Madocsai Hírmondó
A Madocsai Önkormányzat lapja

A tartalomból

V. évfolyam, 3. szám, 2010. augusztus-szeptember

ÖNKORMÁNYZATI
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Önkormányzati hírek:
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
Választás
2. oldal
Visszatekintés az elmúlt
négy évre
3-4. oldal
XIII. Madocsai falunap
képekben
5. oldal

Községünkben a 2010. évi L. törvény értelmében a képviselőket egyéni
listás választási rendszerben választják meg, amelyben Madocsa település
egy választókerületet alkot.
A választási rendszer egyik legfontosabb változása, hogy az eddigi 9
önkormányzati képviselő helyett, most csak 6 képviselő választható. A
képviselő-testület kiegészül a polgármesterrel, így végeredményben a
testület 7 tagú lesz.
A választópolgárok az eddigi jól megszokott három szavazóhelyiség-

Szüreti bál az óvodában
ekben adhatják le voksukat. Ezek:
6. oldal
Szüreti bál
7-8. oldal

001 szavazókör
002.szavazókör
003.szavazókör

Művelődési Ház
Óvoda
Sportcsarnok

Madocsa Fő u. 19
Madocsa Paksi u.19.
Madocsa Paksi u. 61.

A törvényesség biztosítása, valamint a választási eredmények
Zeneiskolai hírek,
megállapítása
érdekében Helyi Választási Bizottság alakult, amelynek
Kézilabda őszi sorsolás
tagjait
az
önkormányzat
képviselő-testülete augusztus 10-ei ülésén
9.oldal

Egyházi hírek
10. oldal
Sport:
Kézilabda, Labdarúgás
11-12. oldal
Sport: Labdarúgás
12. oldal

választotta meg. A Szavazatszámláló Bizottság tagjait a testület már az
országgyűlési választások idején megválasztotta, mandátumuk a következő
általános választásig szól.
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010 MADOCSA
A Szavazatszámláló Bizottságok 003.számú szavazókör:
tagjairól valamint a Helyi Választási Törjék Ferencné
Bizottság tagjairól az alábbi
Madocsa Kishegy u. 21.
tájékoztatást adom:
Zemkóné Horváth Zsuzsanna
Madocsa Virág u. 8.
Helyi Választási Bizottság tagjai Komáromi Éva
és póttagjai:
Madocsa, Határ u. 12.

A S Z AVA Z AT S Z Á M L Á L Ó
BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE A
JELÖLÉSEK SORÁN AZ
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
MIATT VÁLTOZHAT!

2010. szeptember 3-án 16,00 órakor
Koszorus Aranka elnök
Póttag:
lejárt az egyéni listás jelöltek és
Újhelyi Jánosné elnökhelyettes
Rostás Györgyné
polgármester-jelöltek bejelentésére
Lukács István tag
Madocsa, Akácfa u. 27. és nyilvántartásba vételére nyitFazekas Györgyné póttag
Helye: Sportcsarnok
vaálló határidő. Madocsa községben
Scheidl Lajosné póttag
3 fő polgármester-jelölt és 15 fő
egyéni listás önkormányzati képHelyi Választási Iroda vezető-je:
A Szavazatszámláló Bizottság Hortobágyiné dr.Gera Judit viselő jelölt regisztráltatta magát. Az
választott tagjai szavazókörön- jegyző
alábbiakban közzéteszem a jelölként:
Elérhetőség: 75-330-101
teket:
001.számú szavazókör:
Laposáné Sashalmi Ilona
Madocsa, Bölcsei u. 76.
Sági Józsefné
Madocsa, Torony u. 8.
Györfi Csabáné
Madocsa, Kender u.8.
Molnárné Kiss Anita
Madocsa, Fő u. 48.
Szabóné Kovács Annamária
Madocsa, Bölcsei u. 126.
Póttagok:
SzűcsÉva
Madocsa, Torony u. 37.
Gábor Mihályné
Madocsa, Székespart 32.
Helye: Művelődési Ház
002. számú szavazókör:
Csekőné Molnár Zsuzsanna
Madocsa, Akácfa u. 36.
Tarczal Gyuláné
Madocsa Akácfa u. 19.
Jakab Andrásné
Madocsa, Akácfa u.37.
Póttagok:
Sántáné Csörgei Margit
Madocsa, Őrsihegyi u. 4/a.
Vincéné Csperegi Judit
Madocsa, Akácfa u. 15.
Helye: Óvoda épülete

Polgármester-jelöltek:
Gelencsérné Tolnai Klára
Madár Imre
Szabó József

független
független
független

Egyéni listás jelöltek:
Bán Bálint Géza
Blatt György
Gelencsérné Tolnai Klára
Kovács István
Madár Imre
Makai Anett
Molnár Ildikó
Puch József
Rostás György
Soós Ferencé
Szabó Ferenc
Szabó József
Szalai Andrásné
Vörös Bálint
id.Törjék István

független
FIDESZ-KDNP
független
független
független
JOBBIK
független
FIDESZ-KDNP
független
független
független
független
független
független
FIDESZ-KDNP
Hortobágyiné dr.Gera Judit
HVI vezetője

Önkormányzati hírek
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VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT NÉGY ÉVRE
Tisztelt Olvasók,
Kedves Madocsaiak!
Eltelt négy év és ilyenkor az
önkormányzatnak számba kell venni
az elvégzett munkát. Értékelni kell,
hogy mi az, amit sikerült
megvalósítania ezen évek során, és
melyek azok a feladatok, amelyek
megvalósítása sajnos valamiért
elmaradt.
Ha egy mondatban kellene
értékelnem az eltelt időszakot, azt
mondhatnám, hogy rendkívül mozgalmas, munkával teli, változatos
időszak volt, melyet nagyon feszített
gazdálkodás jellemez.
A képviselő-testület ebben a
ciklusban is fontos, sőt elsődleges
feladatának tekintette az intézmények zavartalan működésének
biztosítását.
Az önkormányzat minden évben
átlagosan 230 millió Ft-300 millió Ft
összeggel gazdálkodott.
Ennek a költségvetési összegnek kb.
75-80%-át a működési kiadások
alkotják.

döntött a testület mikor elhatározta,
hogy a közoktatási feladatait
Dunaföldvárral, Bölcskével közösen
létrehozott Intézményfenntartó
Társulás útján látja el. A társuláshoz
történt csatlakozással nem csak az
iskola helyben maradását könyvelhetjük el eredményként - megjegyzem, ez nem is kis eredmény - hanem
sikerült fejlesztési forrást is nyernünk és így egy nagyon színvonalas,
a XXI század igényeknek is megfelelő iskola épülhet meg a településünkön.
A társulás beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, és mára már biztosan
mondhatjuk, hogy nagyon jól
működik, és hogy ígéretünkhöz
híven nem érinti sem a gyerekeket,
sem a szülőket hátrányosan a társulás
működése, hanem csak annak
előnyeit élvezik.
Most pedig tekintsük át időrendi
sorrendben azokat a fejlesztéseket,
amelyeket az önkormányzat az
elmúlt négy évben megvalósított.

2006. évben
Területfejlesztési pályázati pénzből
Sajnos nagyon kevés fejlesztési elkezdtük
forrással lehet számolni, amit
beruházásokra illetve felújításokra - Az Egészségház homlokzati
felújítását, tető cseréjét.
fordíthatna az önkormányzat.
A fentiek ellenére minden évben - A Kis utca alsó szakaszának
igyekeztünk pályázati lehetősége- aszfaltozását
inket kihasználva jó néhány fejlesz- - A Sportöltöző homlokzatának
felújítását, új vizesblokk kialakítását.
tési feladatot megvalósítani.
- Ezen kívül az Önkormányzat
Az elmúlt négy év alatt történt megvásárolta a Kishegy 13sz alatti
jogszabályi változások, illetve a ingatlant.
gyermeklétszám csökkenése, szükségessé tette, hogy a testület fontos 2007. évben
döntést hozzon a közoktatási Területfejlesztési pályázatból, illetve
feladatok biztosítása ügyében. Ez az Atomerőmű Zrt. támogatásának
nem más, mint, hogy a továbbiakban köszönhetően
az óvodai nevelést, illetve az iskolai
oktatást társulás keretében bizosítja. - Elvégeztük a Polgármesteri Hivatal
Ez a döntés azért volt szükséges, homlokzat felújítását, és tetőcseréjét.
mert az iskolai oktatás csak így - Befejeztük az Egészségház
maradhatott helyben. A 2 évvel ez- felújítását.
előtt nagy vihart kavart döntés tehát - Elvégeztük az alsó tagozatos iskola
mostanra helyesnek bizonyult. Jól osztálytermeinek ablakcseréjét.

2008. évben
Területfejlesztési pályázatból
- Az Óvodában új vizesblokk kialakítása, a régi vizesblokk teljes felújítása valósulhatott meg.
- Fűkaszát vásároltunk.
- Parképítési pályázat előkészületei
kezdődtek el/tervezés/.
2009. évben
- MVH Pályázati forrás segítségével
egy kisbuszt vásároltunk, ami 9 fő
szállítására alkalmas. Ezzel a busszal
lehet az iskolás gyermekeket versenyekre, az idős, beteg embereket
szükség esetén szakorvosi rendelőbe
szállítani.
- Területfejlesztési pályázatból,
illetve az Atomerőmű Zrt. támogatásával megvalósulhatott az Óvoda
belső homlokzatának felújítása,
ablakcseréje, és a tető teljes felújítása
2010. évben
Az idei évben három nagy beruházási feladat kivitelezése folyik
egyszerre.
- Januárban elkezdődött az Általános
Iskola kivitelezése. Ez egy nagyon
nagy feladat, amelynek bekerülési
költsége közel 200 millió Ft.
Nagyon korszerű 8 tanterem, 2 szaktanterem (nyelvi labor, számítástechnikai szaktanterem), egy teljesen
felújított konyha és egy új ebédlő
várja majd a diákokat, és a pedagógusokat egyaránt. Azt gondolom,
hogy ez a beruházás egy régi álom
megvalósulása, hiszen az új iskolába
való költözéssel megszűnik az
állandó ingázás, az alsó és a felső
tagozat között. Egy helyen lesz az
iskola, a napközi, és a sportcsarnok.
Ezzel a beruházással egy oktatási
centrum jött létre.
Az udvar bővítése céljából, a
szomszédos telkekből / kertekből /
2
971m megvásárolt az Önkormányzat és ezzel egy szép tágas iskolaudvart tudunk biztosítani gyermekeink
számára.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
- A nyár folyamán kezdődött el a
Templom-téri park, a Bölcskei úti
szabadidőpark és játszótér
kialakítása. A kivitelezési költségek
nettó összegét (27 millió Ft-ot)
MVH pályázaton nyerte az Önkormányzat, önerőként az áfa összegét
kellett a saját költségvetéséből
biztosítani. Nagyon szerencsés
egybeesés, hogy ugyanabban az
időben valósult meg a Református
Templom külső homlokzatának
felújítása, mint amikor a parképítési
munkákat végeztük. Majdnem
egyszerre fejeződtek be a munkálatok, és az eredmény azt gondolom,
magáért beszél. Remélem, hogy
véleményünk megegyezik abban,
hogy a Templom-tér nagyon szép és
a környezet illik a megszépült 200
éves templomhoz. A Bölcskei úti
szabadidőpark megvalósítása során
kiépítésre került egy EU szabályoknak megfelelő játszótér. Elmondhatjuk, hogy ezzel a beruházással
sikerült megvalósítani a gyermekek,
illetve a szülők kérését, és remélhetően nagyon sok örömet és szórakozást biztosítunk a játszótér

Önkormányzati hírek
használata során a fiatal korosztály
számára. Úgy ítélem meg, hogy jól
döntött a testület akkor mikor ezen a
pályázaton elindult, hiszen a két
park, illetve a játszótér megépítésével ismét egy nagy lépést tettünk
településünk arculatának pozitív
változása érdekében. Bár a pályázaton nyert összeget más célokra
nem fordíthattuk, biztos vagyok
abban, hogy így is településünk
értékeit gyarapította, ezért hiba lett
volna elmulasztani ezt a lehetőséget.

költségvetéséből. Ezzel a beruházással elkészül a hivatal komplex
akadálymentesítése. Ez azt jelenti,
hogy nem csak a mozgásszervi betegek számára, hanem a hallássérült,
illetve a látássérült emberek számára
is biztosítva lesz az akadálymentes
ügyintézés lehetősége hivatalunkban. Az akadálymentesítés elvégzését az Önkormányzat számára
törvény írja elő, tehát kötelező. Igaz
ugyan, hogy a feladat végrehajtására
még van egy kis türelmi idő, de
mivel pályázati lehetőség most
Meggyőződésem szerint sokat szá- adódott számunkra így a testület
mít, hogy észrevehetően változott döntött a megvalósításról.
településünk rendezettsége, tisztasága. Úgy gondolom, a jövőben is Ezek voltak a megvalósult, és a foélni kell minden olyan lehetőséggel, lyamatban lévő fejlesztési feladataami a mostani beruházáshoz hasonló ink.
értékeket képvisel, és segít környezetünk szebbé, rendezettebbé válá- Bízom benne, hogy ez a kis értékelés
tükrözi, hogy az önkormányzat a
sában.
település fejlődését, intézményei
-Augusztusban elkezdődött a Pol- színvonalas működését, valamint a
gármesteri Hivatal akadálymen- lakosság minél szélesebb körű
tesítési munkáinak kivitelezése. A igényeinek kiszolgálását tűzte ki
kivitelezési munkák költségének céljául, és lehetőségeihez mérten
nagy részét a Duna-Mecsek Alapít- törekedett is e célok megvalósítávány pályázati forrása (9, 5millió sára.
Gelencsérné Tolnai Klára
Ft), a többi költséget (2. 3millió FtPolgármester
ot) az önkormányzat biztosítja saját

Önkormányzati hírek
XIII. MADOCSAI FALUNAP KÉPEKBEN
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SZÜRETI BÁL AZ ÓVODÁBAN
Községünkben az év egyik jelentõs
eseménye az "kicsik" szüreti bálja.
Az elsõ óvodai szüreti bált Horváth
Károlyné „Juci óvó néni”rendezte
1957-ben. Azóta kisebb megszakítással majd'minden évben megrendezésre került.
A nagycsoportos óvodások közül
választják ki az óvó nénik és a
gyerekek közösen, hogy az idei
szüreti bálon ki legyen a bíró, a
bíróné és az öreg csősz. Az idei
évben szaporodott a fő szereplők
száma, ugyanis csősznét, ezen kívül
kikiáltó vőfélyeket is választottunk.
Ezt követően az óvónők megkérdezték a szülőket, vállalják-e a megbízatást, ugyanis a szülőkre nem kis
feladat hárul a rendezvény megszervezésében.
Már a szüreti bált megelőző napon,
szombaton, az apukák felállították a
sátrat akácfa oszlopokból, tölgyfalombból. A sátor és a hintók feldíszítése vasárnap délelõtt történt. Ez,
az anyukák és a gyerekek feladata
volt. A sátor díszítéséhez elengedhetetlen a szőlő, és más idénygyümölcs, mint a dinnye, körte, alma,
szilva, különböző zöldségek, piros
és sárga paprikák, vöröshagymák.
Ezek mind mutatnak a gyerekek
által készített színes krepp- papír
girlandok között. A koronát ügyes
kezek kötözték három színű szőlőből, amit nemzeti színű szalaggal
díszített rudakra erősítettek. Akinek
nem jutott munka kint, azok bent,
elrendezték a tombolákat, kiszervírozták az általuk hozott, eladásra
szánt szendvicseket, süteményeket.

Az ünnepi ruha
A gyerekek öltözete többé-kevésbé
megegyezik a felnőttekével. A bíró,
bíróné, öregcsősz ruhája szinte teljesen azonos az idősebb korosztályéval. A csőszlányok használják a
pártát. Ennek anyaga és díszítése
ugyan olyan, mint szoknyájuké és
kötényüké. A csőszlegények az
óvodában egységesebb viseletet
hordanak. Ennek oka, hogy nincsenek külön mulatósok és lovasok,
mint a felnőtteknél. Mindegyikük bő
szárú, fehér nadrágot, bő ujjú fehér
inget és zsinórozott mellénykét
hord. Fekete kalapjukra árvalányhajat tűznek. A nadrág szárára, az ing
ujjára, és a kalapra is nemzetiszín
szalagot varrnak.

Pl.: Jó napot kívánok!
Az öregcsősz én vagyok,
Szüreti bálunkra most hívogatok.
Készültünk már nagyon, erre a szép
napra
Most van az ovisok kedvenc
vasárnapja.
Lesz ott evés, ivás, szőlő, csoki, süti,
Aki eljön mind, megeheti.
Tombolán is nyerhet a kedves
vendég,
Kívánunk mi ahhoz igaz szerencsét!
Ennyit előlegbe, ki ott lesz,
meglátja,
Mit tudnak a gyerekek ma az
óvodában.

A lombos, hűs, feldíszített sátor alatt
15 órától csoportonként hangulatos
szüreti játékokat adtak elő a
A szüreti bál napja
gyerekek. Főként, az ebben az évben
A bál időpontja általában augusztus megismert körjátékokkal, népies
20.-át követő vasárnap. Az idén gyermekdalokkal, rigmusokkal,
aug.22-én került megrendezésre.
szüreti versekkel szórakoztatták a
Főszereplők:
közönséget.
Bíró: Szabó Ádám
Ezt követte a szüreti felvonulás a
Bíróné: Kovács Réka
falu központjáig.(kb.300m).
Öregcsősz: Tarczal Dániel
16 órától kezdődött a tánc, a bál. Jó
Csőszné: Sereg Zsanett
volt az idő, este 8-ig tartott a mulatKikiáltó vőfélyek: Szabó Andor és ság.
Szabó Botond
A szülõk hozzáállása többnyire kedAz ünnepi program menete így vezõ, nagyon sokan segítettek, köalakult:
szönjük nekik. A rendezvény bevéA nagy melegre való tekintettel 14 telét 235. 000 Ft.-ot játékok vásárórakor kezdtük. A hintók elmentek a lására fordítjuk.
főszereplőkért. Egyik hintó a bíróért
és a bírónéért, másik hintó öregcsőszért, csősznéért. Õk aztán
Koszorus Aranka
bejárták a falut, és hívogatták a
Óvodapedagógus
népet, rövid rigmusokkal.
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Szüreti felvonulás és bál
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 2010
Hagyományainkhoz híven az idei
évben is megrendezésre került a
szüreti felvonulás szeptember 4-én.
Az egész hetes előrejelzés ellenére
reménykedtünk az időjárás kegyességében. A résztvevők nagy örömére
a felvonulás idejére még a nap is
kisütött, és eső nélkül mehetett
végig a falun a két gyönyörűen
feldíszített hintó, a több mint 20
csőszlány, a mulatóslegények és
több mint 25 csikós.
A hintókon foglaltak helyet az öreg
bíró és bíróné, Bíró István és
felesége Bíróné Araczki Andrea,
valamint a fiatal bíró és bíróné,
Boldizsár Attila és barátnője Törjék
Rebeka, akik finom ételekkel és
italokkal vendégelték meg mind a

két háznál a résztvevőket. A hagyományoknak megfelelően a hintón ült
a két öregcsősz is, Tarczal Zoltán és
Madár Attila.
Minden megállóhelyen nagyszámú
nézőközönség várta a felvonulókat
és kíváncsian hallgatták ebben az
évben mi történt kis falunkban és az
országban. A humoros hangvételű
rigmust Kovács István olvasta fel az
érdeklődőknek.
Néhány csikóslegény érdekességként bemutatót tartott, amelyet a
közönség nagy tapssal jutalmazott.
A felvonulást, mint mindig, az idén
is bál zárta, melynek a rendhagyó
körülmények miatti szabadtéri
megrendezésében a Polgármesteri
Hivatal segített, és biztosítottak a

mulatni vágyó vendégek részére sátrat. Köszönjük szépen a támogatást!
Az M6 Expressz húzta a talpalávalót, és a kicsit goromba időjárás
ellenére is kiváló hangulatú bál kerekedett. Sok értékes tombolatárgyat
sorsoltunk ki az est folyamán, a fődíj
természetesen ebben az évben is a
sok szép szőlőből kötött korona volt.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki részt vett a felvonuláson, illetve bármilyen módon
segítséget nyújtott a szervezésben.
Köszönjük a támogatóknak, akik
anyagilag járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönjük mindenkinek, hogy ez a hagyomány az idei
évben is folytatódhatott a falu
lakosságának nagy örömére.
Rendezőség

RIGMUS 2010
Szüreti bál napját
ismét megértük,
Erőműnek sátrát
kényszerből elkértük.

Beszállt a buliba,
alföldi bort osztott,
nem a tablettásból,
igaziból hozott.

Elindult hazafelé,
keresztül a rónán,
alig volt neki elég
a madocsai tóhát.

Rátaláltak később
a mobilján keresztül,
azóta a tücsök
csak búsan hegedül.

Épül az iskola,
foglalt minden terem,
reméljük, ezután
gyerek is több terem.

Zoli, öreg csőszünk
telke tele vassal,
elöl ül a bakon,
összevarrott hassal.

Sötét volt rendesen,
barangolt a tundrán,
a végén már csendesen
üldögélt a dutrán.

Szegény mesterünknél
győzött a maligán,
mire megvirradt,
eltolták taligán.

Csőszleányok sora
gyönyörű, mint mindig,
vállukon korona,
cipekednek végig.

Fiatalok csősze:
Madár lesz, a Gömbi,
nagyon vagány gyerek,
félszeg, mint a többi.

Szegény gépésznek
égnek állt a haja,
hirtelen nem tudta,
merre van a haza.

Keményfejű gyerek ez,
a biritói Dóczi,
Azt hitte, a kamion
nem más, csak egy póni.

Legények lóháton,
mulatók dalolnak,
mire körbeérünk,
páran elaggódnak.

Vigyáz a szőlőre,
üldözi a lopót,
és hogyha sikerül,
megfog néhány popót.

Egyszer a szélben
zenét hallott talán,
így talált a traktorosunk
hajnaltájban hazát.

Fel akart ugrani
a muraközi hátára,
de elbillent annak
instabil rámpája.

Ilyen még nem történt,
bíró lett a Bíró,
Andrea bíróné,
Istvánnal elbíró
.
A fiatal bíró
Túlsóféli gyerek,
Rebekának párja,
akit nagyon szeret.

Vas, meg a Szekeres
hintók lovát hajtja,
kezében a gyeplőt
kőkeményen tartja.

Szerencsétlen festőnk is
eképpen járta,
őt már a végén
nem bírta a lába.

Beverte a platóba,
cipónyi fejét,
elöntötte a vér
bálványi két szemét.

Véget ért Madocsán
a betyárok hete,
ezért bánatában
eltévedt a Hetye.

Bokorba esett ő,
még aznap este,
az egész rokonság
csakugyan kereste.

Elindult a zsoké
a sérültek útján,
így nőtt a fején
egy hatalmas turbán.
(folytatás a 8. oldalon)
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Szüreti felvonulás és bál

(Folytatás a 7. oldalról)
Késő éjjel véget ért a
betyárnapi hangverseny,
volt akinek most
kezdődött
a kerékpáros körverseny.

Kocsma árok vízzel tele,
élményfürdő lett a neve.
A történet úgy kezdődött,
hogy az égbolt igen
dörgött.

Már a fél távnál
kíséretet kapott,
ekkor nézett a sportoló:
bambán,- de nagyot.

A pálinka fűtött nagyon,
úszott egyet Sanyámhason.
Előre már jól elázott,
egyfolytában
dagonyázott.

Néhány autó
motorja felpörgött,
körbezárták
szerencsétlent,
felbőszült rendőrök.
Az ivásnak biciklisünk
nem vetett gátat,
hirtelen fordított
mindenkinek hátat.
Négy fal között töltötte
ezt a vidám estét,
mert megbilincselték
törékeny testét
.
Azóta a Papen
pontosan fizet,
nem iszik már mást,
csak savanyú szüzet.
A röhögéstől, a sarkiban
majd' betojt a Bombó,
most lesz a komának
a zsebe majd kongó.
Korán kelő embert
nem érheti csalódás,
ha nincsen trafipax
a gödrök oldalán.
Úgy mentek az úton,
fölszakadt a beton,
túlórázni kell,
hogy legyen elég zseton.
Akinek igazán
sietős a dolga,
a neten megnézheti
milyen a fotója.
Meg is nézték páran,
milyen a mosolyuk,de a
csekkek láttán
a szájuk lekonyult.

Betévedt egy másik fóka,
épp büdös volt, mint a
róka.
Gondolta a többi vendég,
jó lenne, ha vízbe vetnék.
Víz a testét ritkán éri,
ezt a kocsma gyakran
érzi.
Be is dobták a sodrásba,
egy kis iszappakolásra.
Poénkodás, lubickolás,
közben ment a videózás.
Míg árokba estek, keltek
internetes sztárok lettek.
Marhát vágott Zoli
hentes,
kapkodástól mindig
mentes.
Hegyes kését
megrántotta,
a hasába megmártotta.
Markolta a kése nyelét,
Szerencsére nem ért
herét.
De megfordul a fejébe,
Nem-e szúrt bé a belébe.
Megyekórház nagy
sebésze,
mint a pacalt, fölmetélte.
A hasában keres, kutat,
vagdalással keres lyukat.
Ott a kések furcsán
vágnak,
ha nem figyelsz,
kicsinának.
Hálapénzt, ha nem
fizeted,
nem éred meg a vizitet.

Kicsi falunk népe
épp azon röhögött,
BKV- alakult
a két kocsma között.

De ki rendszeresen
fürdött,
beledobták, mért
dühöngött.

Történt, hogy diszkóból
a kocsmába értek,
whisky-cola helyett
pálinkát kértek.

Medencébe beledobták?
Örüljön, hogy nem
fojtották.
Barátokat szeretgették,
ezért lelküket kitették.

Nem nagyon siet
senki sem az ágyába,
de a sok alkohol
hatott az agyába.
Fölmerült a kérdés:
Hogyan menjünk haza?
Mikor mindhármunknak
tompa már az agya.
Egyikük fejéből
kipattant a szikra,
egymást tologatni,
jó lesz egy talicska.
Mire többi egyet gondolt,
odatolt egy gané hordót.
Sanyi komám! Itt a járat,
vesd a tragacsnak a hátad.
Ganés tragacs nem túl
módos,
tologatta a kis Hódos.
Tankolni kell! Ment a
duma,
betévedtek a sarkiba.
Kicsit ott is iddogáltak
aztán ment a helyi járat.
Kocsmák között: odavissza,
de leginkább csak összevissza.
20 éves a Sarki kocsma,
ezt mindenki érzi, tudja.
Ingyen ihat, ingyen ehet,
vonzza ez az embereket.
A belépő elég durva,
beledobnak a műtóba.
Befelé csak olyan mehet,
kiről leázott a retek.

No de az a legjobb poén,
ha barátod medencét ér.
A végére mind elázott,
telefonból sok beázott.
A legvégén az a furcsa,
elázott a Merci kulcsa.
Befejezem most már,
elég volt a szóból,
ne sértődjön senki
ha kimaradt a sorból.
Jöjjön el mindenki
a szüreti bálba,
szép leányok sora
ne maradjon árva.
PAV-os sátort ide
nem hiába hoztuk,
régen a lányokat
mi is meg-meg
táncoltattuk.
Laczáék húzzák
a talp alávalót,
belépőre hozzon
mindenki rávalót.
Megdöntjük a
Világbankot,
Letörjük a svájci frankot!
Hujujujj!
Ha pálinkát iszol reggel,
hazamehetsz sáros
seggel!
Hujujujj!
Aki pálinkával koccint,
összeesik, mint a forint!
Hujujujj!
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Zeneiskolai hírek, Kézilabda őszi sorsolás
ZENEISKOLAI HÍREK
A Pro Artis Művészeti iskola
madocsai tagozatának két
tanulója – Borzavári Róza és
Vörös Jennifer – eredményeiről
szeretnék beszámolni.
A Pro Artis Művészeti Iskola tanárai
a 2009/2010. tanévben egyhangúan
nevezték ki Borzavári Rózát az év
tanulójának. Róza Madocsán tanult
zongorázni. Rendszeresen szerepelt
koncerteken, több
alkalommal
jelentkezett zongoraversenyekre,
ahol szép eredményeket ért el. Kicsi
kora óta énekel a madocsai református kórusban, ahol szívesen vállal
szóló éneklést is. Édesanyjától
örökölte a népdaléneklés szeretetét.
A népzenei szakon Lehőcz Józsefnénél, majd Madács Györgynénél
folytatta tanulmányait.
A Kalinkó együttes tagjaként több
alkalommal szerepelt Madocsán is,
nagyobb városokban rendezett
fesztiválokon, koncerteken, ahol
énektudásával nem csak a közönség,
de a szakemberek elismerését is
sikerült kiváltania. Róza énekel,
zongorázik, citerázik, önállóan
tanult meg furulyázni, gitározni,

nagybőgőn játszani. A továbbiakban
szeretné a tanulmányait népi hegedű
szakon folytatni. Róza nemrégen írt
egy mesét a pásztorlegényről, aki „a
világ minden táján zenélt az
embereknek a világ minden
hangszerén, és aki hallotta a
muzsikáját, bármilyen beteg volt is,
meggyógyult.”
A pásztorlegényhez hasonlóan Róza
szívvel-lélekkel ajándékozza az
embereknek tehetségét – a szépet, a
jót,- lelkünket gyógyítva.
Róza énekes versenyének eredményei:
- 2010. április 10. Cinege
Madár énekverseny
Tamásiban: 1. helyezés
- 2010. április 18. DélMagyarországi Népzenei
Verseny Szennán: kiemelt
arany minősítés ( a szólítsák
közül egyedül ő érdemelte ki
ezt a minősítést)
- 2010. április 24. Térségi
Népzenei Találkozó
Szekszárdon: 1 helyezés
Róza munkájához a továbbiakban
sok sikert, a zenéléshez örömet
kívánunk.

Vörös Jennifer a madocsai
Általános Iskola 5. osztályos
tanulója, „B” tagozatos zongorista.
Zeneiskolai tanulmányai idején
rendszeresen szerepel koncerteken,
rendezvényeken, versenyeken. Az
idei évben pécsi szereplése alkalmával a híres zongoraművészekből
álló zsűri tagoktól elismerést és
dicséretet kapott. Pakson megrendezett tavaszi versenyen bronz
minősítést kapott.
Jennifer nem csak tehetséges
tanulója a zeneiskolának, de szorgalmas is. Komoly hozzáállásával,
alázatos munkájával sok-sok örömet
nyújt az embereknek zongorajátékával.
A Madocsai Református Kórus
oszlopos tagja, melyben szívesen
vállal szólóéneklést is.
Jennifer szerepléseihez sok sikert, a
gyakorlásokhoz további jó kedvet
kívánunk.
Hollóssy Olga
zongoratanár

Kézilabda őszi sorsolás
Szeptember 6-án a sorsolás is megtörtént a 2010-2011-es Bajnokságra. A meccsek a következő időpontokban
kerülnek lejátszásra!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2010. 09. 19. /vasárnap/ 13:00 HŐGYÉSZ – MADOCSA
2010. 09. 25. /szombat/ 16:00 MADOCSA – DECS
2010. 10. 10. /vasárnap/ 14:00 MADOCSA – NAGYDOROG
2010. 10. 17. /vasárnap/ 11:00 MADOCSA – KOCSOLA
2010. 10. 24. /vasárnap/ 11:00 TAMÁSI – MADOCSA
2010. 10. 30. /szombat/ 17:00 MADOCSA – GYÖNK
2010. 11. 06 /szombat/ 17:00 SIMONTORNYA – MADOCSA
2010. 11. 13. /szombat/ 17:00 MADOCSA – BÖLCSKE
2010. 11. 19. /péntek/ 19:00 MADOCSA – TENGELIC
2010. 12. 04. /szombat/ 17:00 MADOCSA – ZOMBA

Szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, szurkolóinknak az eddig nyújtott anyagi és erkölcsi
segítségeikért. Remélem ez után is kitartanak csapatunk mellett és törzsszurkolóink biztosítják számunka a
mérkőzéseken a fergeteges hangulatot. KÖSZÖNJÜK!
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Egyházi hírek

Megújúlt a templom!
Hálásak vagyunk elsősorban
Istennek, továbbá minden támogatónknak, hogy végre kívülről is
megújulhatott a falu temploma. Ha
járnak a Templom téren, maguk is
láthatják mennyire megváltozott ott
minden. Megújult nemcsak a
templom, de környezete is. Akinek
van internetes elérhetősége, a
www.madocsaref.shp.hu oldalon az
Aktuális, azon belül a Hírek menü
alatt képeket is láthatnak a régi és a
megújult templom közötti különbségről. Sajnos a villámcsapás leszedett egy darabot az új vakolatból a
torony északi oldalán az óra felett,
amit még ki kell az ünnepségig javítani. Továbbá a szél is megbontotta
egy darabon a templomhajón a
bádogtetőt, amit rögzíteni kell.
Szeretnénk teljes mértékben rendbehozni a harangokat és az órát, valamint az Atomerőmű segítségével az
idei télen már fűtés is lesz a templompadokon. Mindegyik munkálat
már folyamatban van, és reménységünk az, hogy mindezek egy
hónapon belül el is készülnek.
Szeretnénk hát Istennek és embereknek is kifejezni a köszönetünket,
és hálát adni a megújult templomért
és környezetért egy istentisztelet
keretében Október 17-én vasárnap
15.00 órakor, mely ünnepségre
mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó alkalmainkra!
Három fontosabb előttünk álló
eseményt hirdetek Önöknek:
· Október 28-30-án idén is

evangélizációs estéket tartunk a
Moziban, minden nap 18.00
órától. A helyszínből adódóan is
itt minden egy kicsit másképp
történik, mint azt a templomi
istentiszteleteken megszokhatták. Vendég igehirdetőink a
három napon: P. Szabó Barnabás (uszódi református lelkipásztor) és P. Szabóné Kovács
Teodóra (ordasi református
lelkipásztor) lesznek. Az estékre mindenkit hívunk és várunk!

· Október 31-én, vasárnap 11

órakor felnőtt konfirmáció lesz
istentiszteletünk keretében, melyen az úrvacsorát is kiszolgáltatjuk.
· November 1-én, 15.00 órakor
idén is tartunk temetői istentiszteletet, melyre külösképpen is
hívjuk azokat a családokat, akik
az elmúlt Mindenszentek óta
veszítették el szerettüket. Mindenkit, aki reménységgel, vigasztalással szeretne kimenni
halottaihoz, arra kérünk, hogy
15.00 órakor a ravatalozónál
kezdjük együtt a temetőlátogatást egy rövid istentisztelettel,

és ez után menjenek oda a sírokhoz megemlékezni szerettünkről. A gyülekezet presbitériuma idén is megemlékezik a
helyben szolgált, és itt eltemetett
volt lelkipásztorokról.
Ezek mellett minden vasárnap 11
órakor istentiszteletet tartunk, és
kéthetente vasárnap 17 órakor Fiatal
felnőttek klubja alkalom van a
gyülekezeti házban. Ezekre is hívjuk
a testvéreket, illetve minden további
programunkról tájékozódhatnak a
www.madocsaref.shp.hu oldalon az
Aktuális, azon belül pedig a Programok menü alatt.

SPORT: Kézilabda, Labdarúgás
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Kézilabda hírek
Elmúlt egy év és új Bajnokság
veszi kezdetét a Megyei Kézilabda
sportágban is. Csapatunk a 20092010-es évi bajnokságot Bronzéremmel zárta. Nagyon örültünk
ennek az eredménynek, hiszen
sérülések miatt egy-egy játékosunk
nem tudott mérkőzéseken aktívan
részt venni. Az érem osztó záró bulit
a Faluházban rendeztük és a Tolna
Megyei Kézilabda szövetségi
Elnökhelyettes személyesen adta át
az érmeket a játékosainknak. Az
egész csapat dicséretet érdemel, de
kiemeltünk 7 főt akik kimagasló
teljesítményükkel nagyban hozzájárultak ehhez a dobogós eredményhez.
Kik is ők? A két kapusunk, akik folyamatosan jó teljesítményt hoztak
Kis Noémi és Szalai Andrásné
(Vali). Csapatunk góllövő listáján az
első 5 helyezett:
1. Kis Klaudia csapatunk játékos edzője, aki a megyei tabella 2. helyét is megszerezte,
2. Baranya Lilla, aki a megyei
tabella 3. helyét is megszerezte,
3. Sereg Niki,
4. Fazekas Mónika,
5. Vajcs Anna.
GRATULÁLUNK!
Köszönetet mondok a rendezvény
szakácsainak, hiszen törzsszurkolóink összefogva főzték meg a finom
vacsorát.
Bokorné Vörös Éva, Novák
Ferencné, Szalainé Vali (kapusunk).
Továbbá ezúton szeretném megköszönni a Csapat kedves ajándékát
amivel megleptek.
KÖSZI NEKTEK!
A nyár nem telt eredménytelenül
ismét meghívást kaptunk Tamásiban
rendezett strandkézire, amit köszönettel elfogadtunk. A strandkézi
nagyon érdekes és újszerű kézi-

labda, amit a lányok már nagyon jól
A második meccset Aba község
elsajátítottak. A négy csapatos tor- csapata ellen játszottuk és fölényes
nán 3. helyezést is sikerült megsze- győzelmet arattunk. A helyezésnek
rezni. GRATULÁLOK!
nagyon örültünk és a torna legjobb
kapusa Kis Noémi lett, ami még
Augusztus 20-án szakosztályunk fokozta örömünket.
vagyis a lányaink Sportnapot szerveztek a Focipályán, ami nagyon
Kisné Szili Mária
nagy sikert aratott a gyermekek és a
sportot kedvelő felnőttek számára.
Futball mérkőzések, sorversenyek,
ügyességi versenyek szórakoztatták Júniusi-Augusztusi
a résztvevőket. Baloghné Benics
Ibolya arcfestéssel ajándékozta meg bajnoki labdarúgó
mérkőzések
a sok-sok gyermek arcot.
KÖSZÖNJÜK!
24. forduló, június 5.
Sörivó verseny és a kötélhúzás az Ifi: Dunaföldvár-Madocsa 4:0
öreg lányokat (volt Női Focicsa- (2:0)
patunk) is nevetésre késztette. A Vez: Haszeg Lajos, Kardos Istvan
rendezvény zárásaként a Paksi Seregi-Szivos, Blatt, P.Kovács,
Atomerőmű Tűzoltósága felejthe- Szabó J-Szabados, (Laposa) Vörös,
tetlen habfürdőt produkált a részt- Wolf, Madár-Szintai, (Szabó E)
vevőknek!
Zengrűber (Gábor)
NEKIK IS KÖSZÖNJÜK!
Hiába küzdött szívvel-lélekkel az
A rendezvényt nagyon sok helyi ificsapatunk, ezúttal jobb volt az
vállalakozó és magánszemély is ellenfél. Ennek ellenére minden
dícséretet megérdemelnek a fiúk,
támogatta:
/Madocsa SE, Paksi Atomerőmű hiszen 23 meccset játszottak végig
Tűzoltósága, Paksi Atomerőmű Zrt., veretlenül.
Araczki Lászlóné vegyeskereskedése, Bölcsker Kereskedés, HO- Felnőtt: Dunaföldvár-Madocsa
BA vegyeskereskedés, Puch Patika 2:1 (1:0)
söröző, Sarki kocsma, ALFA Vez: Petrovics István, Haszeg
élelmiszer, Baloghné Benics Ibolya, Lajos, Kardos István
ÁFÉSZ COOP ABC, Rácz Istvánné Góllövő: Nyulasi
zöldségkereskedése/.
KÖSZÖNJÜK!
Gergely-Baka, Erdélyi, Agócs,
Araczki A-Boris B, Boris K, Hazer,
Augusztus 28-án Sárbogárdra Magyar (Araczki I)-Pápista, Nyulasi
utaztunk egy felkészülési tornára. 4 Azonos erejű csapatok mérkőzésén
csapat mérte össze tudását a Megyei a szererencsésebb győzött.
Bajnokságok előtt. Az első meccset
a házigazda Sárbogárddal játszot- 25. forduló, június 13.
tuk. Tartottunk ettől a mérkőzéstől Ifi: Tengelic-Madocsa 0:4 (0:1)
mert itthon már fogadtuk őket a télen Vez: Bagdi József, Illés Tamás
egy edző mérkőzésre és nagy arányú Góllövő: Szintai 2, Laposa, Madár
vereséget szenvedtünk tőlük. A Seregi-Elek, Szivos, Blatt, Szabó Jmérkőzés 2x 20 percesek voltak. A Szabados, (Gábor) Vörös, Madár,
35. percig fej-fej mellett halad a két Ta r c z a l ( L a p o s a ) - S z i n t a i ,
csapat góllövésben, de innentől Zengrűber
átvettük a vezetést és a mérkőzést
18-16-ra nyertük.
(Folytatás a 12. oldalon)
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1.forduló, 2010.08.22
ifi Madocsa-Bonyhád-Börzsöny
Felnőtt: Tengelic-Madocsa 4:2 4:4 (3:1)
Vez: Horváth Tamás, Kardos
(2:1)
István
Vez: Illés Tamás, Bagdi József
Gólszerző: Madár Krisztián 2,
Góllövő: Pápista, Hazer
Gábor Mihály 2
Seregi-Baka, Agócs, Boris K,
Magyar (Hornyák)-Boris B, Hazer, Szabó József - Tarczal Zoltán,
Wenhardt, Gergely (Besenczi)- Szívós Dávid, P.Kovács Dániel,
Fazekas Zoltán - Madár Krisztián,
Pápista, Nyulasi
Vörös Gábor, Zengrűber Áron,
Ismét elveszítettük az idegenbeli Laposa Bence- Gábor Mihály,
meccset, csakúgy mint tavasszal Szintai Ferenc
mindíg. Ősszel hat idegenbeli
meccset játszottunk veretlenül, két Seregi István, Blatt Péter, Elek Tibor
győzelemmel és 4 döntetlennel 10 és Magyar Tamás kiöregedett,
pontot szereztünk. Tavasszal viszont Szabados és Wolf hiányzott, ennek
hét meccs, hét vereség, elsősorban ellenére jó meccset játszottunk, kis
e z z e l m a g y a r á z h a t ó , h o g y szerencsével meg lehetett volna a
győzelem. A végére elfáradtak a
lecsúsztunk a középmezőnybe.
mieink, érezni lehetett a falunap
hatását.
26. forduló, június 20.
Ifi: Madocsa-Kajdacs 10:1 (4:0)
felnőtt Madocsa-BonyhádVez: Palkó László, Major Zsolt
Góllövő: Szintai 3, Madár 2, Börzsöny 1:2 (0:1)
Zengrűber, Tarczal, P.Kovács, Vez: Horváth Tamás, Kardos
István
Wolf, Szabó E
Gólszerző: Böde István
Elek-Szivos, Blatt, P.Kovács, Szabó
J- Madár (Laposa) Magyar, Wolf, Gergely László- Baka László,
Tarczal (Szabados),
-Szintai, (Araczki István) Erdélyi Péter, ifj
(Szabó E) Zengrűber (Gábor)
Erdélyi Péter, Araczki Attila - Boris
Balázs, Boris Kornél, Házer Péter,
Az ifisták szép győzelemmel bú- Pápista József, -Böde István, Wolf
csúztak a szezontól, szebbnél szebb Attila
gólokkal ajándékozták meg a szurkolókat. A győzelemmel bebiz- Kiegyenlített küzdelmet folytattunk
a vendégekkel, sajnos ők jobban
tosította a csapat az ezüstérmet.
használták ki a helyzeteket és
Felnőtt: Madocsa-Kajdacs 1:1 vezetést szereztek. A második félidő
elején Araczki Attilát kiállították, de
(0:1)
emberhátrányban is sikerült egyenVez: Major Zsolt, Palkó László,
lítenünk egy parádés Böde góllal.
Góllövő: ifj Erdélyi
Már-már mindkét csapat elkönyGergely-Baka, (Besenczi) Agócs, velte a döntetlent, amikor a vendéBoris K, ifj Erdélyi- Boris B, gek cserejátékosa szerzett egy bom(Araczki A) Hazer, Wenhardt, bagólt.
Hornyák (Araczki I)- Pápista,
2.forduló, 2010.08.29
Nyulasi (Erdélyi)
ifi Pálfa-Madocsa 1:5 (1:2)
A felnőttek küzdelmes meccset ját- Vez: Kardos István, Horváth
szottak a régi vetélytárssal. Ezúttal Tamás
nem bírt egymással a két csapat, Gólszerző: Zengrűber Áron 3,
Tarczal Zoltán, Újhelyi Szabolcs
igazságos döntetlen született.

Szabó József – Szabó Ferenc, Szívós
Dávid, P.Kovács Dániel, Fazekas
Zoltán – Szabados Adrián, (Laposa
Bence) Madár Krisztián, Vörös
Gábor, Tarczal Zoltán, -Zengrűber
Áron, Újhelyi Szabolcs (Gábor
Mihály)
Ifistáink javuló játékkal, a kitűnően
játszó Zengrűber Áron vezérletével
felőrölték a hazaiak ellenállását.
felnőtt Pálfa-Madocsa 3:3 (1:1)
Vez: Horváth Tamás, Kardos
István,
Gólszerző: Pápista, Böde, ifj
Erdélyi
Gergely László- Baka László,
Erdélyi Péter, (Blatt Péter) Boris
Kornél (Boris Balázs) ifj Erdélyi
Péter – Nyulasi Norbert, (Elek
Tibor) Házer Péter, Wolf Attila,
Pápista József, -Böde István,
Hornyák László
A meccs elején vezetést szereztünk,
a hazaiak a félidő végén egyenlítettek. Erdélyi és Boris K sérülése
miatt át kellett szervezni a védelmet.
A második félidőben egy pazar Böde
góllal újra vezettünk, de a hazaiak
fordítani tudtak, sőt Hornyák
kiállítása miatt emberhátrányba is
kerültünk. Csapatunk szívvellélekkel küzdött és az utolsó percben
szerzett góllal sikerült pontot menteni.
Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata
http://madocsa.hu
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