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Január végén megérkezett kiiaégiinkbe
oz jonnan v lasztott lelkész lYagy Já-
nos. Riivid ideje tartózkodik Madocsdn,
de tele van célokkul és ambícióval ko-
róbban egy bemytatkozó szolgólat ulkal-
mávul találkozhattak vele a templomba
jórók, majd a presbitérium d nt tt a je-
liilése mellett, késijbb pedig a gyiilekezet

is neki szavazott bizalmaL
Nag János Dunahgraszíit háírah !t-
va, feleségével és hU hónapos kisgter-
mekével érkezett houónk, az itteni hely-
zetet kihívósnak érzi, de véleménye sze-
rint o problémók nem megoldhatatle-
nok.
Az eglhózzal, a hittel gimnazista koró-
ban keriilt kiizelebbí kapcsolatba,
Kunszentmiklóson. Református kiizépis-
kol ba járt, amikor tiibb esemény tijrtént
vele, melyek elindították Isten felé. Má-
sodikos gimnazista koróban tért meg, és
egy ift sági kiir vezettíje letL Már szinte
felniíttként konJirmólt, és az akkor ka-
pott áIdás igéje megeriísítette abban a
szándékóban, hogy továbbtanulásként a
teológia tudományát vólassza. Remény-
teljes évek kiivetkeztek életében, b r nem
voltak templomba jár családtagjai és
nem olyan helyzetben volt, mintha lel-
kész glermekének sziiletett volnu, mégis
sok kijziisségi munkót végzett az egyetem
alatt, és megtaláIta azokat uz embereket
ukik k zel ólltak hozzá és Istenhez,
(folytatás a 7. oldalon)

zarlalórrer enyen iáfrak az isltola díákiaí
A Magyar Kultírra Napját iinnepeljiik
minden évben január 22-én . Nevezetes
dátum 9z , hiszen Kolcsey Ferenc 185 év-
vel eze\ tt, ezen a napon fej ezte be Him-
nusz címií kolteményét . A paksi II. Rá-
koczi Ferenc Általános Iskolában évek
óta hagyománynak számit , hogy a Ma-
Eyar Kultirra Napj a alkalmából irodalmi
versenyre hívja a kornyék fels tagozatos
diákj ait . Az idei évben azonban nem pró-
zával, hanem verssel kellett késziilnitik a
gyerekeknek.
Iskolánkból Lovász Magdolna és Molnár
Edit tanárn k felkészítésével négy tanuló
indult a megmérettetésen .
ők név szerint a kovetkez k :

Wncze Nikolett 5. osztáIy
Bón Réka 6. oszt ly
Bokor Gyiing,li 7, osztóly
Kov cs Krisztina 8. osztáIy
Kozi,iliik Kovács Krisztina a 7-8. osztá-
lyosok kategóriájában 2. heíyezest ért el,
felkészit, tanára Lovász Mágdolna volt.
Krisztina jutalomként egy száIl igéket
tartalmazo konyvet kapott és a tobbiek
sem távoztak iires kézzel, igyeke zetukérí
és felkésztiléstikért emléklapot vehettek
át. Averseny célj d, & megmérettetésen tul
) a tisztelgés volt nemzeti orokségi,ink )
kultriránk el tt , melynek tanulóink méltó
felkésztiltséggel tettek eleget.

Madoc ai Hí ondó
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Januári testiiteti iilés
Madocsa Kiizség Önkormányzatának
képvisel -testíjlete idei elsíi testiiletí
iilését 2008. janu r 31-én tartotta.
A lejórt hatóridejíi hatórozatok végre-
hajtásáról szóló hatórozat elfugad sót
kiivet en, a képvisel -testiilet gy ha-
tároaott, hogy a telep lési szilárd
hulladékkezelési/szállítási díj kiizszol-
g ltató áItal m sodízben javasolt
iisszegét sem fogadja el, mert ez is je-
lentiís terheket rótt volna az ijnkor-
mányzatra. Ugyanezt diintést hozta
meg Madocsón kíviil még három tele-
piilés: B lcske, Nagydorog és Gerjen
i . Ezért ezen telep lések polgármes-
terei ismételt egyeztetést kezdemé-

nyeznek a Kaposvári Városgazdálko-
d si RT:néI. A díj eWgad sát a képví-
sel -testijlet valószíníí a februári íilé-
sén tórgyalja jra.

2008. febru r 15-én ny jtja be a há-
rom telep Iés Dunafiildvdr-Biilcske-
Madocsa kiizoktatásí intézményeinél
tiirtén infrastrukt rális fejlesztéssel
kapcsolatos póIyózatót. A p lyázat íel-
tétele egy kiiziis k zoktatási intéz-
ményfenntartó tórsulós létrehoz sA.
Ennek el zetes társulási megállapo-
dósát fogadta el a képviselíí-testíjlet a
kiivetkez napirend keretében. A meg-
állapodás keret-megállapodás, amely-

nek részletes szabályaít, végleges for-
máját 2008. jitnius 30-íg kell vala-
mennyi test letnek jóváhagynío. Ma-
ga a társulás 2008. szeptember I-én
Iép hatályba.

A fenti pályázathoz kapcsolódik a kii-
vetkez három napírendi pont is,
amely bíztosítja a telepiilésen és an-
nak k zoktatásí intézményeiben a ta-
nulók eséIyegyenl ségét, a szegregá-
ció mentességet, az integrált oktatást-
nevelést. Ezen programokat a póIyá-
zat részét képezik. A képvisel -testii-
let a fenntartó iinkormányzat által el-
készített Esélyegyenl ségi Helyzet-

elemzést, a Madocsai Általá-
nos Iskola Esélyegyenl ségí
Programját, és a K lyiikkuc-
kó Óvoda Esélyegyenl ségi
Programját egyhang an elfu-
gadta.

A í napirendek kiiziitt utol-
sóként diintiitt a képviseltí-
testijlet a 2008. évi térítési dí-
jak módosítósáról. Az elííter-
jesztésre azért keriilt sor, mert
az ÁFA irvény megváltoztat-
ta az étkezési térítési díjak
Ár,a besorolását. A kiizérdekíi
tevékenységhez kapcsolódó
minden szolgóltatósny jtás
íde értve o szociális ellótás
keretében és a kiizoktatósban
ny jtott étkeztetést is adó-
mentességet éIvea A téritési
díjak vóltozósait a mellékelt
táblózat mutatja.

Az Egyebek napirendek kij-
ziitt a képvisel -testíilet hatá-
rozott arról, hogy a részt vesz

,,A Duna iisszekiit" LEADER
Akciócsoport munkájóban és
belép a.z erre a célra létreho-
zott Egyesíiletbe, amely meg-
nyithatja a lehet séget kiiliin-
bijz - falu rehabílitdciójóra,
szépítésére vonatkozó pó-
lyázatok eI tt. A képvisel -
testiilet vállalta az egyesiilet
alapításóhoz szíikséges évi
50.000 Ft-os tagdíj befizeté-
sét.

2008. évi térirési díiok
és nyersonyognormq

( l0%-os emelés mellett )

Gyermek érkez k eselén:

reggeli ebéd uzson no osszesen

Óvodós gyermek 46 133 32 211
lskolós gyermek 46 1ó5 0 211

Térírési díiok olqku!óso:

Óvodós gyermek kedvezmény nélküI
Óvodoi gyermek kedvezménnyel

211 Fr
10ó Ft

lskolós gyermek kedvezmény nélkül
- reggeli 46 FI
- ebéd ló5 Fr
- kélszeri étkezés 211 Fl
Iskolós gyermek kedvezménnyel
- kétszeri étkezés 10ó Ft
- csok ebéd 83 Fr

FeIn tt érkez k esetén qz ebéd nyer onyognormóio
189 Fr

A rérítési díiok olokulósq
(Íigyelembe véve o nyersnyognormót, q t SOolo-os rezsil és o iogszobólyi
el írósokot)

Id sek Klubiq ellótottqk 1Árn mentes)
Szoc. étkez k 1Árn menles)

473 Ft
473 Fr

(HGJ)



Az Országos Yálasztási lroda közszolgátatí táiékoztatóia
Népsz avazás 2008. március 9.

Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én iigydont országos
népszavazásta keri,il sor a kovetk ez
kérdésekben:
. ,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvííbe-
teg-gyógyintézeti ellótásért a jelen kér-
désben megtartott népszavuzóst kiivetií
év januór l-jéttíl ne kelljen kórházi na-
pidíjat ft.zetni?"
. ,rEgletért-e Ön azzal, hogy a házior-
vosi ellátásért, fogászatí
ellátásért és a j róbeteg-szakellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszava-
zást kiivettí év január l-jét l ne kelljen
vizitdíjat tizetni?'
. ,,Egletért-e Ön azzal, hogy az dllami-
lag t mogatott felstífokti tanulm nyo-
kat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési
hozzdj rulást Jizetniiik? "

Értesít
2008. február 22-ig névre szóló ,,Értesí-
t "-ben kap tájékoztatást a névj egyzék-
be vételér l. Ha nem kap ,,Ertesít t", a

helyi választási irodában - a jegyz nél -
érdekl dhet annak okáról. Ha a névjegy-
zékb I kimaradt, minél el bb kezdemé-
nyezze a névjegyzékbe vételét, mert a

szavazás napján erre már nem lesz lehe-
t sége !

A szavazás helye
. Az,,Értesít "-ben tájékoztatjuk annak
a szavaz helyiségnek a címéróI, ahol le-
adhatj a szayazatát.
. Ha a szavazás napján Ön ktilfirldon tar-
tózkodik, a Magyar Kóztársaság nagyko-
vetségén vagy fcíko nzulátusán szav azhat.
Ennek érdekében a kiilképviseleti név-
jegyzékbe vételét 2008. február 22-ig
kérheti személyesen vagy meghatalma-
zottja irtj án a helyi választási iroda yeze-
t jét L Ajánlott levélben is benyrijthatja
kérelm ét tlgy, hogy az 2008. febru ár 22-
ig megérkezzen a helyi vá|asztási irodá-
ba. A kérelem benyirjtásával ne várja
meg az ,,Értesít " kézbesítését! A nyom-
tatvány mintáját az internetr 1

(www.valasztas.hu) letoltheti, továbbá
ott tájékozódhat arról is, hogy mely or-
szágok mely teleptilésein van lehet ség
a szavazásra.
. Ha a szavazás napján Ön Magyarorszá-
gofl, de nem a lakóhelyén tart zkodik,
igazolással szayazhat. Igazolást szemé-
lyesen vagy meghatalmazottja i ján
2008. március 7-ig kérhet a helyi válasz-
tási iroda vezet jét l. Ajánlott levélben
rigy kérhet igazolást, hogy a kérelem
2008. március 4-ig megérkezzen a lakó-
helye szerinti helyi váIasztási irodába. A
nyomtatvány mintáját az internetr I

(www. v al us ztus. h u) leto ltheti .

. Ha Ön mo zgásában gátolt, kérésére -
Magyarországon mozgournával sza-
vazhat.

FIGYELEM: mozg urna csak írásban
kérhet ! Mozgóurnát a szavazás napja
el tt a helyi váIasztási irodát I, a szava-
zás napján a szavazatszámláló bizottság-
tól lehet kérni.

A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet. A nép-
szavazásra kérdésenként kiilon szavazo-
lap kés zÜrl. Érvényesen szavazni csak az
egyik válaszra lehet, az alatta elhelye-
zett kijrbe tollal írt X vogy + jellel!
Egyéb megi elolés érvényes szav azatként
nem vehet figyelembe.

A néps zav azás eredményessége
Az igydont országos nép szayazás ered-
ményes, ha az adott kérdésre az ország
o sszes v álasztópol gárának tobb mint egy-
negyede azonos választ ad.
A választópolgárok dontése az Ország-
gyílés számára 3 évig kotelez . Ha a
népszavazás eredménytelen, a dontés jo-
ga visszaszáIl az Országgyulésre.

Ha további ínformációra van sziiksége
A néps zav azással kapcsolatos inform áct-
ókat a wwry.valasztas.hu internetes olda-
lon találhat, illetve tájékoztatásért a lakó-
helye szerinti helyi választási irodához
vagy a feltiintetett váIasztási információs
szolgálatokhoz fordulhat :

Tolna megye 7100 Szekszárd,, Szt. Ist-
ván tér 11-13. 06-74-505-606

Hirdetmény

Avólosztósi eliórósról sz l , tobbszor módosított 1997. évi C. torvény l0. . (2) bekezdésében, illetve

o vólosziósi eliórósról szóló l 997. évi C. torvénynek oz orszógos népszovozóson iortén végreho-

itósóról sz l 5/2008.(1.22.) ÖrU rendelet 3 (l) bekezdés o) pontióbon nyert felhotolmozós

olopión, o 2008. mórcius 9-i népszovozóson ozon vólosztópolgórok részére, okiknek o lokcíme o
lokcímbeielentésre vonotkozó iogszobóly értelmében csok oz odott település megnevezését todolmoz-

zo, illet leg okik igozolóssol rendelkeznek

] . szómú szovozókort (M vel dési hóz Modocso, F u. 19.)

ieloltem ki.

Hortobógyiné dr. Gero Judit

Helyi Vólosztósi lrodo Vezet ie



Helyi adrőzőssal kapcsolatos tudnívalók
sza a tl]rftzetés is.
2. A belfoldi rendszám gépjármiívek
ad ja

a) Az adoz a belfoldi rendszámir gépjár-

miívek után * a b) pontban foglaltak ki-
vételével - a gépj ármuadót félévenként,
két egyenl részletb en az adóév március
15-éig, illetve adóév szeptember 15-éig
ftzeti meg.

b) Az adókotelezettség keletkezése (válto-

zása) esetén az ad alany a felév id arányos
részére t terhel adót az err 1 szóló hatá-
rozatjoger re emelkedését l számított 15

napon beltil ftzeti meg.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy b vtilt a
gépj ármiíadó mentességre j ogosultak kore,
2008. január 1. napját 1a korábbiakon tul
mentes a gépjármuadó megftzetése alól a

cselekv képességet korlátozó (kizáró)
gondnokság aLatt álló sirlyos mozgáskorlá-
tozott nagykoru személyt rendszeresen
száLLit , vele kozos házlaírásban él sztil
- ideértve a nevel -, mostohayagy orókbe-
fogadó sziil t is - a tulajdonában lév egy
darab, 100 kW teljesítményt el nem ér
személygépkocsi utan.

3. Talajterhelési díj

Mindazon szennyvízkibocsátó, aki nem
kotott rá a szennyvizcsatorttára, a talqter-
helési dij ftzetési kotelezettségér 1 évente,

a tárgyévet kovet év március 31. napjáig
Madocsa Kózség Jegyz jéhez, mint els -

fok adóhatósághoz tesz bevallást, és

EL z(5 lapszámunkban tájékoztattuk a la-
kosságot a változással érintett kózszolgáI,
tatási díjak, illetve helyi adó mértékér I ,

de sziikségesnek tartjuk néhány, a helyi
adókkal kapcsolatos tudnivaló, határid is-
mertetését is.

1. Kommunális adó, ipartlzési adó

a) A magánszemélynek a kommunális adót

felévenként két egyenl részletben

adóév március 15-éig, illetve szeptember
1 5-éig kell megftzetlrie.

Az adoftzetési kote le zettsé g me gá1l apitá-
sa bevallás alapján torténik, melyet a fu-
lajdonjogban tortén változás esetén az
rij tulajdonosnak kell megtennie.

b) A vállalkoz az iparuzési adóel leget
félévi részletekben adóév március 15-ig,
illetve szeptember 1 5-ig
ftzeti.

c) A társasági adóel legnek az adóévi
várható fizetend adó osszegére tortén
kiegészítésére kotelezett vállalkozónak
az tparuzést adóel leget a várható éves
ftzetend adó osszegére adóév december
20. napjáig kell kiegészítenie.

d) A vállalkozónak az ipar zési adóról
bevallást tenni, illetve a me gftzetett adó-
el leg és az adóévre megállapított tény-
leges adó kiilonb ózetét megftzetni az
adóévet kovet év május 31-ig kell.
Ugyanezen id ponttól igényelhet visz-

CsoIódtómogotósi ellórósok 2008-bon
t. CsoIódi pótlék
Egygyermekes csolód 12 200 Fl/hó
Egy gyermekei nevel egyedülólló - 13 700 Ft/hó
Kéigyermekes cso|ód 13 300 Ftlhó (gyermekenként)

Kéi gyermeket nevel egyedr;lólló 14 800 Ftlhó (gyermekenként)

Hórom v. tobb gyermekes csolód l ó 000 Ftlhó (gyermekenkéni)

Hórom v. tobb gyermeket nevel egyedülólló l7 000 Ftlhó (gyermekenként)

Tortóson beteg, ill. súlyoson fogyotékos gyermeket nevel csolód 23 300 Ftlhó(gyermekenként)
Tortóson beieg, ill. súlyoson fogyoiékos gyermeket nevel egyedülólló 25 900 Ftlhó(gyermekenként)
2. Gyermekgondozósi segély (GYE }

oloposszeg 28 500 Ftl hó
ikrek estében 57 000 Fil hó
3. Anyosógi tómogotós
oloposszeg 64 125 Ft (egyszeri!)

ikrek estében 85 500 Ft (egyszeri!)

4. Gyermeknevelési tómogotós 28 500 Ft

ugyanezen id pontigftzeti meg a megálla-
pított díjat.

Jogkovetkezmények

Felhívom a gépjárm(itulajdonosok figyel-
mét, hogy amennyiben az ad alany tarto-

zása az egy évi adótételt meghaladja és a
kozuti kózlekedési nyil.v ántartásban rij abb

adóalanyt a kózlekedési igazgaási hatóság

nem tiintetett fel, az ad hatóság kezdemé-
nyezheti a gépjármií forgalomból tortén

kivonását.
KérJiik, hogy az énntettek ennek elkeriilé-
se érdekében keressék fel az ad u,gyekkel

foglalkoz tigyintéz ket.

Valamennyi helyi adónemre vonatkozk,
hogy az ad késedelmes megftzetése ese-

tén késedelmi pótlékot számítunk fel,
amelynek mértéke minden naptari nap után
a felszámiás id pontj ában érvényes jegy-
banki alapkam at kétszeresének 365-od ré-

sze. A bevallás késedelmes teljesítése,
vagy nem teljesítése esetén pedig mulasz-
tási bírság állapítható meg.

Az ad zással kapcsolatosan további infor-
mációk kérhet k a 75l330-101-es telefon-
számon, illefue a Polgármesteri Hivatal-
ban:
gépjármiíadóval , ipanlzési adóval kapcso-
latban: Tubáné Benák lbolyánál
kommunális adóval , talajterhelési díjjal
kapcsolatban: Bokorné Vorós Évánál

TBI



A ntagyar lruttura napia
Szinház igaz-
gat ja páIyá-
zatot hirdet a
Hymnus meg-
zenésítésére.
1 84 4.jín 1 5.
Tizenhárom
pályamu ko-
ziJl Erkel Fe-
renc míívét ta-
lálják a leg-
jobbnak, mi-
vel ,,d kolte-
mény szelle-
mét, a dallam-
egyszeriíséget
és a hymnusi
emelkedettsé-
get legszeren-
csésebben

megko ze|ité" .
I844.jiII.2.: A Himnuszt bemutatják a
Nemzeti Színházban.

sorait. Kózépen kétméteres, bronzból ké-
sziilt Isten-alak láth at . A szobor hét ív-
b l álló szerkezetében hétszer három
bronzharang szólaltatja meg az innepe-
ken Erkel Ferenc miívét.
Egy ilyen nemzeti kolteményh ez fel kell
n ni, és ez nem kovetkezlkbe egyik nap-
ró1 a másikra. Egy sokat szenvedett nép
képes értékelni a mondanivalóját, ezt
megértve érezhedtik a Himnuszt magun-
kénak. Az emberiség, a nemzet, az egyén
szenvedése nem hiábavaló. A mriltrrnk
megismerése segít a jelen megértésében,
mely a cél ismeretében nyerhet értelmet.
Az emberi természetben tobb ezet éve
semmi lényeges változás nem tortént.
Még mindig egymás torkának esi,ink. A
legnagyobb vész : ,,Hányszor támadtten-
fiad ..."
A kirit, a megoldás kézenfekv nek tiínik,
hisz ha megértjiik, hogy az er szak er -

szakot szi,il, és a rosszért jóval fizetiink,
már nem is olyan elképzelhetetlen, hogy

Baksa Istvánné
konyvtáros

1989 ota jan. 22-én i,innepeljiik aMagyar
Kultrira Napját. l85 éwel ezel tt, 1823-
ban Kolcsey Feren c ezen a napon fej ezte
be a Himnusz megirását.
Az iinnepi alkalomból - el zetesen meg-
hirdetett osszejovetelt tartottunk a

konyvtárban jan. 26-án, szombaton dél-
után. El szor a Himnusz jelent ségér l
beszélgetttink, majd más kulturális alko-
tásokról és élményekr 1. Jó hangul atu,
tartalmas délutánt toltottiink egytitt.
Megállapodtunk, hogy lesz folytatása
osszej oveteltinknek.

A Himnusz keletkezése,jelent sége

A Himnusz t 1 azon, hogy emelkedett
hangulatri koltem ény, amit tinnepélyes
alkalmakkor énekeltink, nemzeti jelké-
prink is, ami osszekot benni,inket, kozos
mriltunk, jelentink, s a jov be vetett hi-
tiink is benne van. Amit megielenít, az a
miénk. Kozos nemzeti imánk osszekap-
csol vallási felekezett 1 ftiggetlentil
mindnyájunkat.
Kolcsey miíve el tt is létezett néphimnu-
szunk, a katolikus magyarságé a Boldog-
asszony Anyánk és az Ah, hol vagy ma-
gyarok ttindokl csillaga kezdetií ének,
míg a reformátusoké a 90. zsoltár (Te-
benned bíztunk elej ét(5l fogva) volt. Nép-
szeru volt a Rákóczi-nota is.
A magyar himnusz szovegét Kolcsey Fe-
renc (1790-1838), a reformkor nagy kol-
t je irta.
1828. dec.: Az Aurora címtí almanach-
ban megielenik a Hymnus.
1844. febr.29: Bartay Endre, a Nemzeti

I844.aug. 10.: AHimnusz el szor sz |a| rajtunk is sok mrilik nap mint nap.
meg nyilvános népi,innepségen, az óbu- ,,S ah, szabadság nem virul
dai hajógyárb an a,,Széchenyi" nevií gó- A holtnak véréb l"
zo s v izr eboc sátásá náI.
I844.nov.27.: A kolozsvári Nemzeti Források:
Színházban e| adás után a szinészek el- http://gondola.hu
éneklik a Himnuszt. http://hu.wikipedia.org
1845.máj.I6.: Deák Ferenc és Voros-
marty Mihály erdélyi ifiján Kolozsváron
az innepl kozons ég a Himnuszt énekli.
1 848 .márc.25 .: Marosvásárhelyen a
fáklyásmenetben felvonuló ifiriság a
Himnuszt énekli
1 848 .aug.20.: A Himnusz el szor szólal
meg hivatalos állami iinnepségen a budai
Mátyás templomban.
1850 .aug.20; A Nemzeti Színházban
Losonc megsegítésére tartott dísziinnep-
ségen a Himnuszt éneklik.
1856 .máj. 18.: Kolcsey Ferenc sír_emlék-
ének felavatásán Csekén a pataki kántus
a Himnuszt énekli.
1903: A Himnusz az ország torvényileg
elfogadott himnusza lesz.
Az ,,épi,il szocializmus" idején Rákosi
Mátyás pártfr titkár megbizta lllyés Gyu-
lát és Kodály Zo|tánt egy másik himnusz
szerzésével. Kodály Zoltán megi egyzése
effe annyi volt: ,,Minek j? Jó nekiink a
régi himnu sz."
A Himnuszt szoborba ontotték: 2006.
máj. 7 -én avatták fel Budakeszin V.
Majzik Mária kilenc méter hosszri, négy
és fél méter magas alkotását, mely egy
kor sugarai mentén jeleníti meg a vers



Mílyen lett a bizonyítvány?
Ez a leggyakoribb kérdés ígyjanuár végén azokban a családokban, ahol van iskolás
koru gyermek.
Január 25-él, a félévi bizonyítvátry osáás napján, volt aki oríilt, de volt olyan is, aki
brislakodott. Az eltelt 4 és fél hónap munkáját min sítetlrik. A szorgalmas tanulók ki-
tartó, rendszeres munkájuk eredményével meg lehettek elégedve. Aki az els felévben
lemarat, nem igyekezett aruryira, gyengébben teljesített a második félévben még be-
hozbatja. Kitartással, akarattal minden nehézség lektizdhet .

Alsó tagozaton sziiveges értékelést kaptak a gyerekek. Ev k<izben osztályzattal is mi-
n sítettiik a munkájukat, kivéve az els s<iket, akik szrázalékkal meghatározofi értéke-
ket kaptak.
A négy osáályban a nevel k cisszesít véleményként a kovetkez min sítéseket al-
ka|mazták:
kiválóan megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
nem felelt meg

Kiválóan megfelelt:
1,o.: Hefkó Henrietta, Oláh Bettina,
2.o.: Kovács Marianna, Szili Péter, Viiros Jennifer,
3.o.: Braun Zoltán, Farkas Ramóna,
4.o.: Araczki Rebeka, Kovács Gerg , Millei Melinda, PuchAdrienn, Simon Petra,

Szintai Kristóf, Tiirjék Enik

A fels tagozaton hagyományosan, érdemjeggyel min sítettiik

8. osztály:
Kitíín : Bak Petra, Szabó Bettina
7. osztá|y:
Kitiin : Bokor Gyongyi
6. osztály:
Kitiín : Bán Réka, Borzaváli Róza, Pozsgai Fruzsina,
Jeles: Englert Rebeka, Szabó Vivien,Tarczal József
5. osztály:
Kitn:VinczeNikolett
Jeles. Novák Evelin, Szabados Laura
A tantárgyi kcivetelményt két tanulónk nem teljesítette.
Amásodik félévre minden iskolásnak kívánjuk, hogy a legnagyobb igyekezete szerint
kiizdje le az akadályokat!

(Agócs Mihályné, Soós Ferencné)
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Az,Éi lelltész J Nagy Jáno
(folytatás az 7. oldalról)
A teológia szak elvégzése után diplo-
mája mellé egy segédlelkész oklevelet
ís kapott, mely egy évre szólt. Utána
m sodík vizsgát kellett tennie, hogy a
Ielkész oklevelet is megkapja. Ezt kiive-
t en I-2 év beosztott lelkészség után
szentelték íel, ami azt jelentette, hogy
már iinálló lelkészként is tevékenyked-
het.
Gyakorlati éveit segéd-, és beosztott IeI-
készként Dunaharasztiban tiiltiitte, és
tisy érezte ez a,z id szak kell en felké-
szítette arra, hogy iinállóan is dolgoz-
zon. Elmondása szerint ezek az évek ta-
nuls gosak voltak, de a fejl dés érde-
kében míndenképp tovább kellett lép-
nie. Felkereste az ottani esperest, aki
Madocsát ajánlotta neki, hiszen az
id tájt a falunkba kerestek iináIló lel-
készt. A tiszteletes itr felvette a kapcso-
latot a helyettes lelkésszel és az ittení
esperessel, majd meghívtdk bemutatko-
zó szolg latra. A bizalmat és a hitet
mínd a presbitérium, mínd a gy leke-
zet részér l kívívta, így kerijlt hozzánk
családjóval. Felesége jelenleg GYES-

en van a kisbabdjukkal, szakmáját te-
kintve, syósypedagógus Óvóntí. Re-
mélik a kés bbiekben a kiirnyéken el
tud majd helyezkedni.
A lelkész r amióta kiizségiinkben tar-
tózkodik folyamatosan tanulm nyozza
u helyi egyházi életet, ígaz még nem
Iát át teljesen minden problémát.
Meglát sa szerint, nehéz helyzetet
riikiilt, nem kiinnyíi feladat vár ró, és

sok míndent meg kell oldaní. Remélí,
hogy az emberek jól fogadják majd a
problémák megolddsóra tett kísérlete-
ít, és bízik benne, hogy mindenkiben
békesség és nyugalom lesz, ha rende-
ztídik az egyhózkiiziisségi élet.
A gyíilekezet létszáma kapcsán pontos
információi még nincsenek, eddíg egy
istentisztelet tartott, de sy véli, el -
szijr óltalóban nagy az érdeklíídés és
nagyjóból h rom hónap után kristó-
lyosodik ki, mennyien fognak temp-
lomba járni.
Célokban sincs hiány, ríilne, hu min-
den korosztáIynak legalább heti egy
alkalma lenne arra, hogy a valldssal
ismerkedjenek és gyakorolják .zt.

Szeretné jraindítani azokut a progra-
mokat, melyek eddig is jól mííkiidtek
és a falu lakosainak igényiik volt rá.
Fenn akarja tartani a korábban ís jól
mííkiidtí iikumenikus kapcsolatokat. A
I céljának azt tekinti, hogy az embe-
rek megtalálják a hely ket a gyiileke-
zetben, melyben fontos szerepet jótszík
az istentisztelet ís.
Az Önkormdnyzattal jó kapcsolatban
áU, véleménye szerint ez nogyon fon-
tos. Személye irónt is nagy az érdekl -
dés, mínt mondta, naponta tiibben is
felkeresik. A falu életében is szeretne
részt venni, ell togat majd u kiilijnbii-
z rendezvényekre, hogy taldlkozzon
és beszélgessen oz emberekkel. FaIu-
járást js tervez, eltísziir a presbitere-
ket, majd a gyíilekezeti tagokat és a
vallással kapcsolatban állókat akarja
szeméIyesen meglátogatni. Ez azon-
ban hosszadalmas folyamat, és kéri az
egyhózhoz kiizelállókat, legyenek tii-
relemmel.

(Fellinger Józseí)

Kedves Madoc aíak!

viinkben, amikor
j elen vagyunk
azokon az Isten-
tiszteletekeil,
amelyet az j
tiszteletestiilk,
Nagy János tisz-
teletes rir tprt.
Nem akarnám
részlet ezni azo-
kat az idíÍszako-
kat, amikor lel-
kipásztor vál asz-
tás el tt álltunk.
Ami fontos: ho-
gyan választot-
tunk. Amit már

Hosszil hallgatás után ismét megszóla- olyan sokszor megmutattunk, hogy
lunk, Csend volt az egyház k riil? igenis iissze tudunk fogni! Békesség-
Csend vagy béke? ben és egyetértésben. Mert ez icrtén|
Mi volt? Már nem fontos! Ami fontos, egyetértésben választottunk lelkipász-
hogy béke van. A békével egyiitt jár a tort. Fontos, hogy tovább is ezen az
szeretet. Ezt a szeretetet étezzik a szi- riton haladjunk.

Sok cél van el tttink. !

Itt a templomunk; csak osszefogással
tudjuk folytatni. Lehet, hogy nem ju-
tunk továbbra sem pályázati pénzhez,
de már bebizonyítottuk, hogy egyedtil is
nagy dolgokra vagyunk képesek.
Jó érzés tolt el amikor látom, hogy
szinte megtelnek a templomunk padso-
rui és egyiitt gyonyorkodiink a bels
képben, és ehhez most párosul a kelle-
mes prédikáci is. Ne csak alkalom le-
gyen, hogy ott kell lenntink, érezzik,
hogy ott a helyiink.
Szeretnénk élni a lehet séggel, mint a
madocsai rijság kezdeténél, hogy egy-
egy oldalon hallatunk magunkról, fel-
adatainkról, céljainkról. De emellett a
legtobbet az istentis zteletek adj ák, ahol
legytink jelen és egyi,itt.

Vajer Ferencné
presbiter
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MEGHIVo
Borverseny és Borkóstolói bát

A Madocsai Sz l sgazdák és az Önkormányzat a hagyományokhoz

híven idén is megrendezi a madocsai borversenyt.

Ez ton értesítjtik a borosgazdákat, hogy a borok begyííjtését 2008.

február l4-én (csiitiirtiik)

15 órától végzika szervez k a faluban és a sz l hegyen egyaránt.

Nevezni lehet fehér, viiriiso rose és óbor kategóriában.

A nevezési díj palackonként 100 Ft.

A borok bírálatát 2008. február 15-én (péntek) 14 rátó'l a

Faluházban végzi a szakemberekb l álló zsííri.

A bírálat nyilvánoso melyre minden érdekl d gazdát szeretettel vár a Szervez Bizottság.

Az eredményhírdetésre 2008. március 8-án (szombat) a N napi és Borkóstolói bálon keiiil sor.

A báli belép vacsorával egybekiitve 3000 Ftlf .

El zetes helyfoglalás, jegyárusítás a Polgármesteri Hivatalban 2008. március S-ig.

Míndenkit szeretettel várunk!

Szerv ez Bizottság

t rmíltezet i tqníolyomok indulnqk hovonlq minden

iórm kotegórióbon.

Érde! dni leheft LqszIóczki Lósz!ó Mogón-outósiskolq

7030 Pqks, Kiinyiik u. l. Te!.: 20/9428-153;75/312-533

.::,:,|:]:::,l



|li$iffi:iffii ffilfffi 9

dr* .o-*"ffi
ffiffi;

ó*orfl*rií, ,í-Hd# pnnfrcí,*
ffi *#x# slt-ss*

Ley l*ímg ?8Et} }umafiild*tr T*uefiE ll* S*

N5ritwa úanrtás: IIétf -Péntelrig :8-I"8 Szombaton: 8-t"5 Vasárnap; 9- 12
tiriikztildek, díszfák, cse{iék, sziklakerti niivények, ével k, formára nyírt niivények,mediterrán

ntivények, tanri niivények, rózsák, lro3yós ternrés niivények rn wén;rritkaságok a legkiselrb
niiwényekt l a 4- rnéteres fákig. \

G5riimiilcsfarrírrrsrnentesoltwányok:alrna,kiirte'csereznYr*ffi
6szilrarack, kopaszlrarack, kqiszi, szilwa, naspolya, rnanrdrrla,, an6,*ffigP6
Cserxr.ege- és borsz 1 oltwányok: Afrrz Ali Anita Attila Belgrádi magvatlan Éffiffi
Card,inál Öegléd szépe C}rasselas Csabag}tingye Eszter Éwa Fanny Favorit llarnÉurgi,rrrr.l
szépe lrsai Olivér Itália l{isrrris Moldavszkíj l{ósa l(ozrna Pálné Lidi Lilla Melinda Narancsffiffi
Palatina Pannónia kincse Piroska P liiskei muskotély arolta Srrltanina Szó'l skertek kir:ilffiffifoéz,
Zalagy ragye Bianca Chardonnay Cserszegifríszeres l'rrrrnint }Iárslevel OlaszrizligOttoneirr
Rizlingszilváni Sárga muskotály Zótd veltelíni Bíborkadarka Blauburger Cabernet Franc ffiCabernet sorrwignon l(ékfrankos l(ékoportó Medirra Merlot Pinot noir Turán Zweigelt ffiF rnagok, tápoldatok, wirágíiildek, fakéreg, rnritrfuyák, agJragcserepek, kaspók, kerti dísztárglrak !*#

I{ertépítési, kerti tó építési és anrtornata aintt z rendszer telepítési tanácsadással, is állunk kedves vásárlóink
rendelkezésére.

Park- és kertépítóknek, nkortnó.nyzatoknak 1O7o órenged.rnényt biztosítunh!



XIll: Erli-lrrrpa
Immóron 14. alkalommal keriilt meg-
rendezésre az Erlí Kupa teremlabda-
rítgó bajnokság a madocsai sportcsar-
nokban, 2007. december 8-íól 2008.
január 26-í9.
Ebben az idényben 6 régi és 3 j csa-
pat adta le nevezését. A torna lebonyo-
Iítására 8 hétvégén keri}lt sor.
Tiibbnyire k zdelmes, izgalmas mér-
k zéseket láthattak azok, akik szom-
bat déIutáni szórakozásként kilótogat-
tak a portcsarnokba.
Áz alapszakaszban minden csapat jót-
szo míndenkivel, és ennek eredmé-
nyekéní az alóbbi helyezések sz let-
tek:

Á csapatokkal tijrtén egyeztetés kiive-
t en az el zií évhez képest bevezettíjk
azt a változtatdst, hogy az alapsza-
kaszból a helyezettek nem vittek to-
vább pontokat, az addig elért ered-
mény o rójátszás utóni pontegllenl -
ség esetén szdmított. Ezt k vet en az
LV helyezett csapatok kiirmérk(ízéses
formában folytatták a kiizdelmeket.
Áz gynevezett alsó házban is folyta-
tódtak a kíizdelmek a ráj tszdsban.
El sziir a Boszi siiriiz az ASE ffi-vel,
a Hambalgó pedig a Siird g k csapa-
tóval kiizdiitt meg, majd a két gll ztes
és a két vesztes csapat vívta meg egy-
mással a helyosztó mérk zeseket.
A torna utolsó napjón 2008. január
26-án keríilt sor a véglqes helyezése-
ket eld nt mérk zésekre, amíkor iz-
galmas iisszecsapósokon sz .letett meg
a 2007/2008. idény végeredménye.
Á nV Erli Kupa zárésaként a már
hagyománnyá vált díjak átadósára ke-
riilt sor. Az I-III. helyezett csapat ku-
pa és érem díjaz sban részesíilt. A tor-

na vándor-
kupájót
Sarkí kocs-
m.o csupaíu
vihette ha-
ZO.

Kíiliin díja-
zásban ré-
szesíilt a
g ó lkir ály,
aki - szinte
m,ár kibé-
relve ezt a
círn et
Biide Ist-
ván a sarkí
kocsma já-
tékosa lett
22 talólatá-
vaI.
A legiobb kapusnak

Siiveges Csabót az Ászok hólóiírét,
a legj obb mez(ínyj ótékosnak

Makk Ádámot a Finis jótékosát,

a legszímpatikusabb csupatnpk az
idén dtjoncként szerepl

ASE ű sárdáj t
váIasztottók meg a résztvev csap -

tok.

k isziinetet mondunk a csapatoknak a
kilátogató embérek szórakoztatdsóért,
o kiizijnségnek pedig a j tékosok biz-
tatásáért, rernélve, hogy siker I meg-
rendezni a xv Erli rónos emléktornót
is/

MEonívó
szeretettel vórunk mindenkit februór

23- n, l8 órokor kezd d
spodbólunko o Foluhózbo.
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Zene t nc tomboh
B lép 1000 Ft.
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q|óLöi hCyeken:
Kül bolt, Prch kocsmo,

Softi kocsmo, Vór s kerskedés

Kiodio:
Modocso kozség Onkormónyzoto

http : / / modocso.fpn. hu

zerkeszti:
Fellinger Józse{
20/453_ 1 045

fel l i nger. i @gmo i l. com
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2.9.1 ./1268-1 /2005

Felel s kiadó:
Gelencsérné Tclnoi klóro

polgórmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd
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