
A llríactoes, i'Ónk&r,w_,tónye, ,t Lap_ja r, é.uí,o,|yam 7. szérn 20a6. j|iitius

,

60 éves a Madocsaí Népí Egyiitt

Az iinnepi istentisztelet után kivonulás a templombóI

B lcskei Néptdnc Egyesiilet

INGvENE3, t<ozÉtETI LA,p MINDEN MA.DOC,SAI eoL_GÁ,psr,a,r.4dc-

Beloianniszi Nemzetiségi Népt nc Egyiittes

|f z. ton mondunk k<iszonetet mindazoknak, akik részt vettek az iinnepség megszervezésében, kiil n k<isz<jnji.ik /r.
llWolmanné Reiclt Mdrta, Préházi lldikó, Baloghné Benics lbolyq Zajacs Isívtnné munkáját, illetve a vendég
egytitteseket segítrl lányok, Fellinger Julianna, Gdbor Anetí es Úineryt nrigitta* zremiikodését. Kciszonetí,inket fejez-
ziik ki a Madagro Kft-nek, aki anyagilag is támogatta a rendezvényt
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{'áiékoztató két Ulésr l
3 " oldal

A reformdtus eglh z h.írei Gyulai PáIinka Fesztivtíl
Aldott házasságok Madocsai bi;llér sikere
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Avécl n imunkáróI
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Madocsai Hagyomóny rz Néptánc Egyesiilet
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60 éves a Madoc aí Népí Egytittes
n Madocsai Népi Egyi,ittes |946-ban alakult, alapítój a és 43
/reven keresátil vezetóje F ldesi Jdnos volt. Ez id alart

kiváló egytitles címet tráromszor, nrajd végleges kiváló egytit-
tes címet nyert el az egyíittes, fesztiválok kí,ilondíját, nagydíját"
hagvom furyórzó díiat, a felnott és gyermekcsoport nívódíjat
trrdhatott magáénak. Felléptek televízióban, rádióban, számta-
lan szereplésen, budapesti, vidéki nagysz ínházakbarr.
iC)8g-tol ar., egytittes mr"ivészeti vezetóje Wijnsclt Ltíszló. Az
utóbbí 17 ev alatt is tobb száz fellépéssel szereztek hírnevet és
*lisnrerést a hazai kozonség elrltt, sót az egytittes hírneve eUu-
tot1 ktilí ldre is, ahol 50-nél is tobb fellépéstik volt. Bernutat-
koztak Németországban, Franciaországban, Dániában, Szlová-
,ki á?_lan, Olaszországban, Szerbiában.
Az Eg,v"tittes fbnnállása 60. évfbrdulójának megtinneplésére
j rini us 24-én kertilt sor.

A rendezvényre meghívást kaptak mirrdazok, akik korábban -
akár táncosként, akár zenészként - részt vettek az egytittes éle-
tétrerr. illetve akik.jelenleg tagjai a tánccsoportnak. A szervezés
során nehézseget okclzott, hogy pontcls nyilvántartások nem
alltak rendelkezésre a régi táncosokról" Régi fényképekre és az
rrrnlékekre kellett hagyatkozni, enriatt. elofbrduIhatott, trog_v-

vatakr kimaradt a nreglrívásból. toltik ezutcln is elnézést kértink.
A jubileumi esemérryt rnegtis ztelte jelenlétével dr.

Andrrisfalr_l, Bertalan néprajzkutato, F ldesi Játtostté, Fi)Idesi
Lajos, Tótlt F'erenc országgytilési képviselo, Nugy Gtíborné
iJunafoldvár polgármestere, Cseh Miklós Helvécia polgármes-
lere - Siili János, a Paksi Atomeromti Zrt. tizemviteli igazgatója.

r\ program i.innepi istentisztelettel vette kezdetét a népviselet-
be iiltozott táncosrrk, a meghívott vendégek és a lakosság rész-
véte lcve l

Kijsztiltt í tttond Gelencsérné Tolnai Kldra polgdrntester
A Sportcsarnokhoz a néptánccsoportok a Paksi utcán vclnul-

tak végig , A nagy meleg ellenére két helyerr is ízelítót adtak
reper-toárjukból. A l5 órakor kezdodo í,innepi mtisor elején
Gelencsérné Tolnai Kl ra polgármester asszony koszontójében
felidéae az egytittes 60 évvel ezelotti megalakulásának kortil-
rnényeit. méltafia Folclesi János rnunkásságát. aki megtanította
a nepclal, a néptánc szeretetét, s aki a hagyonrányok ápolásával
nréltán sz.erzett hírnevet az egyíittesnek és szíilofalujának. Be-
szédében megemlékezett a régi nagy táncosokról, zenészekrol,
akik kiernelkedci nrurrkájrrknak koszonhetoen méltóak voltak
arT.,a. hog}, kiilonb ózó kitUntetéseket, címeket kapjanak. Elisrrre-
réssel szólt Wiinsch Lászlo koreográfus, mtivészeti vezeto
rnultká.iárol. aki a madocsai hagyclmányok ápolásán túrl rntivészi
koncepció ját betartva uj mtisorszámokkal is gazdagította az
egviittes repert oárlát, Így lehetové tette. hogy a madocsai nepi
,:gviines e|oadásában rnegismerhettüik más tájegységek néptánc
ir;lt]vomán*lait. a7. ,ji táneok benlutatásával színesebbé tetíe a

tánccsoport mtisorát. Sok siker-t kívánt dr. Wolmanné Reiclt
Mcirtdnok, aki immár egy éve. lrog.v" felkarolta a7, utárrpotlás
néptánc tanítását, ezá|tal lehetové vált a hagyományclk clrzése.
és tovább adása a fiatalabb generáció számára. Kitartásra. lelke-
sedésre bíztatta az egytittes jelenlegi tagiait, akiknek koszorrlre-
toen egy dinamikus, szívve1-1élekkel táncoló tánccsoportr.rt tud"

hat magáénak a teleptilés.
Az évforduló alkalmából emléktárgyat adott át Foldesi Jánrls,

ozvegyének, Szintai Kdlm nnak, a táncegytittes legid seklil
tagiának, Wtinsch Lászlonak, a Madocsai Hagyornányorz
Néptánc Egyestiletnek és a fellépo vendég egytitteseknek.

Ezt kovetoen a zeíle, a tánc vette át a foszerepet" Váltclzatcls;

Hartai Hagyomriny(írz Kulturdlis Egyesiilet
és színvonalas ajándékmtisorral kedveskedett a hazai tánc-
egyíittesnek a Mecsek Táncegyí,ittes, a Bolcskei Népi Egyiittes,
aHartai Hagyományórzó Kulturális Egyestilet és a Beloianniszi
Nemzetiségi 'Iáncegytittes. A kozonseg nagy tapssal kisérte a
ktilonb ózó nemzetiségek, csoportok miisorát. akiknek koszon-
jtik, hogy mtisorukkal színesebbé. színvonalasabbá tették a
programot, és lrozzájárultak a.jubileumi alkalom méltó megrin-
nepléséhez.
A mtisort a madocsai népi egyi,ittes fellépése zárta. ahol az

utánpótlás csoport hajdusági játékokat és táncokat, illetve dél-
alfoldi csárdást adott eló. A rragyobb gyerekek a felnóttekkel
egyiitt a madocsai táncokban is részt vettek, amellyel az egyi.it-
tes - mint rnindig - most is nagy sikert aratott ahazai kozonség
elott. A ,,szogény" és friss csárdás clallamait kovetoen a rneghí-
vott egytittesek és a madocsai néptáncegyi.ittes tagjai vacsorán
vettek részt, utána pedig a kb. éjjel l óráig tartó táncházban
m i ncle n k i kedvé re tán c o l hatott, szó r akozhatott.

A nap folyamán a Mtivelodési házban az egytittes tortérretét
bemutató kiállításon régi és rjabb tényképek, emléktárgyak
idézték fel a 60 év egy-egy részletét"

}::!i' , ::?&fi!:i.áÉ{!i

i'::i::::::: 
j:::1.lyi:::#.'ri;gláífi *6lglJr!

|.i|:i|ii:|i'.i|i|i+,/-{,?ifil#ffi EA

r}j!j: - ! j\jj : }i|.-.:r! |!-,inJb?4
' j.:::::|:::il::::li] ji:::i_3.#it }

.|,::i ::.!l:i,:::. ::::::::.:::::l:::J:.:ii:::Z.,

,i :ili:i:::;i!i:i,:: j:;..,iilii.;rli-:jli,i :

'l::]iiiii|:i.ii!:iii:l:i:i,iii 
::

l:,:,' "",i,;ii;i,,,i;,,o,i1,;,,,,,,

.i,,:;i , :'ijij'::::::::::i'::::::

:.|::::::::l::.:.,:|:::||ii:] '"',l:;',,,.,ii

sokan veííek részt a Tcinchdzban a k ztis ítíttcoltísban



-,,Vl3rrlocs;tí í|ínrt uw u ,3.- |,. éut, 7, s:,áwt í líus

{*. ílrftanaifuruatí hrrgk
Testiiletí íités

/t z elmúrlt hónapbarr Madocsa Kozség
n/I. Onkor mányzata képviselo-testtilete két
alkalommal, _iunitts 2l-én és junius 28-án
ii lesezett.

J nius 2 tr -i Iés

flo lstit<ent a képviselo-testíilet dontott arról. hogy a Dunán
_r2()06. áprilisában levottu|t árviz után sztikségessé vált szri-

rr,r-ogir-tás fblrrrerijlő koltségeinek vis maior alapból torténo
rregtérítésóre támogatási igenyt nyu.jt be a Magyar Államkincs-
tár To l rra i\{egye i Terii leti í.gazgatilságához.

2a0(:. évre tárnogatást nyert az onkormány zat az Egészség-
Iláz. felujítására. a Sporto|tazó fel j ítására, valamint a Polgár-
nresteri Hivatal horn|okzatának fel j ítására.

Kilvr:tkezó napirendként a f"el jítási munkák e|végzésére
érkezett ajánlatokat ismerhették meg a testtilet tagiai, melyek
kr_lztil az, Egészségház és a Polgármesteri Hivatal homlokzatá-
nak fbluiításával a paksi székhelyti UNIVER Építoipari és
Szolgáltató Kft-t, a SportoltOzó felujítási munkáinak végzésé-
vr:l a nraclocsai fulADOGÁZBt-tbízták meg.

2006. .i ruius 28-i lilés

il képviselo-testtilet ezen az ulésén elfbgadta a kozség T'ele-
*.|l p lésszerkezeti Tervét és a Helyi Építési Szabályzatot. A
napir]enrJclel kapcsolatosan felnrertilt kér,désekre Csaba Gyula. a
elokumentációkat kés zító PÉCSÉprpRV St dió vezetóje adot1
vaIa,szokat.

Kovetk ezó napirendként elfcrgadásra kertilt a Paks-
Dunat ldvár 'Térségfbj leszto Önkorm ányzati Kht. kistérségi
koordinátara által készített Helyi If,usági Cselekvési Terv.

Végezettil a 2006" évi onkorrnányzati választások lebonyo-
lításához megválasztották a Helyi Yálasztási Bizottság tagiait
az alábbiak személyeben:

7"' {0k

ban !

A bizottság tagainak megbízatása a kovetkezó általános
v álasztásra l étreho zott vál asztás i b i zottság a l aku l ó ti l é sé i g tart.

Jerrz í éría ítf
tr,ElrrÍvÁ I
f smét felhívom a lakosság figyelmét, hogy - az iinkormán_u*-
Izat ktirnyezetvédelmi rendelete és a niivényvédelrni ttir-
vény értelmében - minden lakos koteles a lakóh ázaelotti kijz-
teri"ileten, illetve lakóingatlanán beliil a kertben, udvarban a

gyomtalanítást, funyírást és parlagíti mentesítést fblyarnatosan
végezni.

Kiiliiniisen fontos a parlagfíi irtása, amelyet a tel.ies vege-
tációs id szakban ( tehát nem megvárva a virágzást!} el kel
végezni. A gyomtalanítást és parlagfti irtást folyamatosarl el*

len rizni fogom ! Azzal szemben, aki a rendeletbert, illetve
torvényben foglaltaknak felszólításra sem tesz eleget. és a vé-
dekezést elmulasztja., pénzbírság szabható ki. amelynek legala-
csonyabb osszege 20.000 Ft. lehet.

Ezriton kérem a lakosságtlt, hogy telepiiléstink tisztasága,
gondozottsága és egészségiink védelme érdekében aktívan
míik djenek kiizre a gyomtalanításban és a parlagfii irtásá-

(IrGJ1

Hogyan ísmeflretjiik feÉ
a partagfiiveú3

M agassága nagyon válto-
ol 7 Jzatos, attól fi.iggoen,
hogy a kortilmények mennyi-
re kedveznek a számára. A
kifej lett novény magass ága
zárt és magas novénykult rá-
ban (kukorica., naprafbrgó) a
150 cm-t is meghaladhatja.
Kozponti, egyenes szár adja a
tartó vázát. amelyból az oldal-
hajtások srirtin ágaznak el.
A talajhoz kozeli néhány cm-
en 2-3 elágazása is van, és az
ezekbol kinovo oldalh ajtá-
sok teszik eredménytelenné
a szakszeriitlentil végzett ka-
szálással torténo védeke zést
ellene. Az eredményes véde-
kezéshez fbntos felismerni a
novényt már a szikleveles
állapotátol, majd tudni a^.,

lrogy a 6 leveles állapota az a
határ, ameddig a gyomirtó
szeres védekezések még haté-
konyan végezhetok.
A novény levelei jellegzete-
sen szeldelt formájuak, szí-
ntik stitétzirld, fonákuk
sziirkésztild. Mind a színén, mind a fonákján stirrin szoroz t-
tek, a fonákon található szórzet hosszabb a színen levoknél. A
novényen a porzós és a termos virágok ktilon helyezkednek el.
A porzós virágok a legfelso hajtások végérr,, a termos virágok
kozvetlentil a porzósok alatti legkozelebbi levél hónaliában
találhatók. A parlagfti termése váItozatos alakokat olthet" a
leggyakoribb formáj a az ábrán látható.
Még ma is sokan parlagftire gondolnak és vadkenderr l Lre-

szélnek, vagy a parlagfuvet gyakorta sszetévesztik a fekete
vagy fehér tirommel. A vadkender a termesztett rostkender
elvadult változata. Tehát nem ktiltin fa.i, hanem ugyanannak a

novényfbjnak a vad alakja.

rd" Csapó lstván
Berta Bélane
Lukács István

P {ltt(tE"

Scheidl Lqiosné

Madocsa, Bolcskei u.Zl .

Madocsa, Paksi u.6/a
Madocsa. Bolcskei v.79,

Madocsa, Bolcskei u. l .

A megrijulásra váro hont|okzat
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ílftrarás
Beíratkozás
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fi rommel értesítjtik a telepí,ilés lakosságát, hogy a 200612007 .

lf tanévre a torvényi eloírásnak megfelelo léts zámban iratkoz-
tak be ír tanulók" A kovetkezó tanévben l7 elso osztályos tanu-
lonk lesz.

EDíákiinkormányzatt reí
'skotánk 

tragy gondclt íbrd ít az isktlla esztétikus kornyezeté-
E nek kialakítására. A diákonkormányzat támogatásával az
alsó taglzat udvarán laiátékok nyirjtanak kikapcsolódási lehe-
toseget- tanulóink számára, a fblyosót keretbe foglalt ízléses
gyermekrajzclk díszítik. A fblscl tagozat udvarára pedig ping-
Bong-asztalt. és fapadokat vásároltunk. Mindkét tagozat udvarát
viragos kert teszi hangulatosabbá" amit az, Egytitt a parlagfií
r.llcn alapítványtól kapott és a gyerekek által hozott palántákkal
rjltentink be.

BallaEás és tanévzá;a
! unius l7-én nyolcadikosaink ballagásával ill. a délutáni tan-

d evzáró tinnepéllyel véget ert a2005l2006-os tanév.
l'anévzáró tinnepélytinkon minclenki átvehette az év során

nvujtott murrkájának eredményeként a bizonyítván yát.
.i\z l . es 2.. osztályban a kozoktatási torvénynek megfeleloen a
tanuimányi munkát szovegesen értékelték a tanító nénik. Az l.
es a 2" osztályos tantrlók koztil l5 diák munkája kiválóan meg-
f'b| elt m irrosítést kaport
A, tobbi évfblyatnon is szép tanulmányi eredménnyel btiszkél-
kedhet. l8 tanulónk" akikrrek bizonyítványa kitrino, és 7 diák,
akinek Llizony ítvánva j eles.

Az idei tanévtol tarrtesttileti javaslatra a pontszerzó verseny
pénziutalmát - arnelyet az onkormányzat tobb év óta a tanulmá-
nyi munka, a kulturális tevékenység és a sport teri,iletén a legki-
válóbban teliesítrrkrrek ajánlott fel a legkiválóbb diák dü
iétrehozására fordítottuk alsó és felso tagozaton egyaránt.
A iegkiválóbb diák díjat a 4. osztályosok koztil Borzavcíri Ró-
zft, Szqbó Yillien és Pozsgai Fruuina vehette át, a 8. osztályo-
sok koziil Bokor Lívia, Vidók Kinga és KIippeI Gy ngyi kapta
az, elismero diiat. A Legkiválóbb diák díiban részestilo tanulók
nevét alsó és felso tagozaton egy-egy nagyméretti faí-'aragáson
oriikitetti,ik ffieg, mely a tudás almafáját ábrázolja. Mindkét
fafarag ás az iskola Tehetséggond ozo Alapítv ánya anyagi támo-
gatásával vali;sulhatott meg.

'Tanulóink ktilonbozo tantárgyakból szép eredménnyel vet-

::Lral *:gy" es Paks város kornyéki versenyeken

lilanulmányí ver enyek
pB ZÁcos I,BvBl,BzÓvrnsENy BnBonaÉnyrr:
_ruOor erneyez
l)inglert Éva Rebeka kornyezetistneret I hely

matematika l0. hely
Felkészít tandr: zemkóné Horváth zsttzsanna

;{izahó Viviert kornyezetismeret 7. lrely ezett

_geEí!l! _matematikaJe !y
Eiherling Réka 7 helyezett

F'elkés:lít tanár: Laposáné SasLtalmi Ilona

.,, _zep t l:Lc_ ill {La ygJs e !y
Englert Roland RudoIJ' gyémánt fok ozat
*raun Zolttín gyémánt fokozat
, zigeti Imre gyémánt f'okozat

Felkészít tanár",,Soós .Ferenc:né

ALMAMATER
Szabó Bettina magyar irodalom 5. helyezett

I;elkészítcí tanára }'l ingl Mártts
szabó vivien magyar irodalom 6. helyezett

Felkészít tanár: Zemkóné Horváth ZsuzsQnnt]
Szabó Bettina matematika 9. helyezett

Felkészít tanárrl L/arga Gabrrclie
T,ESZTKÓDExi
Bak Peíra magyar irodalom l0, helyezett

F'elkészít tanára: Hing,I !v!ártrl.

BENDEGÚz:
Borzavdri Róza - kclrnyezo világ tantárgybol aranr,, nrirrílsit*si
kapott

Haidu Bihar Megve TIT versenv
Pougai Fruaina irodalom 5. hely
szabó vivien rajz4. hely

MEGYEI VERSENYEK:
Matematika
Iskolánkból legeredményesebben }li)rtis Gergely teljesített.

Felkészít tandr: Laposanei Sasltrlltni Ilona
Megvei kresz versenv
V r s Gergely 2. helyezett

Felkészitij tanár: Vórösrté,Szabó,li ilyi61

Raiz
Katasztró favéde l m i pá l yá zat:
Az l. osztály kozos képet készített. Jutalmuk 20.000 Ft_-tls vá-
sárlási utalvány. Segít tanáruk: I-,aposáné Sashalmi llona
pnxs vÁnos xÖnNyÉrt vBnspnyEx:
Prózamondó versenv: Bak Petra 2. helyezett

Larlaefíi vetéIked
Az egytitt a parlagfii ellen vetélkedcisorozaton iskolánk

25.000 Ft-os vásárlási utalványt, és sporteszközoket nyert.. A
vetélkedosoro zat szervezóje Sz kéné Szabó An ikó tanárnó vo lt

óstóí tábo}oaá on
il tanév befej eztével, másnap az iskola 20 tanulQia 3 peda-

.rlgógus feltigyeletével a Balaton partián pihenhetett. A k lt-
ségekhez az onkormányzat 3000 Ft támogatást adott tanttlón-
ként.

Az idó igazán kellemes volt, a gyerekek jól érezték magu-
kat. A ftirdés mellett kiilonbozo programokon vehettek részt a
gyerekek (G ipszfestés, csipeszfigura készítés. vetélkedok.
sportversenyek., disco, kirándulás, stb.)

Felejthetetlen élmény volt a gyerekek számára a szombat
esti siófoki Megas ztár koncert is. Élrnényeikrol az a|ábbi vers
tanuskodik.'

óstó
AHOGy A NyÁRl SZUNET EtKEZDÓDÓTT AZU,AN FURÓDTUNK 0lT S0l(A,|

A K:?ANDULAS lS MEGKEZDÓ\ÓT TANAROKKAL J0 NAGyOKAT

BUSSZAL MEN\UNK FEL SÓS\ÓRA, A VAK BOruyAN GlMl lS 0,rr NYA?AL|
SZEP,DAN pEDlG S\OFO(BA A FOC:IAS NAGY uruy l/t/iBADi

AZ l G AZG ArÓ lt Ó J 0V0 LTAB1 L, ivl AD) CSA V ERrt P A|(S()T ll'l l ND l t'

lÁBrUk: A IAROST |-IET HATARBaL A r;SENDES plHl KlCStT uNCSi

A vÍZ NAGqON MELFG vOLr, HORGASZTUNK lS SZzu/IBAT Rl,ritt,
A plZZA NAOyON FlN1l/l VOLT I]EACH HA:\SBA MENT,jNl( FSTI,,

VASARNAP H AIA l NDU LTU N K
SZlNTE URES VOIT A [t:JSZ|]Nk

AM l K1l?. //ll H AZA LRTU N K
CSENDES plHl JOLESF_TT aÉy,uur
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l\ háza ágkiités ínegáldá a
ltlégy részbol álló cikksorozatunkban a gytilekezeti élet négy

d ll eseményérol beszéltink: a keresztelésrólr,, a konfirmációról.
a házasságkotésrol és a temetésrol.

A, média azt sugallja, hogy elavult nézet, régi szabály aházas-
sagkotés, ellenlren a szabadság és a boldogság birodalma a fiig-
getlenség. S ha kortilnéztink, mégis szétesett családokat, gyer-
lnektiket eg_v-ecltil neveló sztiloket látunk' akik maguk sem értik,
rn iert llo ldtlgtalanok.

A klasszikus. a természetes család ideájakezd eltrinni. Régeb-
ben a ferfiak elsosorban a munkájukban igyekezte sikeresek
lenni" megbecstilésíjk, tisztelettik forrása elsosorban a munkájuk
,irrlt A nok pedig els sorban a háztartást vezették és gondos-
ktrcltak a gyermekek megfbleló színvonal nevelésérol. A csalá-
rlclk a" nagycsalád segíto k(lzegébe ágyazódtak be. Jegyes be-
szélgetésekerr kidertil, hogy a napjainkban házasuló fiataloknak
ma, is eszményképe az ilyen kiegyens lyozott, jó munkameg-
osfiáson alapuló házasság, családmodell. Ez a családmodell a
térfiak és a nok természetéból fakadó férfiasságára és noiessé-
gére épiil: arra, lrogy, a férj és a fbleség határozottan ki,ilonb ózó
és ki.ilonleges" Az asszonyok igénye, hogy a családi fészket óv-

_iák" órizzék, beltilrol fakad. Az,.uj családban" a nok és a ferfiak
ktilonbsége elhalványodik. Pedig a Bibl ia határozottan kimond-
.ia: ".F'érfivá es nové teremtette oket." Ma rengeteg bonyodalom-
mal ifu, a biblikus életszemlélet elhagyása.

Egy pár mondattal kitérnénk az élettársi viszony kérdésére.
Az élettársi viszonyt nern tekinthetitik egyenértéktinek a házas-
sággal. A fiatalok kezdeti bizonytalanságuk miatt választják ezt
az életíbrrnát, de legtobben szívbol vágynak alTa, hogy kapcso-
latukat nyíltan vállalják a csalácl és a tágabb kozosség elott,
azaz hogy osszeházasodjanak egymással. A mai fiatalok azért
vannak nehéz helyzetben, mert a bizclnytalanság érzését a fel-
menó generációk orokítik rájuk legtobbszor a 'még nincs meg
m i rrclenetek' j elszóval.

A klasszikus módon kotott házasságok tartósabbak. Az ember
azt gondolná. hogy akik ,,próbaházasságban" éltek, tudják mire
s,z,funíthatnak. A statisztikák és a kutatások szerint akkor bizo-
nyrrlnak a legtarlósabtuak a házasságok, ha a házasságkotést
udvarlás elozte meg (ahogyan az lge és elodeink példát is adnak
r_:rr e )

}tlagyon érdekes, hogy a l6. századig Európában a római ka-
tolikus és a református egyházakban nem volt templomi esktivo.

"\ 
kora kozépkorban a szovetségkotés a templomajtóban tortént

2-3 tan jelenletében. A szovetségkotés a két családjoga volt.
Az ösegyházban (a Római Birodalom idejében) a párt a gytile-
kezet hálaadó, házasságukat megerosíto istentiszteletre hívta
írleg. Azokat, akik tisztárr orizték meg nragukat a másik számá-
ra" koronázással jutalmazták meg. (A teremtés koroná.ja ugyanis
az enrberpár.)

A reformáció hangsrilyozta eloszor, hogy a házasságok szer-
zóje maga az,(Jr,, de a sztilo családok joga egyelore még mindig
szigorrran érvenyestilt. A |7 . századbatr alakult ki a maih oz ha-
sclnlit esküvoi szertartás. rnelyen kozponti szerepet tolt be a
párok által hangosatt elmondott fogadalom, htiségnyilatko zat.
A mai ternplomi liturgia szimbólumai koztil az első a bevonu-
lás. nrely a7 uton já.rás-kelés szimbóluma. A bevontrlási rend
krfblezi. lrclg5, a kiházasító családtagok a pár rnogott vannak.
nern ok kapcstrlják oket ossze. ,.,Ezért elhagyia a ferfi apját, és
anyJát" és ragaszkodik az ó felesegéhez" - olvashatjuk a házas-
sá.g, nreglratározását a Bibliában. A bevonulás tehát kifej ezi,
hogy ilz. u"j pár leválik a sztiloi házr L Második szimbólum a
ínen}-asszonv átarJása. mely szintén a sztilokto! való leválás

nyilvánossá tétele. A kovetkezó szimbólum a felolvascltt lge.
mely a házasság bibliai alapjairól szól, majd a fbgadalorntétel.
A fogadalomtétel kifeiezi az ósszetartozást, a htiséget és az ls-
ten elotti egyenloséget is. Az á|dás azt mutada meg, hogy a há-
zasság Isten védnoksége alatt áll. Yla az áldás után a házaspár
fbnnhangon elmondj a az Űri imádságot, akkor ez kifb iezi. }tog_n-

kozosen kezdenek az Istennel való beszéIgetésbe. Magyarorszá-
gon nagyon hiányzik a kozos urvacsora. Hívo fiatalok vállalkcl-
zokézsége ezt a szokást ujra maradandóvá teheti. A kivonuias
jelentósége ugyanakkor, mint a bevonulásé. Áldast n,ver\/e.

clnállóan indulnak eI udukon, de nem támasz. rrélkiil.
Ebben az évben a kovetkezó párok kéfték élettikre lsten áldását:
Ivanics Péter és Csapó Mária. Szabó Árpátt és Laposa Vero-
nika. Komáromi Mihály és Szabó Erzsébet", Brezovszky Lász,lri
és Boaoki Bedta, Fakó'fibor és Fakóné Kaszás Szilvia. Szabó
József és Benke Valéria, Baksa János és Szekeres Zsofia L,Zs.

kírándulás kalocsán
|'lgy érzem, sikert arattunk a Kis herceg címti darabbal A tobb
Wévi munka után, ugy gondoltunk, megérdemel minden husé-
ges és kitartó szereplo egy kirándulást. Flogy miért pont Ka!o-,
csára menttink. aztjoggal kérdezhetik. Az oka az, hogy a t{rar"a.

kijelolt napon, junius l0-én egy fesztiválsorozatba csoppenhet-
ttink bele.

Éppen szomorkás idójárást sikertilt kifognunk, de szemerkélo
eso ide vagy oda, kezdódhetett a kaland. A résztvevok: a Bicz,o,,
Borzavári, Hollóssy. Szabó csa!ádok, Makai Anett és Istvárr^

Bokor Gyongyi. Tarczal Jánosné. Éva néni. Anikó é.s Danika. és
én, Várnagy Andi.

Ezt kovette a Paprika M zeum.
paprika torténetét, származást
és eloállítását tudtuk meg. Lát-
tunk vízimalmot maketten,
lehetett tortpaprikát kóstolni.
Volt is nagy ttisszogés. . . .

kozvetkezó uti célunk a Fa-
zekas udvar volt, ahol mi is
korongozhattunk, Szegény kis
váza eléggé deformáltra sike-
riilt....

Egy órás kocsikázás után megér-
kezttink célunkhoz. kalocsa koz-
ponü ába, a Kék Madár Fesztivál
helyszínére. Itt egymást érték a,

prograrnok. Bábeloadást nezttink
ffieg, ma.id jégkrémet kaptunk. és
harcoltunk az üdítos -automatávai 

"

Ezután az Érseki Konyvtárbarr-
mindenki elámullratott az els
konyvnyomtatványokon. amelyek
l470-bó származnak, és rneghall-
gathatt a a szerencsétlentil .j ár-t hím-
zó asszony torténetét. aki a piipa-
nak varrt gyonyorti miseruhát a

ahol az osi magyar csípos

Mirrdenkit elbtivolt az Érseki
Kincstár gazdagsága. A hatal-
mas drágakovek, elképe sztó
sulyu aranykelyhek, és aranyo-
zott kesztyíik megmo zgatták a
gondolatainkat.

Utolsó helyszíntink a Székesegyház volt. Mirrdenki szerint
gyonyorti, de nekem a madocsai templom mégiscsak .iobban
tetszik. Fáradtan térttink haza enol az eseményd s napról.

Várnag.y And.rea

végén vasalóval megégette.

r!
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Itallás

R'iivíd trírek:
'Fernplomfelrij ítás,

"r{lffii.'"[*;ffiallapotáról" antely rnegálla-
pítja. hogy rr templom fala
kieiégító ,állapotban van'
n irlcs sztikség ktilorrleges
:jzlgetelesi rechnikák alkal-
mtt,zására^ A templomfel- ,

tiiítás elsci szakaszában az
ablakokat- cseréljtik ki, és
az ajtókat ujítjuk fel. ezen
l<íviil a tenrplorn kori,ili
vízelvezetést kell megolda-
nttttk. A templornfbl jítás
rnásodik szakas zában a
virkolat cseréjét és a temp-
lom lefestését kell elvégez-
niink. L-]rre a munkafázisra
még nincs meg a fedezet, i

ugyanis néhírny hete utasí- ,,

tották vissza az erre vonat-
kozó pá|yázatunkat. Koszortjtik eddigi támogatásukat, orommel
vesszíjk a további adományaikat!

Angol táhor
fi Leltgyel -- Anna-fiirdon tartott hittanos tábor után angol

}af tábor lesz a gytilekezetben. Az egyház.kózség a Templom
re:ri gyi.ilekezeti házat kiíbsttette, hogy a kovetkezó három tá-
bort szebb kornyezetben tarthassuk. Koszonj űk az Önkormány-
zat tárnogatását, és Horváth András Isten dicsoségére végzeű
munkáiát.

zolgálati autó

fi Madocsai Reforrnátus Egyházkoz.ség a l)unamelléki Re-
Tfbrmátus Egyházkerí,ilettol szolgálati autót kapott. Az autó

az egyházkeriilet tulajdonában van, fenntarto az egyházkozség.
A Faltrtráz elott a gytilekezeti táborozások tárnogatására jóté-
konysági kiárusítást tartottunk. A befolyt ossze g: 23.600 forint
volt. Kclszonjtik támogatóinknak, a felajánlóknak és a vásárlók-
nak a segitséget!

Re"forntdtus Egyltózk uég

Éj ígé.szségÉ.r,ltért

-&- qróda$n{íf; nunÍtárót
védono (ahogy azt az elneve-
zés is mutada) .,védo-óvó"

munkát végez, azaz az egészség
rnegtarlását. fejlesztését, az egészsé-
get támogató magatartás alakítását
célozza ffiog', és ezerl kereszttil kíizd
a rrregbetegedések ellerr.

A. védonct a gondozási tevékeny-
segét a:zon csaláclok korében végzi,
alrol várandós és gyermekágyas
anya* illetve 0- l 8 éves koru gyer-
rrrek él, amely során a gondozási
1bladatait onállóan végzi, de szak-

A védono a tevékenysége során más szervekkel is tart mutl-
kakapcsolatot. Kiemelt jelentoségti az egyíittrnrik dése a7-.

egészségtigyi alapellátás munkatársaival. a szakellátás. a, koz.-

oktatás (óvoda, iskola)., a gyermekjóléti, a szociális és ;r csirlád-
segítest végzó intézmények illetékes szakembereivel,

A véd n íeladatai:
c novédelem

várandós anyák gorrd ozása
gyermekágyas anyák gondozása
0-6 éves koru gyermekek gondozása
tankote les gyerrnekek gondtrzása

e családgclndozás
Mi védonok az emberi élet védelmét nrár a vátratrclcrsgoncltt-

zás alatt elkezdjiik, amikor is a várandós anya és a szive illat;
hordott magzat egészségérol gondoskodunk. A korhazból haza-

téro gyermekágyas anyát és ujsziilottjét meglátogada a védorio"

és az édesanyát tanácsokkal |átla el. Válaszol a szoptatás. a

csecsemogondozás kapcsán felmertilo, valamint az Odesanl,a.

minden kérdésre.
Ezt kovetoen családlátogatás keretén beliil, valamint a ta-

nácsadó helyiségben. illetve kortól ftggoen az óvodában cis ar,

iskolábarr koveti a gyermekek fejlodését.

'Or 
és

szellenti frj lodését
sztirov izsgálatokat szervez és bonyo lít ie
(látásélesség, színlátás, magasság. sírly. lraliás
vizsgálata. golyvaszurés, Iridtalp, gerinc- eir731"-

tozások vizsgál ata. véntyomást mér)
egészségfej leszto munka során eloadásokat tart
az egészségvédelemrnel kapcsolatos f'eladatok-
ról, amelyeket az oktatási-nevelési intézrnények
v ezetó.j éve l elore egy eztet.

Bérces N (1,1,G

c

c

o

o
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Madocsai anyakiinvvi bgiegv49

2006. április:

Házasság kótés:

Forster Mónika és Jozaf János

2006. máius:

Házasság kotés:

Csapó Mlria és lvanics Péter

2006. iJinjgs:

Házasságkafts:

Luposa Veronika Noémi és Szubó Árpáct

Sz letés:

Vörós Mariann és Sotnogyi Viktor
gyermekei

Bálint és péter

Balcer Beáta és Szill Lajos
gyerrneke

Lujos
nrai szempontból egyíittmíik dik a gyermekorvossal.
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IVíadoG aí biillér síkere Gnrlán
Il egi hagyom ánya van már Gyulárr a
l.l,tavasszal megrendezésre kertilo
Pálinka .f,esztiválnak, ahol az ország
mindert tájáról érkeznek a jó nedtit ké-
\z.ítók. A g,v-ulai rendezvény egyik fon-
frls eseménye a Bollér verseny. ahol az
<rrszág htisclsai rnérhetik ossze szakmai és technikai tudásukat.

tdén eloszor vett részt ezen a megmérettetésen a madocsai
Moln r Istvtírt és ,,Szajmóka" nevtí csapata.
A versenyrol beszélgettem a madocsai bollénel:

isn.,án, hogy jótt az ótleí, hrg részt vegyenek a g,,ulai feszti-
válon'.:'
-, í'ár éve eljárok a rendezvényre mint nézó, érdeklod , otletek
g_vtijtésére" Idén ugy gondoltaln, hogy a csapat, akivel egytitt
dolgclzom. megérett arra, hogy megrnérettessen egy ilyen remek
alkalomrnal. Nern tagadom. az is célonr volt, hogy egy kotetle-
nebb" ió hangulatu. munkával toltott hétvégét toltson egytitt a
traráti társaság, mely erosíti a csapatot.
- Kikkel vetí részt íI versenven?
- Regen egy tt dolgozó barátokkal. A csapat hivatalosan 7 f b l
állt. ennyivel lehetett nevezni, de mi l6-an voltunk. Kilenc ba-
rátom is eljott. akik eddig is segítettek, és a versenyre való ké-
szi,ilésbol is kivették a résztiket.

.A ,,Szajmóka" csapzt
- lV{í volt a feladat?
- Eg}, fel disznót kaptunk, melybol a leheto legnagyobb és leg-
tobb szabályos hirst kellett kivágni. és kész ételeket is kellett
belole készíteni. A zstiri ezt értékelte. pontozta. Csapatunk a
.Jisznó fbldarabolását kovetoen, melyben nagy segítségemre
volt Takdcs Istv n barátom, a kovetkezó ételeket készítette:
orja leves. f tt hus, paradicsom mártás, fótt krumpli., toltott ká-
pclszía madocsai módra. - mely a csapat holgy ta$ainak specia-
litása -" és ve.gyes sertéspijrkolt.

.,flWru
ie,§ís\ s

lffi
iW &

l-:-|
1_-1
l --- l

L:=l IIírsaraft Készítetttink még cigánykát, ez egy békési specialitás,, rttell_vel a

vendéglátókrrak szeretttink volna kedveskedni, valamint pecse-
nyét, ntadocsai hurkát és kolbászt. szűzérmét toltve. májas hur-
kát, disznósajtot, tepertot és csécsi szalonnát.
- Miként értékelt a zsííri,'
- A zstiri a szakmai pontosságot és sz,akszerriséget, v-alantint i7

látványt, az elkészítést és a tálalást értékelte. A tálalás terérl
voltunk talán kicsit gyengébbek, bár sok érdekes eszkozt kósr.í^

tettek szárnunkra rnadocsai emberek,, és a lán5lok is madocsai
népviseletben voltak. A dobogós helyezésel<et egy-két pont
dontotte el, Nekíink idérl nem sikertilt a clobogóra állni. ile *gv
ktil nd íjat azért elhoztunk.

Ezt a díjat, gy gondolom., annak koszonhetjtik. hog_v a csapat
egy jó látványos terítést készített. lnely megfogta a zsririt

Végiil, hog,lan értékelné a versenyt?
- Szakmailag és emberi kapcsolatok kialakításában tat1_om igerr
fontosnak az ilyen versenyeket. Számunkra most még nem az
eredmény volt a fotttos. de remélttik, hogy meglátják és megis-
merik a madocsai emberek szokásait, értékeit. Az elsodleges
célunk is ez volt: ismerjék meg a teleptiléstinket. szokásrrinkat.
Egy ilyen hétvége jó hangulatbarr és kellenres kornyezetben
zajlik, így jó hatással van a szakmai fejlodésre is.

Ez uton is szeretném megkoszonni minden segítonek, cs;tpattag-
nak és nem csapattagnak. hogy munkájával hozzájárult ahhoz"
hogy rajtunk kereszttil megismerjék Madocsát és hagyománya-
inkat!

Végiil, engedje meg az olvasó a cikk írójánctk, hrgy vélentényr
alko.sson a Molnár htis termékeircíl" t,Iog érdekl déssel kósír.ll-
tam meg a kolbászt és szalonnát, mellyel tneglepeít h(olnilr rtr,

Mondhatont, igen zamatosak és ízletesek a készitmén.;;,ei.

foI tité l}énes

A fíistólt árus ,,standunk"

A ,, Mo.drlcsai tál"
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Ha a7 óísz ís ílyen lett volna .oo !

ilusvétra kaptuk Szalai Bence urtól az uj Madagro felirat
ffi mezt" azota rninderr héten abban játszottunk, és minderr hé-

telj g.vozttink. Szintén h svétra készítette el Sereg Zoltán az uj

í<ispadokat munkadíj rrélkril' ezzel támogatva a csapatot. A kis-
padok szintén szerencsét lroztak. és jó rréhány záportól megvéd-

ték a játékosokat. Ezuton koszonjtik meg mindkét rirnak az egye,
siiietnek ny jtott támogatást, Öket tekintjtik a 2006. év l*giobb
5zp,oí:'zorainak

Bravtrr a zonlszédban
l}unakiiml d ,Vladocsa l:4 (G.: Besenczi l. 2, Bóde,

H argitai)
i'lótiller---Tóth, Szil!, Tóriék ,Sudár. (Araczki í.)--Hargitai, Aradi, (Araczki A.),.

1rgr::ki A., lJeseczi Z.--Rt;de I., !3esenc::i L1.

F elázott, ínocsaras pálya fogadott benntinket Komlodon, és

szép számu madocsai szurkoló, akik az elso perctol remek hangu-
iatot teremtettek. Nagy iramban kezdttink, szebbnél szebb táma-

3356kat vezetttink, és az elso félid ben eldontotttik a mérkózést.
A második félidoben csokkentetttik az iramot. így is voltak hely-
ecteink, de nrár neín volt meg a kello koncentráció a kapu elott.

ííi: Ilunaktjmliíd Madocsa 4:4

Fontos és értékes hazai siker
Madocsa Kajdacs 2:l (G.: Araczki A, Aradi)
il,ítiller-Brlka, (Tóth). Szili L. ,Sánta. Sudár (Araczki A,.), -Hargiíai, (Tancsa).

.,jrr;rJi ,4rac:ki A,. .Besenczi Z..-,Bóde l., Besenczi I..

A tsucsu rrapján a kajdacsi csapatot fogadtuk, akik tavasszal
hozzánk lrasonlóan sok szembetíincl bravurt hajtottak végre. Ne-
héz rneccs v<rlt, és a nagy kánikula sem kedvezett játékosainknak.
Ennek ellenére végig folényben játszottunk, sok helyzetet alaki-
tottunk ki. és biztosan szereáiik meg a hárorn pontot. Ekkor már

az is eld lt. t ogy Macloesa, lett a tavaszi szezotl bajnoka. Érde-
kesség. trclgy, tavasszal tobb pontot szerezttink. mint a

[)unakom locl e:gész évbett.

Iíi: fu{adocsa Kajdacs 2:0

A tavasz egyetlen diintetlenje
Decs lVladocsa 2:2 (G.: Árudi, Besenczi I)
(/v!i.iller--Baka, Szili. Áradi, (Wascher) Tóth--I'Iargitai, Araczki t\. (T'ancsa)

Arac:ki Á,., Araczh I--Bade l., Besenczi I.).

Az utolsó fordulónak is volt még tétje, ha legalább egy pontot
szerzíink hetedikek vagyunk, ha kikapunk, kilencedikek. Decsert
óvatos taktikát választottunk, meft a hazaiak megszorongatták
mindhárom érmes csapatot" Jól védekezti,ink, és kontrából vezet-
hettiink volna. de a kapufa nem veli.ink volt. Aztán kaptunk egy
gólt" és a hazaiak rtlgton elkezdték az idoh zást. Az elso félid
végén zep gollal egyenlítetttink. A lnásodik félido forgatókony-
ve hastrnló volt,hazai gól, idohuzás, majd egyenlítés.
Megszerezttik az egy pontot, és joncként a lretedik helyet. Az
iíisták is szép tavaszt zártak, az ószi 14 ponthoz tavasszal 2l-et
gytiitottek, és a ttyolcadik helyen végeztek.
Serclriloink a kozéprnezonyberr vége-tek, az U-l 3-sok pedig lét-
szárnhiannyal ktizdve utolsó elottiek lettek.
Koszonitik edzoirrk, Batt Pál, Miiller Róbert, Bode István és Vo-
r s Zsolt. ónzetlen munkáját. valamint osszes játékosunk szerep-
iését, és szurkolóink segítségét.

$i: Decs Madocsa 0:S

lc rt a hónapot hazai pályán kezdttik. az ellerrfel Eloszállás
1l ,rupata volt. Nehezen indult a mérk ózés. sorTa kihagytuk a

helyzeteinket, míg az ellenfel egy kontra után betalált. A sz[i-

netben rendezttik a sorainkat, és megérdemelten fordítottrrnk.

Madocsa Elószállás 3-I (G.: Szintui, Somogyi, Adorj nl
Blatt Gy (F'eil) - Sztníai F.-,Somogtt -Kovács- Zemkó, Árac:ki - Sziníat l.., S:ili
I. Adorján, S:abó -Baksa K, Cs., L/órós B., Sereg, Roslás. |rlovák l".. Ki:; Cy.

'I'avaszi utolsó fellépésiink a listavezeto veretlen Nagykará-
csony ellen, ráadásul idegenben. Az els félidoben a hazaiak

kétszer is betaláltak, nekíink egy-két helyzettink akadt csak" r\

második félido kozepén l3 per9 alatt két szabadrugás valamint
egy akció góllal fordítottunk" lgy a mérkozés utáni pezsgovel
nemcsak az ujszi,ilott Somogyi ikrekre, hanem a tavaszi elsosé"

gtinkre is koccintottunk.

Nagykarácsony - Madocsa 2-3 (G.: Kovács (2), Somogyi,)
Blatt Gy.(I-eil) - Szintai F'.-S:abó II. -Kovric-s- Baksa K. rlraczki - Sztníat I..,S:tlt

L.- Szili I., Somogg,i - S:abó, Cs: |'órös B,, Sereg, Rostás. !{ovak F Zemko,

Adorján, Kis Ciy.

l. ounur#l#"ou;Í*
2. Tolna 28
3. Biilcske 28
4. Ócsény 28
5. Tevel 28
6. Kakasd 28
7. Madocsa 28
8. Bátaszék 28
9. Decs 28

10. Dunak ml d 28
l1. Kajdacs 28
12. Ozora 28
13. Majos 28
14. Kéty 28
l5. Simontornya 28

végeredménye:
t9 6 3 88
19 5 4 74
16 9 3 80
14,6854
13 9 6 62
l4 5 9 65
13 l14 52
12 412 48
9 11 8 58
9 5 t4 47
9 3 16 3l
9 3 t6 43
8 4 16 63
5 4 t9 43
3 124 20

37
23
33
3G
37
39
-]/l
53
48
63
dr3
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63
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48
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40
38
,n4
3!
3{|

-j{}

28
19
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A bainokság állása a 7 " forduló után:

] . Madocsa l 8 pont 5. Paks
2. Nagykarácsony l 6 pont 6_. Sárbogárd
3. Xolesd I 2 poní 7. El szállás
4. Bolcske l 0 pont 8. Kisapostag

Az ószi idény j rlius 22-én kezdodik Kolesden,

6 pont
4 ponr
4 ponl
0 pont

ZemkóBaksa K.. Rostás Gy.. J.. Feil I..

és sportbarátnak kellemes nyaral. kíván
Sz,intui LászIó
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