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Adventí ké züitíidés
J'zen neves napok minden}iinek mást jelentenek. \,],an, akiknek
Ua megváltó etjövetelének idősza}ia ez, másoknak eg},szeruen
békés családi estéket jelent. Ebben az ídóben igyekszik minden-
ki minél tobb id t tölteni családjával, szeretteivel.
Teryuk ezt mi is egy*utt, itt Madocsán.

December 13. (szerda) 18.00 órától
Mozi Lelkíink is fénvesedien I.

Z.*"k@
(Hollóssy O1g a vezetésével)

December l5" (péntek) l5.00 órától
Könyvtár- kisterem, Ajándék - dísztárg:y készítés

tanárok, óvónók segítségével

December 16. (szombat) 14.00 órától
Faluház Madocsai Mézeskalácsok

ror e,

December 21 . (csutörtök) l6.30 - tólMozi Lelkíink is fénvesedien II.
Az általános iskolások karácsonyi

m sora és kiállítása

A falu apraj át-nagyját szeretettel várjuk rendezvénye-
inken! Késztiljiin egyiitt óvodás, iskolás, sziil és nagy-

sztil erre a zeretetteljes íinnepre!
Madocsáért Igyekv k

Itiálaadó ístentí zte
ll madocsai templomhajo rlá9},

.nmás nér,en templomtest t'elepí-
tésének a 200. évfordulój át az idén
trnnepel.iut. Ebb l az alkalombol
tartottunk lrálaadó isterrtiszteletet
november 26-án. vasárnap du. 3 órai
kezdettel a református templomban.

Az istentiszteleten a madocsai
gl,ulek ezett tagokon, katolikus és
baptista testvéreken és vendégeken
kívul a környez gyulekezetek tag-
jai is részt vettek. Egyutt unnepeltek
velíink a dunaföldvári. a bölcskei. a
paksi, a dunaszentgy*örs,i, a faddi
és tolna-mözsi reformátusok is.

Az istentiszteletet a helvi lelki-
pásztor vezette. A 264. dicséret (Áldjad én lelkem a dics ség
er s királyát... ) eléneklése után ifl. Tarczal Járrosné mondta el
TurmezeiErzsébet: Csodákra emlékezni ió! c. versét. Ezutén a
református gvulekezeti kórus énekelt. majd a másodéves
konfirmandusok foglalták össze röviden a templom történetét,
majd ismét a kórus énekét hallhattuk.
Ezután lépett a szószékre Lenkey István, paksi református lel-
kész, aki a Krónikák második könvr,éb l a 34. feiezetb,ól olva-
sott fel egl részt.

Folytatás a 4. oldalon
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Testiiletí íilés

Látv ártyo s fe luj ítások
2. oldal

Ké rdé s ek ó nnt a gu nkhclz
3. oldal

Az Atomer míí tájékozíatója
Rendbenfolyik a sértilt elemek kivétele

6. oldal

Advent
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ószb cstiztató
silreres mtjsor és kézmíjves kiállítás

3. oldal

200 éves a templom
Unnepi istentisztelet

4. oldal

Befejez d tt az szi szezon
JObb a hefi,ezés, mint taval), il1,glrliry

8. oldal
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Testíiletí iités
M adocsa Község Önkorm ányzat

fI l ]képvisel -testulete soron kö-
vetkező ulését 2006. november 23-
án tartotta.
- A képvisel -testulet els ként az
örrliorm ányzat 2006. évi gazdáLko-
dásáról szóló III. negyedér,es költ-
ségvetési táj éko ztatot tárgy alta.
Megállapítást nyert, hogy az év eleji

közel 33 pillió Ft fonáshiány
ellenére az intézmények miiködését
sikerult biztosítani, ezen feliil a tenezett felujítások e$, részét
is sikertilt megvalósítani. Az év háf,ra lév részében azonban a

folyamatos miiködés biztosításához megszoritó intézkedéseket
kel1 berrezetni.
- Elfogadta a képvisel -testulet a Paksi Többcelu Kistérségi
Társulás bels ellen rzési csoportj a áItaI 2007. ér,re elkeszített.
a telepiilésre vonatkozo ellen rzési titemtervét, valamint a Kis-
térségi Tarsulás társulási megállapodásának módosítását. A
Tarsulási megállapodás módosításával a Paks Térségi Pedagó-
giai Szakszolgálat 2006. szeptember 2-t I két uj szakszolgálati
feladatot, a fejleszt felkészítést és a beszédfogyatékosság diag-
nosztizálását vállalja a kistérség önkorminyzatai számua. A
feladatokat eddig a paksi intézményben látták el. A továbbiak-
ban minden tarsult telepulési önkormányzat tertiletén. utazo
szakemberhálózat muködtetésével látjak el ezeket a feladatokat,
megkönnyítve az érintett családok dolgát.
- Az,,Egyebek" napirendi ponton belul több napirendet tárgl,alt
a képvisel -testulet. Els ként döntött a Községi könyr,tár csat-
Iakozásáról a Tolna Megyei lllyés Gyula Megy*ei Könvvtár
mazgokönyvtári szolgáltató ellátó rendsz eréhez. A csatlakozás-
sal lehet ség nyílik magasabb összegii normatív támogatás
igénylésére, melyet eszközbeszerzésre, rezsi költségekre, stb.
fordíth at az önkormányzat.
- Következ napirendként a már hagyománnyá vált karácsonyi
ajándékozást tárgyalta a testiilet, A madocsai óvodába és általá-
nos iskolába járo ryerekek részére 500.-Ft értében ajándékoz
télapó csomagot az önkormínyzat, valamint a Református Egv-
ház részére 50.000.-Ft támogatást biztosít a gyennekek részére
kiosztandó karácsonyi ajándék elkészítéséhez. Döntött arról,
hogy a korábbi évekt l eltér en, firyelembe véve az önkor-
mányzat pénztigyi helyzetét és a telepirlésen él nyugdíj asok
uámát, a nyugdíjasok részére nem tudj abiztosítani a karácso-
nyi aj ándékozást. Ezuton kérik a nyugdíj asok megértését!
Tajékoztatjuk a község lakosságá!, hogy a képvisel -testiilet
kovetkezó ulését el reláthatóan 2006. december 13-án tafrja"
melyre minden érdekl d t várunk!

ttefejez dött a Polgármesteri Hivatal felujitásának els ute-
lrme. A Tolna Megl,ei Teruletfejlesztési Tanács által megítélt
2.365.000 Ft tánrogatásból es a hozzá bizíosított öner b 1 ösz-
szességében 3.638.000 Ft értekii felujitásra kerulhetett sor.
mel,vnek keretében kicserélésre kenilt a hornlokzaton 1ér,o 5
abla}i. A Polgármesteri Hivatal tet cserejét a Paksi Atornerorrru
Zrt-nek köszörrlretoen sikerult az idei évben megvalósítani.

Templornfelujítás
lllouember végére befejez dött a református templom felui í-

o/ U tásának els szakasza. Az elvégzett lénl,egesebb munkák
közul az els a templomabla}iok cseréje. Ezt a feladatot
Pákolicz Zo|tán németkéri asztalos nrester tel.iesítette nag}, go11-

dosság gal, mindann,viunk megelégedésére. A nrásik lényeges
tennivaló a templombelso felujítása volt. A vakolatjar,ítást és
festést Lakatos Attila soltvadkerti fest végezte el.

A gyulekezetbol néhány testvértink magára vállalta, hogv a

kopottas, fából kesztilt részeket ujra festi. ígv a templombels a

hálaadó istentiszteleten tényleg raryoghatott.
A felujítás első szakaszának befejezése csak széleskörii ösz-

szefogással jöhetett létre. A munka elr,égzeseben nag;v segitsé-
get nyujtottak: Gelencsérné Tolnai Klára.polgármester asszony"
T {ék István" a Madocsai Árpádkori Templomért Alapítr,ánv
kuratóriumának elnöke, a paksi Atomerómu Rt. r,ezetése és a
presbiterek, valamint a gyulekezeti tagok. Az elvegzett munka
értéke megközelritt a l0 millió forintot.

köszöqiuk a segítséget, es váriuk azok további támogatását,
akik szeretnék. lrog1, a templomunk kívulr l is megujulhasson.

efue Megujult a hívahal

szabó s. péter

L
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bokkal, énekekkel koszöntsuk eme sok-
színii, izgalmas évszakot.
Erre az alkalomra klilon - a régi haryo-
manyokat idézve- szalmaember- készít
versenyt hirdettunk.
A zstiri 3 kategóriában hirdetett ered-
ményt:

Alsó tagozaton:

L hely: Rozi

II. hely. Kukor Ica

&,k,mrÉS & lK|IWmír: 
"#,lwAdveírt

fi z adverrti id szakban
.rlkarácsony tinnepére
késztilhettink. A feltáma-
dott Jézus krisztussal
megélt naponkénti, szoros
és bens sóges kapcsolat-
ban késztilhettrnk a kará-
csonyi napokra, a szeretet,
onfeláldozás, befogadas
szolgálatáta. Elrhez a lelki
felkésztiléshez az oszinte

III. hely: Hurka Gyurka készítették:

Felsó tagozaton:

I. hely: Bibircsóka és parja készítették

II. hely: Libapásáor Lilla és libája
készítették:

III. hely: Ijeszt E. Mariska készítették:

vaskos Janos készítették:

Alsó- felsci vegles kategória:

I. hely,. GézenGuszti készítették:

készítette:

készítették:

Wéber ÁAam 1.o.

Ffits Fanní 3.o.
Szabó lvett 3.o.
Szabó Anna 4.o.

Novák Evelín 4.o.
Vincze Nikolefr 1.o.
K vesdi Dominíka 4.

Bak Petra 7.o.

Bónócrki lvett 7.o.
Kovócs Krisztina 7,o.
Sereg Tilla 7.o.

Szabó Bettina 7.o.
Vajcs Anna 7.0.

Pozsgai Fruaina 5.o
Szabó Vivien 5.o.

Bokor Gy ngyí 6.0.
Simon Virág 6.0.

Bán Réka 5,o.
Vincze Ágnes 5.o.
Kovócs Aida 5.o.

Bak Petra 7.o.

Bak Péter 2.o.

onvizs gálat is hoz zá tartozik. Az elso kérdés. antire váIa-
szolnunk kell u, hogy mtikodik-e még a lelkiismeretíink?
Meg tudjuk-e ragadni, meg tudjuk-e nevezni élettinknek
azokat a mozzanatait, amelyek Isten akaratával ellenk ez-
nek? vajon mindennapi beszélgetéseim sorálr kérem-e
Jézust, dz én Uramat, hogy mutasson rá életenr ontorvé-
nyíí, rendezetlen, biínos pontj aira? Vajon érdekel-e &z,
hogy ttsáilrr', brinok nélkiil tudom-e élni az életemet és
szolgálni Istent. Esetleg annyira elvakult vagy,ok már.
hogy nem is látok btint az életemben? A lelki felkészíilés
masik része pedig a belso orom. Orommel olvasni és ku-
tatni a Szentírast. Örömmel szolgálni a családban, idose-
ket, gyászolókat, betegeket látogatni. Örómmel hallgatni
az tgét, é,s orommel tovább adni a lelki kincset, mel_yet
nyertem. Igy lesz tisztaés orómtelivé akarácsonyunk.

Meglrivó
,eretettel várjuk az édesanyákat gyermekeikkel

e' egyutt a baba-mama klubba.
Az alkalmakat a Torony utcai gyulekezeti házban
tartjuk minden hétf n délel tt 10 és t2 ora kozott.

Bérces Nóra véd n ,

Lénárd zsursann& lelkész

Mivel a bábkészí-
tés sok gyereknek
hasznos id töltést
biztosított, ígv jö-
v re is tervezzuk
ehhez hasonló ver-
seny hirdetését.
A sziil knek kö-
szönjiik mind az
erkölcsi, rnind az
anyagi támogatása-
it. Örömmel fogad-
tuk a ,,ki mit szán"
kassza ber,ételét,
ami 51.000 Ft volt.

Köszönjtik támoga-
tásukat.

Varga Gabriellq
Sebestyénné

Venzel Andrea
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Hátaa ístentísztelet
Folytatas az els oldalról

,..És fetotuasta fijt k hallatd,ra a, sz uetség k nyuének
mind,en, igéjét, amelyet az Ú, h ,zd,ban tatdltah. Y"i,d
od,aóllt a kiró,ly a, helyére, és sz uetséget ktjtijtt az Ur
színe eI tt arra nézue, hogy az Urat hiju,etih, pa,rancsola-
tai,t, intelmeit és rendelkezéseit tel,jes szíuael és telje,s
Iélehkel megtartj ,k, és teljesítik a sz, uetség igéit, melyek
meg uannak írua abban a, h nyuben. Elfogad,tatta ezt
mind,aeokh,al, akik Jeruzs ,lemb l és Benj ,minból ott
uoltak.... (ZKrón. 34: 30-32)

I gelrirdetése összefo glalva :

Mire figyelmeztet a templom? Három dologra.
( 1) Isten a stabil pont az élettinkben. Divatok, áramlatok és év-
századok jönnek-mennek. de Isten jelenléte állando az életirlrk-
ben. (2) Oseink olyan örök kincset hagytak rárrk, amiért érde-
mes nagy áIdozatot is vállalni. Persze jöttek barbár korok. ame-
lyekben az emberek nem ismerték fel ezt a kincset. Az oseink
által rank haryott kincs nem a templom, hanem Isten ismerete.
szeretete, áldása, valamint a boldogság kulcsa, a hit. (3) A har-
madik dolog, amire a templom figyelmeztet, az,hogy nektink is
van tennivalónk: a kincset meg kell órizni és meg kell ujítani,
ug;,vanirg;v, ahogy a templomot is. Vajon mit l lesz a mi ig;veke-
zetunk kedves Isten el tt? Erre a kérdésre keressiik az igében a
váIas -.

Látszolag a bibliai történetben is minden a renoválással kez-
dódött, de csak látszólag, mert valójában ott kezdődött el a tör-
ténet, hogy ery ifiil, az if3 király, keresni kezdte az Urat - eb-
b 1 lett a templommegujítási szándék. Templomot csak hitb l
szabad építeni, másból nem érdemes! Csakis azzal a hittel, ho&v
Isten dics ségére, az ember udvosségére történik ez egvéb-
ként is vagy Isten maga ujítja meg a templomát, rlágy nem törté-
nik semmi!

A templomépítés oka tehát a hit. A megujítás célja pedig
Isten igéjének a felfedezése. Jósiásék még nem tudták, de mi
mar tudhatjuk, hogy a templom megujulásának a célja: Isten
igéjének felfedezése. Nem az a cél, hogy a falusi trrrizmus fel-
lendtiljön, han ffi, hogy a templom az igére találás helye lehes-

fl, és a murrkák végzése közben mi is a lehet legközelebb
keruljtink Istenhez. Mert minden munka (takarítás, ebédf zés,
festés) segíti átélni Mt, hogy ,,az Istené vagyok", ,,Istenem,
rendelkezz velem".

Jósiásék fólfedezték, hogy az seik sok mindent rosszul
csináltak. Egy_ csomó dolgot persze jól csináltak, de az ige fé-
nyében rá kellett döbbenniuk, hogy az sök sok mindent rosszul

csirráltak. Ige nélktil csak odáig iuthatunk: nag},apáinknak jó
volt íry. nekunk is jó lesz (f rtetlen templom., elny,ujtott ének.
csak a lelkész szolgá| az istentiszteleten, néma imádság, hit nel-
klili konfirmáció" r,allástalan gyenneknevelés. ottlroni vallás-
g,r,,akorlat teljes lriárrya). Az ige fényében lehet meglátni, 1rog"r-

seink rosszul csináltak valamit, nektink másként kell ! Nem
lehet eg}, templomrenoválást olcsón meguszní. Nem elég pár
tízmilliót összedobni, meg is kell változrri ! Oda kell teruri az
életed is Isten elé. hogy átalakítson. Nem elég vakolatot kenni
ódon fala}ira, hogy Isten haragla és átka elforduljon rólurrtriI Az
átok ralta van a falvainkon., országunkon, és. ,gyulekezetein-
ken... Oszintén Isten kezébe kell tenni az életunket, ho&v ez az
átok elfordulhasson az életiinkrol.

* / , , , a 11 .Epp ezért van értelme renoválrri a templomot, mert ha a kó-
templommal egyiitt a lélek temploma is megujul. akkor a pusz-

tulás helyén meglelennek az áldásnak és az é|etnek a jelei. El -

ször a személyes életemben, a btinlátásban" a személ,ves életem
rendezettségében, az öröm megtap asztalásában. aztán a könr1,.e-
zetemben is, mert a megujult lelki templomnak van kilratása.
Jósiás az Úr szolgá|atát lioteler vé teszi (mi is megtehetjtik ezt
a családunkban), de még jobb. ha nem kötelez vé, hanem \ron-
zová tesszuk, s így g;yujturrk él köveket a lelki ház, az igazi
temploffi, & gyulekezet felepítéséhez. EZ AZ IGAZI FELADA-
TLTNK! Ha ezen iparkodunk, azon Isten áldása is rajta lesz a
munkánkon. mert az lesz a segítségunkre. aki felépítette hárorrr
nap alatt a tökéletes templomot" teste lerombolt templontát"
feltámadásával, ó segít ffieg, a mi Urunk, Jézus Krisztus. Amen.

Az igehirdetés után a 264. dicséret második versét 7Ltcljact
ót, mert az Ú, mindent oly szépen intézeít...) énekeltuk. Ezt
követ en imádságot mondtunk, és Isten áldását vettiik.

Az istentisztelet további részében köszöntések hangzottak
el. El ször a presbitérium nevében Vájer Ferencné köszöntötte
u ewbegyiilteket" majd Gelencsérné Tolnai Klára. polgármes-
ter asszoily,- aki egv gyönyörii Madocsa-zászlór,al is kedveske-
dett a gyiilekezetnek. Ezt követ en Pákolicz Zoltán vállalkozo.
majd Soroncz Ferenc bolcskei plébános, aztán Vasadi Teodor,
baptista lelkipásztor köszönt jet hallhattuk. Ezután Simon Ist_
ván dunafóldvári, Sipos Judit tolna-mözsi és Szerdahelyi
Józsefné bölcskei református lelkipásztorok szavait hallgathat-
tuk. A köszöntések sorát a helyi lelkipásztor köszön szavai
zárták.

Az istentisztelet zároénekeként a 25. zsoltár els versét
(Szívemet hozzád emelem...) énekelttik el, majd a Himnuszt.
Végtil az ige ujbóli felolvasása után közösen mondtuk el a záro
fohászt.

Isten iránti hálával emlékezunk az utobbi 200 é\,re, a temp-
lomépít gytilekezetre, majd a kés bbi nemzedékekre, a hiisé-
ges lelkipásztorokra, a hitukben er s gvtilek ezett tagokra" akik
Isten örömtzenetét hirdették a falunkban.

Szabó S. Péter, lelkipás or
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kírándulás
llktóber 28-in a madocsai református gvulek ezet fiatal és
t' idosebb taglai kirandulásra indultak a Duna-menti reformá-
tus községekbe. El ször Szabadszálláson szálltunk le, alrol a
gyulekezet nagy szeretettel várt benntrnket a terített asztaloknál.
Kulönleges helyen: a balett teremben. Ug;vanis a gl.ulek ezet
muvészeti alapiskolát alapított néhány éve. A régi parókiát át-
alakították. mellé pedig egy uj épuletet huztak fel. A mtivészeti
iskolába több. mint száz gyermeket írattak be. 20a6-ban a gl,ti-
lekezet 3millió forintot költöít az iskola m ködésére. A trombi-
tások és a színpadosok értek el eddig nagy sikereket, A lelki-
pásztor beszámolt a gyulekezet és a templom történetér 1.' ill. a
Petrovics család (Pet fi Sandor sztrlei) szabadszállási életér l.

szalkszentmártonban a pet fi m zeumban és szintén a re-
formátus templomban id ztunk. Kunszentmiklóson pedig a
Baksai muzeumra voltunk tgazán kiváncsiak, hiszen Baksai ref.
puspök tár,oli rokonsága Madocsán az egvik Baksai ág. A
kunszentmiklÓsi templomban tartott rövid bemutatkozás után a
csoport bátor tagl at a templomtornyot is köruliárták.

$ztátaí kupa
ltlorember 25-én. ezeí7 a napos, kés oszi délel ttön hirsz

o/ u hittanos gyermek készult Bölcskére a sztárai-kupa máso-
dik fordulój ára. A versenyre mintegv száahuminc gyermek,
sok-sok szul és segít érkezett. A bölcskei általános iskola
tantermeiben és tornatermében kerult sor a bibliai vetélked re
és ugyessegi feladatokra. Az iskola igazgatónoje Dr. Tóthné
Dobos Eszter ktilönös szeretettel fogadta állomásán a madocsai
gyermekeket" Harom csapatunk kiválóan szerepelt. .,Juda orosz-
lánjai" második helyen végeztek, ,,Soli Deo Gloria" csapata az
5. helyen, a ,,Paraklétosz" csapat pedig a nyolcadik helyen vég-
zett.

Bonya Felícía: élet zaka z
f OUU nagy gyulek ezet indított mar csoportot azok számára.
tr akik frissen lettek anyósok-apósok illetve nag)-mamák.
nagyPapak. A csoportok célja, hogy az ilj lrelyzetbe /szerepbe
kerult feln ttek megbeszéljék egymással rij élményeiket,tapasz-
talataikat. Id r 1 id re aztin uj csoportok indulnak, hiszen uj abb
lrázaqparok érkeznek meg életuk rij és szép szakaszába,
Természetesen mindenki sok tapasztalatot hoz magával mire
ebbe az életszakaszba elérkezik. Neki is volt anyós-apósa. a
sztilei ebben a szerepben is élnek. Testvérei, barátn,ói,
szomszédai között szintén sokan vannak, akik ryermek-, szul -,
házastárs szerep mellett az anyós-após szerepeket is élik.

^z 
is bizonyos, hogy sok rossz példát és sok jó példát látnak

maguk el tt, Ismerik például az aranyos nagl it" aki mindent
megtesz a fiatalokért. sót meg van róla gyóz dve. ho * azok
nála nélkrile semmire se mennének. A lakáshoz is segítette
ket, a gyermekneveléshez is ért egyedtil, Aztan ismerik a

zsémbes nagyit. aki addig teszi szóvá a veje szokásait. addig
köszöriili a nyelvét menye munkáján, míg sikeriil a házaspiltt
vétválasaani.
A házasság alapja, hogy egy férfi és nó felnóttként. uj tra in-
dulva, kirepiiljön a családi fészekb l. A Biblia tanítása szerint
ugyanis a házasság ezze! kezd, drk: ,,elhagyja a férfi apját és
anyiát, s ragaszkodik az feleségéhez". ,.A legnagyobb hozo-
minyí az a sziil adja gyermekének, aki segíti ezt a folyamatot.
Amilyen mértékben nem hagyhatta magára gyermekét. amikor
az kisgyermek volt, ugyanolyan mértékben kell magára hagynia
házassága gyermekkorában, Azaz.nem szól bele dolgaiba. sem-
mi jogon. s t tanácsot is alikor ad. ha gyermeke ké-
ri." (Gyökoss"v Endre)
A korai id ben felbomló hazasságok egy részét sajnos a gy-er-
mekilket koldökzsinórjukon tartó szul k tették tönkle.
A hazaspárok a családi házb l hozott szokásaikat, erkölcsi és
világnézetriket. életfelfogásukat. életviteltiket nem tagadhatj ák
meg soha, de a ,.két világot" a házasprárnali magánali kell ossze-
egyezte rie, szrilói segítség nélkiil.
Amennyi rosszat el lehet mondani akaratos anyósokról és apó-
sokról. több jót lehet elmondani azot<ról. akik önálló fetn ttként
elfogadva gyermekiiket, kapcsolatukat egy magasabb szintre
emelve, ujra megtaláltak. irjra befogadták gyermekii,ket most
már házaspáqukkal és sziiletett gyermekeikkeI egviitt. Azok a
vtil k, akik el tudtali engedni gvermekiiket, soklial tobbet kap-
nak vissza: egy nagy családot, egyre tobb gyermeket. akik mind
tisztelik és szeretik ket, A kör,rtkez történet sem róluk szól!
Két anya beszélget:
- ls a lányod hogy van?
- O, drágám. Nagyszedien. Férjhez ment, mondhatom a világ
legiobb férjét kapta. Az eljeryzésre vett neki egy autót. szrile-
tésnapjara, nér,rrapjára ékszereket kap. Es reggel-iel sem engedi
kelni, ágyba viszi neki a reggelit. A rengeteg munkája mellett
állandóan segít neki a hráztartásba is...
- Es mi van a fiaddal?
- Hát az én szegény ftarn, az is megházasodott. A felesége
egyetlen katasztrófa, Vett rreki egy kocsit az eljegyzésre, sziile-
tésnapra, névnapra ékszert ajándékoz neki. Amennyit csa]i tud.
a sok munkája mellett segít a haztartásba, Es képzeld. a me-
nyem még azt is elvárja. hogy ágyba vigye neki a reggelit... ..'
Igazságosan bánni minden családunkkal, megbocsátó szeretettel
távol maradni ha kell, igyekezettel és irgalommal jelen lenni" ha
segítséget vámak, elfogadni a sajátomtól, a családomtól eltér
életfelfogást. szokásrendszert, akár beszédmódot is; mindez
nagy és szép feladat. Jó azoknak, aki másokkal közösségben tud
felkészrilni epe a feladatra is.
Polcz Alaine az Asszony a fronton címii könyvében az any,ósá-
ról írt vallomásával fejezem be írásomat. ,. Amikor még a pin-
cében voltunk, ahol az emberek veszekedtek, tiirelmetlenek,
idegesek voltak, gyaliran mondtiik nekii,:rk: ritkaság. hogy anya
és lánya így szeressék egymást! Soha egy hangos szó sincs kö-
zottíink. Kiigazítottam ket! Mami nem az anyám. hanem az
anyósom. Csodálkoztak, alig akarták elhinni, Mamika jó volt.
szelíd. tiszta és hallgatag. Mindig mindenben egyetértettiink.
sokkal j obban, mint az anyámmal, mint b árkivel Se férfival. se
n vel nem tudtam soha olyan jól meglenni. mint Mamikával.
pedig mindvégig veszélyes,helyzetben és bajok közott voltunk
egytitt, Talán angyal volt, O volt a csendesség, a szelídség és a
verénység, Ezek az elkoptatott szavak fejezik ki. hogy milyen
volt. En is szerettem, is szeretett engem."

L. Zs.

ús
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19 rafolr Rgz[ [
20a6. november 8. - Kíhelyezett alés

|f z Országgyulés Környe ,it edelmi Bizotts ága kihelye zeít
|/.Iulést tartott a paksi atomer mtiben 2006. november 8-án. A
bizott:ság tag1 ai u, uzemid -hosszabbításrol és a 2. blokki 1. sz.

, akna] hei}reátrtesarót, kaptak t,áj ékoztatást Kovácsi József vezer-
tg,az.gatótól.:.]....'.'.j
A, ,ézt kbvet ]sajtotájékoztaton elhangzott: a hel}reállítással
kapcsolatos munkálatok az titemtervnek megfeleloen haladnak.
A levágott kazettafejek vizuális ellen rzése, 20 db fej tokba

, tétele, valamint a tokok átszállitása' a pihentet medencébe a
hétvégen megtörtént. A sértilt fiit elemek eltávolítása eztköve-

2006" november 9. - A h rgyíílés elnóke az er míí,ben

lt Toha Meg.vei Közgytilés .tnnt., dr. Puskás Imre. vala-
.n mint alelnöke, Kapitány Zsolt az atomer míibe látogattak.
Az elnök és alelnök urakat Kovács József vezérígazgato tájé-
koztatta az atomer mii stratégiai célkitiizéseir l, valamint a
helyreállítási munkák menetér l. A vendégek megtekintették az
|-2. blokki reaktorcsarnokban folyo, munkálatokat. A látogatás
során, a delegáció szennélyes tapasztalatokat szerzg.tt, arrol, hogy
a sértrl,t uzemanyag eltávolításával összefuggO retaOatok végré-
hajtása biztonságosan'és rnegfelel ,uternben halad. " ,

2006. novembér 16; -'A ,,ororznagyhtnei"IatógattísA ''

il 1u_gy\öu.l és,a TV-EL - ,M),,ellrárítást]vég4a: arisz ceg .
.nalelnöke a kiemelés helyszínén szemé,l}esen is találkozott a
munkát végz szakemberekkel, és meggy óz dhettek arról, hogy
a munkálatok biztonságosan, a magyar és az orosz szakemberek
minden részletre kiterjed, preciz eryuttmiiködésében zajlanak.
A látogatást követ sajtótájékoztatón elhangzott: a platform
kiemelését követ en megtórtént akazettafejek (összesen 30 db)
és 6 db lábrész vizuális ellen rzése. Ezutín kerult sor az irj abb
lezárt és ellen rzött tokok (mára összesen23 db) átszállítására a
pihentet medencébe. Az átszáIlítást követ en a mai napon
folytatódnak a sértilt f,it elemek eltávolítási munkálatai.
Az eddig eltávolított sérult ítit elem össztömege 1386,4 kg, ami
a tartályban lév teljes mennyiség erynegyede.

2006. november 2l,. - Míníszíer az er mííben

n r. Persányi Miklós kornyezetvédelmi és víziigyi miniszter a

'' 
paksi atomer miibe látogatott.

A miniszteri sajtótájékoztatón elhangzott: folytatódtak a sérult
fiit elem eltávolítási munkálatai. A hét második felében keríil
sor az j abb megtöltött tokok átszáIlítására a pihentetó meden_
cébe. Az eltávolított sértilt fiit elem össztömege a mai napig
2556 kg. ami a tartályban lév sériilt fiit elem teljes mennyisé-
gének 44Yo-a.

2006. november 29. - A házeln h a paksí er mtíben

f|r. Szili Katalin, a Magvar Országgyiilés elnöke kapott tájé-
l' koztatást a helyreállítási mtrnkák menetér 1. , :

A tájékoztatót követ sajtótájékoztaón elhangzott: jelenleg az
alsó lemezen található törmelék eltávolítása van folyamatban. A
hétvégén megtortént a megtöltött tokok átszállitasa a pihentet
medencébe. Az eltávolított sérult fiit elem ossztömege a mai
napig 3132 kg, ami a tanályban lév sértilt fiit elJm teljes
mennyiségének 54Yo-a.

4.000 crt/f

'/acsora:
, Senéssziízérmáfrr haconos {lom6ás ralwdr

Mntott szebt
|F tt-s{i[t fiíszeres 6urg oad,
'cpáro;.ttWí

Sakta
(Desszert

A zenét
Kiss Lajos
és zenekarr
SzolgáltaÜA.

Tombola, értékes nyereményekkel.

Etózetej t .tyfoglalás és j egyárusítás a
P o lgárme ste ri H iv a talban

december 22-ig.

ifil9]ne

#%
EltUE ETE
BAbUllKnA

í{efye:
Erbp j:

Fatufr.óz

A2,e blolrk relrabilitácil ia



Jffi* ec.satHfu*u & |tT* t*éu"ft - uáffi eewbat

d Ma,mi iffi
Ar, Okrrrányíro da áiéIrloatait ia
Használja ki az Internet adta lehet ségeket!!!

I z utobbi id ben a hivatali tigyintézés során eg_vre többet
I I találkozhatunk az elektronikus uryintézés, iiryfelkapu,
XR-rendszer fogalmakkal. Ezek a kifejezések elsó hallásra talán
nem mindenki szám itra egyértelmíiek és érthetőek.
Ezért az alábbi összeállításban ezek pontosításához" j obb meg-
énéséhez próbálunk segitséget nyujtani.

Az elektronikus iigyintézés kialakulósa:
Az iig-félkozpontu kózigazgatás, a szolg áItato állam kialakí-

tásának eg},ik legfontosabb elenre az elektronikus ugyintézés és
az ezt támogató rendszerek kiépítése. A felhasználói igény az
iur. egl,ablakos,ugyintézés megvalósításában fogalmazodott
ffieg, meh, szerint az állampolgár vagy avállalkozás képviselóje
egyetlen hely,en el tudj a intézni az ugyét, és nem kell több hiva-
talhaz mennie.
Magyarorvágon 2001-2004 között kerult kialakításra az Elekt-
ronikus Kormánvzati GerincháIazat, 2002-ben a Kormányzatt
Portál.
A Kozponti Nl,ilvántartó Hivatal 2003-tó1 indította el az Inter-
net adta lehetoségeken keresztiil történ kózigazgatási ugvinté-
zést támogató informatikai fejlesztéseket. Ennek erednrénye-
képpen létrej ott az Internetes Kö zigazgatási Szolgáltató Rend-
szer (továbbiakban: XR).

Az Internetes Kozigazgatási Szolgáltatások Rendszer
aR) jelentése:

^z 
Internetes Kózigazgatási Szolgáltatások Rendszer az ok-

nranyirodai e-uglintézés kerete és alapja, olyan informatikai -
tiryviteli rendszer, amely biztosítj a, lrory az ugyfél és a köz-
Ígazgatási szer\: elektronikus uton, interaktív módon kommurri-
kálhasson.
Az XR szolgáltatás el nyei:
E rendszeren keresztil az i.igyfél:
o otthonról megtudhaüa, milyen iratok szukségesek az ugy inté-

zéséhez: és összegl,iijtheti azokat;
o kir,álaszthatj a, hogy konkrét ug},,ét több" illetékes lratóság

közul hol kívanja intézni;
. eleklronikusan á|tala kezdeményezett tigyben id pontot fog-

lalhat;
. igy u okmanyirodában a lefoglalt és visszai gazolt id pontban

soron kíviil fogadj ák.

A, Ü gyfé l kap u o ly an b el ép é si p ont ( :l!}i;i::-Jí,i,it,É}:ix_9l_l,_l,}_8.bil ) "
amelyen keresztiil u Űwfél egvedileg azonosított módon biz-
tonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus kózigazgatási
tig;vintézést és szolgáltatást nyujtó kóztgazgatási szen,ekkel és
közintézményekkel.

ÜgrYe lkapu r e gi sztráci ó :

Személyes ugvfelkapu létrehozásához regisztráció szukséges,
mely et b ármel,v okmány irodáb an kezdemény ezhet.

^z 
ugvfelkapu megn,vitásához sztikséges: személ},azonosságot

igazoló én ényes okmány" elektronikus lerlélcím (e-mail cím)"
felhasználói nér, megadása.

Az els íigyféIkapu regisztrálása díjmentes.

.,1z iig,,fé lkapuval e lérhetó szolgáltatások:

Jelenle g az ug_lfelek az Interneten az alábbi szolgáltatásokat
vehetik igénybe:
. az Adó- és Pénzug,l*i Ellenórzesi Hivatal (APEH) szolgáltatá-

Sai.,

o az okmányirodai szolgáltatások (ugl,intézés kezdeménvezés.
id pontfoglalás)

o a korm ányzati portál szolgáltatásai,

Amennviben az elektronikus ugyintézéssel kapcsolatban rész-
letesebben szeretne táiékozódni, effe lehet sége van közvetle-
nul az okm ány irod áb an, il letve az Intetrneten :

!'i-\!:]iy,,.*},íl*. j"1l,*J,*í,il,,,h},3.

:i;,:,*,i:,.:t}í jJ.:r:,it,iil"ilr-ii.r_,bu

}li.Iil,tq}"ÉJ,falkB-/.n.p-s,|.'i}-qi

Paks Polgárme steri Hivatal
Okmánl,irocldja

A Kiiautkezeló' KIilT áiékoztatoia
il Mag,ar Közut Kht. Tolna Megyei Teruleti Igazgatóság

.rltáj ékoztatása szerint a közlekedésbiztonság megóvása érde-
kében kiemelt figyelmet kell fordítani a 6-os f t 100-102 km
illetve a 63-as f t Nagydorog térségében lév szakaszára.
mivel ezeken a helyeken kell számítani az ut jegesedésére és
lefagyásra. Ezeken az uíszakaszokon fokozott fig,velmet kérunk
a közleked któl !

Heisler Judií r. íhdgy.
saitóreferens

Az Ügyfélkopu:

pÉí s*tlext lÉér* tr:,3vtr:e* gtfry S,?ga

ffiv*, - *i; ,ri _* rg,};. .;:: r.q{á ';.'í.,!; - i:.r,r,,,;'ffi ir& ,iili,::;-|;;5x4,1.4i;l.,,:ii;..íaCvlr*#i #gi.r',,,'::::,: -,.:..i,
il j: Eii,rJ :J:....].i .],i +!
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Igars gos dijntetlen

Madocsa Kakasd 0:0
A,{tiller-Baka, Blatt, T úék, Szili Z-Hargitai,
('[,,'i dinszki) Aradi, Sánta,ffóth) Tancsa
(Araczki I)- Araczki Antal, Besenczi

A legutóbbi hazu meccset meg-
nyertuk a Majos ellen, s t
Gerjenben is egv nyerhet meccset
szórakoztunk el, ezért a kakasd
ellen is a harom pont megszerzése
volt a cél. A gerjeni feryelmezet-
lenségek miatt hiányzott Böde
Taba és Araczki Attila.
Az els perct l támadtunk, de a szervezetten j átszó vendégvé-
delmet nem tudtuk feltorni. Volt ery ziccerunk, két igéretes
szab adrugásunk és egy meg nem adott 1 l-esiink, azaz az els
félid ben el kellett volna döntentink a meccset.
Sztinet után a vendégek birtokoltak többet a labdát, egv-két
meleg helyzet is kialakult a kapunk el tt, de Mtiller mindig a

helyén voit. Íry ellentétes félid k utárr ígazságos eredménv* szu-
letett.

Bravílros ídegenbeli gy zelem

Decs Madocsa 0:3 (G.:óngól, Bode, Besenczi)
Mtiller_Szili Z, Torjéh Tóth, Voros Zs - Araczki I, (Vidinszki) Hargitai. Aradi.
Taba- Bode, Besenczi

A jó játéker t képvisel Decs ellen nem mi voltunk az esélye-
sek, bilr az utóbbi idóben volt ery-két botlása a hazaiaknali. Lz
els felidoben keveset birtokoltuk a labdát, többnyire védekez-
ttink, de azt kiválóan oldottuk ffieg, mert a decsiek kapura sem
tudtak 1 ni. A második félid ben ery szép támadás után öngól-
Ial vezetést szerezttink, majd egy parádés Aradi-Böde megmoz-
dulás után növelti,ik el nyunket.
Lhazaiak mindent egy lapra feltéve kitámadtak, de a védekezé-
sunk továbbra is hibátlan volt, s t két szép kontratámadásból
el bb kapufát szerezti,ink. utána pedig Besenczt megadta a ke-
gyelemdöfést a decsieknek.
Most bánhatjuk ígazán, hogy a Geden ellen elszórakoztuk a

második félid,ót.

Megérdemelt hazaí siker
Madocsa Dunaktiml d 3z2 (G.: Bode 2, angól)
Miiller- Szili Z, T iék, Aradi, Tóth- Vorós Zs, (Vidinszki) Hargitai, Araczki
Arrtal, Taba-Bode, Bese nczi

A legutóbbi decsi bravrir visszaadta j átékosaink önbizalmát,
mindenki optimistán várta a szomszédvári rangadót. Kiegyenlí-
tett j áték után a vendégek szereztek vezetést" de viszonylag lra-
mar egyenlítettunk, majd az els félidó utolsó percében 1 1-

esb 1 írjra hátrányba kerulttink. A második félid ben er tel.jesen
támadtunk és ery öngóllal egyenlítettunk. A vendégek sokat
uabáIytalankodtak, soffa kapták a sargákat, mi pedig megsze-
reztlik a vezetést Úi abb gólt nem sikertilt szerezni, kétszer a
kapufa segített a köml dieknek, de a lényeg, lrogy a hárorrr pon-
tot megszerezttik.

Lénárt Gyula

A bajnokság szi végeredménye

1. Szekszárd UFC. 15 10 3 2 42

2. Tevel SMI( 15 10 2 3 38

3. Őcsény SI( 15 9 1 2 30

4. Biilcske SE. 15 9 3 3 JtO

5. Bátaszék SE. l5 8 5 2 40
6. Dunaszentgyiirgy t5 7 5 3 36

7. Dunafiildvár X'C. 15 7 2 6 26

8. Decs I(SE. 15 7 2 6 27

9. Dunakiimld 15 5 5 5 20

10. Tolna VF'C. 15 5 1 9 l7
11. Madocsa SE. 15 4 4 7 29

12. Kakasd SE. 15 4 3 8 20

13.Majos 15 4 2 9 26

!4. Gerjen SI(
15. Ozora SE.
16. Kajdacs SE.

15 4 11025
15 2 2 11 28

15 2 2 11 22

10 33

17 32

l.t 31

16 30

26 29
19 26

22 23

30 23

21 20

35 16

36 16

28 15

43 1-1

43 13

558
51 8

Utánpótlás porí
U-74-es csapat

írefeiez dott az ószí szezon az
nutánpotlás baj noksá gokb an.

Az U- l4-esek a nyolc csapatos
mezónyben egy gyózelemmel és
hat vereséggel utolsó el ttiek
lettek. Tamásiba és Ozorwa nem utaztak el sporton osi igazolá-
sok hiányában, de abban a TMLSZ is hibás. hory ilyen tár,oli
teleptilésekkel kertiltUnk eg},, csoportba. Tavasszal csak egy
nag,n* utazás vár ránk (Pincehe1},), ezen kír,ul Bölcskére és
Nagvdorogra kell mennunk. né&v meccs pedig hazai pályán
lesz. A csapatban jelenleg összesen l2-en vannak: Vörös Vik-
tor, Szívós Dávid" Feil Tamás, P.Kovács Dániel. Szintai Gergó.
Últretyi Szabolcs, Kovács Gábor, Oláh Dávid, Gábor Mihál1,.
Szabados Adrián. Schmidt Kevin, Miss Viktor. Továbbra is
vár]uk 94-es" 95-ös, 96-os fiirk jelentkezését.

II-7 7-es csupat

|| z U- l7-esek a hét csapatos
arlmezónyben két gy óze\emmel
és négy vereséggel ötödikek let-
tek, mindkét gy zelem idegenben
sztiletett, Pincehelyen és
D.földváron. Nekik tavasszal két
távoli helyre kell menniuk:
Ozorára és Simontornyára. Kicsi-
vel több lelkesedéssel és jobb hoz-
záállással megszerezhetik a har-
madik helyet. A csapat névsora: Twczal Zoltin" Fazekas Zoltán,
Szabó Ferenc, Szintai Ferenc, Laposa István. Makai István,
Oláh Ferenc, Szabó József, Molnár Dávid, Zegruber Aron, Vö-
rös Gábor. Kulön dicseret illeti az rrtóbbi ot j átékost, akik lrét-
r l-hétre a serdtil meccsen kír.til az ifiben is szerepeltek.
Amennyiben a többiek is így gondolkodnának. az ifi csapat is
eredmény esebben szerepelhetne.

Léndrt Gyula
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