszten-
ciáj a olyan legyen, hogy rágásra, aktív izommunkára késztesse
a gyenneket, hiszen az izommunka fontos szerepet játszik az
állcsontok, rágóizmok fejl désében is, ezért az ételek pépesítése
a tejfogak meglelenését 1 ftigg en k rtilbeltil egy éves korig
fokozatosan abbahagyható. Emellett étrendje b ségesen tartal-
mazzon gytimölcsöt és zoldséget.
Szájópolás: A szájápolást nem lehet elég korán kezdentl. Már az
els szoptatás után nedves, puha géz|appal meg lehet törölni a

csecsem ínyét, ami állandó szokássá kellene, hogy váljon, hi-
szen ha mar az els fogacskái is kibujtak, ugyanezt folytatni
lehet. Ha már hat-nyolc foga van a gyeímeknek, adhatunk a
kezébe fogkefét, hogy j átszhasson vele. Ki kell használru azt az
életkori sajátosságát, hogy mindent meg akar tanulni, utánozni
szeretné a sziileit, de a fogmosást nem lehet a ryennekre bizru,
sztil i segítségre van sztikség. Ezek a vidám, közos élmények
el segítik, how a kés bbi fogmosás beéplrljön a gyeímek napi-
rendjébe. Fontos, hogy a kisgyermek a szájápoláshoz kisfejii,
qpeciálisan ryerekeknek késziilt fogkefet és fogkrémet használ-
jon. A sztil nek ury kell megtanítania a fogmosást a gyenneké-

nek, hogy a tiikör el tt mögé á11, és
kell helyesen fogat mosni.
Fluoridólás: A fluor fogszuvasodás
elleni véd hatása ugy valósul meg,
hogy közvetlentil beépiil a fogzo-
máncba, ezáltal csökkenti annak
savoldékonysá gát, er síti kristály-
uerkezetét, és segíti az ásványi
anyagok visszaépulését. Mindezek
ellenére ki kell hangsulyozni, hogy a caries nem fluor-
hianybetegség, hiszen önmagában a fluor nem is elég a megel -

zésére. Honnan is juthatunk hozzá? Veheti:nk olyan ivóvizet,
sot illetve tejet, amelyek fluorral r,annak dirsítása, valamint
fluoridtablettákat is vehetlink a ryenneknek. Mindezek mellet
fontos, hogy a ryermekek fogkrérnJe fluort tartalmazzon.
Rendszeres fogászati ellenórzés: Az lenne az tdeális" ha a gyer-
mek els egy-két találkozása a fogorvossal ugy zaj|ana le, hogy
tényleges kezelés nem történik, tehát ne akkor, amikor már a
gyermek fogfáj ásról panaszkodik, hiszen ha már a baj megtör-
tént, a legnagyobb szeretettel sem lehet fájdalom va&v némi
kellemetlenség nélkiil kezelni. Ez a rossz tapasztalat kihathat
egész életére.
A fentiekb l is jól látható, hogy nem kell sok mindent tenni

annak érdekében, hogy a ryermekeknek szép és egészséges
fogai legyenek, hiszer nincs is szebb ery egészséges fogazati
mo soly gó kisgyermeknél ! Bérces Nóra

#ér,raeffi

2006. október 5. - Leállították a 2-es blokkot
ll helyreállítás munkafolyamatának els lépcs jeként leállí-

.ntották a paksi atomer miiben a 2. blokkot. A reaktor blokk
már nem termel villamos-energiát. A leállítást követ en a reali-
tor szétszerelési munkálataiba kezdtek, s ezzel egvidejiileg meg-
kezd dtek a konkrét helyreállítási munkálatok el készuletei is.

2006. október 72. - Sajt tájékoztató

ll helyreállítást kozvetlentil megel z feladatokróI az atom-
.rler mti vezetése e napon tartott sajtótájékoztatót.
Az eltávolítási folyamat els lépései elkezd dtek, az átrakógé-
pes próbakat sikeresen végrehajtottak. Megtörtént a véd perem
felszerelése, valamint a munka-emel platform beemelése a 2.

blokki 1, sz. aknába, valamint a mobil vutisztító. A következó
napokb an az akna megfelel allapotának és a munkák megkez-
désének feltételeit az eltávolítás megkezdése el tt még ery 72
pontos lista alapj án ellenőrzik a szakemberek.

2006. október 7 .- Elkezd dtek a munkálatok

l 
' 

asárnap délután 16 óra 40 perckor elkezd dtek a sérult ele-
I/ mek kiemelésének munkálatai, Els munkafázisként l0 db
sérult elem tetejét vágtak le.

2006. október 78. - Albizottscígi l togatós
2006. október 26. - TEIT l togatás

2006. novembeF 2. - 7 7 tok feltijltve
ll PA Zrt. és az orosz TVEL konzorcium szakemberei az

.ntitemtervnek megfelel en haladnak a helyreállítási munká-
latokkal. Mostanra 11 tokot töltöttek meg, valamint ezek tömör-
segvizsgáIata is megtörtént. A hét hátralév részében sor kertil a
munkaplatform kiemelésére, a kazettafejek vizuális ellen rzésé-
re, és a megtöltött tokok átszáIlítására a pihentet medencébe.

így mutatj a, hogy" hogyan

>̂-I

A 2,e blolrk rehabilitáció ja
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1ij,linusri, burgundi.vörös szín , rádiófrekvenciás chippel /|zelmtithónapban nem sok babér termett csapatunknak a
ttrellátott utlevelet vehe rek át azok az tigyfelek, akik 2006. f,,megyeil osáályu bajnokságban. Voltak sok gólos veresé-
augusztus 29-ét követ en adták be ritlevél-kérelmiiket. gek. Es sajnos csak egy soÉ gólos gyózelem.
(Természetesen a régi típusti - l<ek - tlevelek továbbra is hasz- 

MérMjzésr l_mérlajzésre:nálhatók krilfaldre utazáshoz, amíg érvé nye sek.)

Aa uj bíometfiku uttevét

Riividen az el zményekroT:
A Magyar Köztársasá g 2004. május l-vel az Európai Unió

teljes jogtt tagia lett. A csatlakozási szerződés aláírását követ _

en bazánk alapvet kötelezettsé ge az uniós normáknak történ
megfelelés, illetve a neínzeti jogszabalyok megfeleltetése az
rurió s j o gszab alyoknak.
Az okmanyhamisítás elleni harc az Európai Unióban fontos
eleme a szervezett biinözés és az illegátis bevándorlás elleni
ktizilelemnek. Ezért kívánatos, hogy a tagáLlamok által kiállí-
tott irti okmanyok a hamisítás elleni védelem tekintetében meg-
feleljenek a lehet legmagasabb biztonsági követelményeknek.
A Tanács a tagállamok által kiállított ritlevelek és riti okmá-
nyok biaonsági jellemz ire és biometrikus elemeire vonatkozó
el írásokat rendeletben uabé yozta. A rendelet meghat arozza,
hogy tagállami kotelezettsegként az érintett okmányokra vonat-
kozó kozös mírszaki és biztonsági követelmények elfogadását
kóvet en 2006. augusztus 29-t 1 ery olyan biometrikus adato-
kat tartaLmazo utlevelet kell rendszerbe állítani, melyben rádió-
frekvenciás chip digitalizá|t adatsor formájában tartalm azza
j ogosulü anak meghat írozott adatait.

Jelenleg:
TÖrvényi szinten megh atírozásra keriilt a chipnek, mint táro_

ló elemnek, valamint azoknak az adaíoknak a köre, amelyeket
digitalizalt adatsor formájában a chipnek tartalmaznia kell. A
chip tartalmazza az ritlevél teljes adattartalmát (kiallító ható-
ság, név, sztiletési hely, id ; érvényesség; atákás; fénykép
.stb.), a kés bbiekben kerut sor az ujjlenyomatrrak mint
biometrikus azonosítónak - a tárolásara.

Lényegében az ritlevél tigyintézés folyamatában a kérelem
benyrijtását érintően u iwfelek részér t változás nincs. Ami
j elemként jelenik meg, hogy a 2006. auguszfus 29-ét követ -

en kiállított biometrikus irtleveleket - adatvédelmi és biztonsági
szemPontok miatt - az tirytél |<tzárolag az okmányirodában
veheti át személyesen, illetve meghatalmazottja Qrivatalos
meghat almazással) .

Vereségek sora

Az sz rangadója balszerencsés vereséggel
Biilcske - Madoc a 4j (G.::Vórós Zs.)
AlÍtiller-Baka, (Vórós F) Tóryék, Sánta, Szili Z-Vorós Zs (Tancsa) Áradi,
(Araczki I) Besenczi, Taba- Hargitai, (Vidinszkt) Bóde,

Ideális id ben, jó összeállításban léptunk pályára. Jól kezd_
tunk, Böde lövésénél a kapufa segítette ki a hazaiakat. A
Bolcske többet támadott, de Mtiller vezérletével masszívan tar-
tottuk magunkat. Az els félid hajrájában két figyelmetlenség
utan 0 : 2-es hátranyba kertilttink.
A második félid re felszír.tuk magunkat, szépítettlink, és tovább
támadtunk az egyenlítésért. Helyzeteket dolgoztunk ki, amik
sajnos kimaradtak, a másik oldalon viszont törvényszedien jott
a mindent eldönt bölcskei gól, mellyel eld lt a mérk ózés.

Nem volt el ny a hazaí pólya
Madoc a-Tolna 0:3
Mtiller-Baka (Vorós F) Torlék, Aradi, Vorós Zs- - Hargitai, Araczki Antal, Taba
(Tancsa) Araczki Attila, (hdinszki) -Bóde, Besenczi

A legutóbbi hazat meccset megnyertuk a Földvár ellen, ezért a
Tolna ellen is a hiirom pont megszerzése volt a cél, annak elle_
nére, hogy az utolsó három mérk zéstiket megnyerték a vendé-
gek. Az els perct l támadtunk, de a zervezetten játszo fiatal
tolnai csapat jól védekezett, és gyors csatárai révén eryetlen
ve szélye s kont a támadá sból vezetést szerzett.
A félid után fokoáuk az iramot, egy-két veszélyes lövésunk is
volt, de egy feryelmezetlenség miatt 10 f re fogyatkozturk. Kis
id mulva bekaptuk a második gólt, ekkor lélekben többen fel-
adtak a meccset, Kuzdötttink a becstilet gólért, helyette mi kap-
tuk a harmadikat. Az utolsó percben a játékvezet adta meg a
kegyelemdöfést egy jogtalan kiállítással. Ez egy olyan nap uólt,
amikor semmi sem sikerult.

Pupírforma veres ég idegenb en
Tevel - Madoc a 3:1 (G.:Bode)
Mtiller-Baka, Tórjék, Tóth, Szili Z -Tancsa, Hargitai, Aradi, Araczki Attila
(Araczki I) Bóde, Vidinszki (Vóros F)

KvGRt.
A2006 december 6-iz ldhulladék száttitást

Az okmányirodíhan az ritlevele átvételére megjelen tigyfél a Ajó játéker t képvisel Tevel ellen nem mi voltunk az esélye-
biometrikus adattároló chip tartalmát ellen r heti (a-Órvek sek, ft5leg riry, hogy ezínal is hiiányzott a fél csapat. Szili L,,
szerint az okmányirodába novembert l telepítik az ehhez vii,k- Sáurta, Araczki Antal, Besenczi és Vöros Zs. nem tudott játsza-
seges evköa, és ezt kovet en lesz erre lehet ség). ni, Többnyire védekeztihk és az elsó félid felénél egy parádés

Mivel a jogszabály az ritlevél átvételénél is személyes megje- Böde megmozdulás után vezetést szereztiink. Az utolso percben
lenést Ír el , ezért ismételten felhívjuk a figyelmiiket, hógy vabadrugásból egyenlítettek ahazaiak, majd a másodit réno
Okmrányirodránkban van lehet seg idópontkérésre, mel} meg- elején szöglet után kaptunk gólt. A haaiak óriaék egygólos
kónnyítheti az tigyintézést és leróvidítheti várakozási idéiét. 

- el nytiket,de a egyenlítésre megvoltak az esélyeink, de aiazu
NyirainéNószRóasaobruínybodavezetii i#H,il:t",*fl,J:3*,$.1H:il",i:ffiiffiXliffi: 

tlllzot-

Idóípont változá lII
A2006 november 22-iz ldhulladék szállítást

december l',én (pénteken) december t,án (pénteken)
végeazíitÍn. végezziik.
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Gólz,óporos gy zelem
Madoc a-Majos 7:0

G.: Besenczi, Bade 2-2,
Aradi, Tóth, Tancsa

Miiller-Szili Z, (Voros F) Blatt,
Tóth, Voros Zs- Hargitai, (Iancsa)
Aradi, Taba, Araczbi Attila,
(araczki I stván) -B e senczi,
(Vidinszki), Bode

Kellemes id ben kezd -

dött a mérkózés, a szokásosnál kevesebb néz el tt. Rögíön az
els percben vezetést szereztitnk, ami meglyugtatta a csapatot.
Kiegyenlített játék folyt, a majosiak mez nyben jól j átszottak,
de a kapurrkra nem voltak veszélyesek. A félid közepén irj abb
gép távoli lovéssel növeltuk el nytrnket. A második félid ele-
jét megporgette a vendégcsapat, de ismét mi rugíunk gólt. Ezt
követ en felszabadultan és ötletesen j átszottunk, és tovább j aví-
tottuk a gólaranyunkat.
Hasonló játékftal a hátralév néry mérk zésen is értékes ponto-
kat (gy zelmeket) kellene szereznunk.

Elmaradt az idegenbeli bravitr
Gerjen - Madoc a 5:1 G. :Bode
Miiller-Baka(Voros Zs) Tor7ék, Sánta (Voros F) Tóth-Hargitai Aradi Araczbi
Antal 1l/Idinszbi) Taba (Araczki Attila)-Besenczi, Böde

Október utolsó hétvégéj én az irjonc Gerjenhez látogattunk. Az
el jelek nem kedveztek, mert az a Taqás Lajos vezette a mecs-
cset, aki ellentHrk fujt a Szentgyögy, Ocsény és Bölcske elleru
meccSen.
Jól kezdttink, Böde révén vezetést szerezti,ink. Iranyítottuk to-
vábbra is a játékot,he|yzeteket dolgoztunk ki, de iljabb gó1 nem
sztiletett. A második félid irgy kezd dött min1 a rémálom,
helyzet nélktil, két ryors gerJeni góllal.
Ezután a hazaiak kijbnc embenei védekeztek, és kont ra támad,á-
sokból, les gyanirs helyzetekb 1 irjabb gólokat 1 ttek. Tamás
játékvezetó hii maradt magához, osztogatta nektHrk a sárga la-
pokat, és kaptunk ery piros lapot is.

A bajnokság állása:

wm tiresfiuk foGí - Bajnok a Madoc a!
zeptember közepén három hét szunet után folytatódott az

QI Oregfiuk bajnokság. A kimaradt héten Paks lett volna azellen-
fél, ám nem tudtak kiallni, és igy játék nélkul nyertunk. A
Bölcske csapatának visszalépése miatt az összes hátralév ellen-
fele megkapta a harom pontot.

Madocsa-Sárbogárd 7:4 (G.: Szabó 3, Szintai, Bertóh Kovács,
Somog,,i)

Sárbogárd ellen nehezebb dolgunk volt, bar nem ugy indult. Hat
góllal vezettunk a sziinetben, majd átaludtuk a második félid, t.

El szállás-Madocsa 2-2 (G.: rSzabó 2)

E| szállás ellen idegenben szenvedttink szinte egész meccsen.
A pálya és a labda mindenkit zavart,igy lett döntetlen a vége.

Kiilesd-Madocsa 3-3 (G.,. Somog,li, Bertók, Blatt P.)

Volt még eglJ* nyánól elmaradt mérk zésiink Kölesd ellen ide-
genben. Tartalékos csapatunk jól játszott, ám aki nem látta, nem
is képzelheti el azí, ahogy a két játékvezetó (az els t

,,1ecserélték", mivel a három meg nem adott btrntet a kánrnkra
kevés volt...) mit miivelt velunk. A második egy szabályos gó-
lunkat vett el, így döntetlent értek el közösen.

Nagykarácsony-Madoc a 2-2 (G.: Somog,li, Szabó)
A záro fordulóban az osszes csapat Sárbogárdon szerepelt. Ne-

ktink egy pont kellett a második helyen álló ellen, szerencsére
nagy klizdelemben, de sikerult!

A bajnoki kupa mellé még a kiilöndíjat is elhoztuk, mivel a gólki-
rály Szabó István |ett 21 találattal !

A BAJNOKSÁG VE GERE DMENYE :

1. Madocsa 14 10 3 1 54 27
2. Nagykarácsony 14 10 2 2 54 24
3. Kiilesd 14 8 3 3 58 47
4. Pala 14 6 2 6 37 46
5. Biilcske 14 4 1 9 36 43
6. El szállás 14 3 4 7 24 38
7. Sárbogárd í4 3 3 8 38 40
8. Kisapostag 14 3 11 17 53

33
32
27
20
13
13
12
9

Szintai _Ltíszló

l.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11. Kakasd SE.
|2. Majos
13. Gerjen SI(.

14. Madocsa SE.
15. Ozora SE.
16. Kajdacs SE.

Biilcske SE.
Szekszárd [JFC.
Tevel SMI(.
Őcsény SIt
Decs K E.
Dunafiildvár X''C.

Dunaszentgyiirgy
Bátaszék E.
Dunakiiml d

Tolna VFC.

12 8 3134
12 8 2 237
12 8 2 229
12 7 4 127

12 27

926
14 26

11 25

21 22
14 20

16 20

20 20

18 18

26 16

24 11

30 11

29 10

349
455

fitlk csapata.

Köszönjiik az Önkormányzat, a Sarki kocsma, a Vörösker, a
Puch sörpatika, Zámbo Zoltín, és a Molnár hrisbolt egész éves
támogatását.
Az öregfiuk nevében: Köszönjtrk!

Minden szurkolónak és sportb arátnakjó pihenést kíván az óreg-
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