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Nagy oromtinkre az idén már tobb jeles
rendezvény zajlott kozségtinkben, amikor
is a falu lakossága, civil szer.'rcz dései,
vállalkoz i bizonyították, hogy osszefo-
gással milyen értéket trrdnak létrehozni. A
rendezvények sorából most sem maradha-
tott el a hagyomárvryávált Falunap, ame-
lyet XI. alkalommal rendezett meg az ón-
kormányzat. A délel tt folyamánpárhuza-
mo an voltak programok: a sportpályán a
családi focimeccset kovet en a Mogyoró-
di Kutyás Sport Klub bemutat ját láthatta
a f leg gyerekekb 1 álló néz sereg. Ezzel
egy id ben a Faluhén udvarán porkóltf z
verseny zajlott, amely váltonatás volt a
korábbihalászléf zéssel szemben. A zsiiri
elnoke Menyheiné Csire Julianna,
Goldmine étterem mesterszakácsa volt,
aki szakmai szempontból értékelte a kíi-
lonboz alapanyagokból el állított por-
kolteket, a zsun másik két tagia, Magyar
István és Keresáes Lászl né pedig ahazai
izek szakért jeként kóstolgatott. A ver-
senyre 12 csapat nevezett ) s az els három
hely ezett kí.il o n dijazásban ré sze stilt, akik-
nek csapatkapitányai a kovetkez voltak:

I. Madár Krisztián
II.Tarczal Zoltán
III.Bes enczi István

A délután folyamán - mint mindig -látha-
tóan jól szórakozottakózonség. Most sem
maradhatott el a helyi mazsorett csopotr,
és a néptánccsoport fellépése, a kornyék
tánccsoportjai koztil miísort adott a
Nagydorogi Hagyomány(5rz Néptánc
Egyuttes, s más miífajban a Country Klub
népes csapata. A meghívott miívészek so-
rában színpadra lépett a mulatós zene kép-
viseletében Csocsesz, a fiatal generáció
nagy kedvencei Josh & Jutta , valamint
Zalatnay Sarolta és a Bon-bon egyiittes is.
A tombolasorsoláson nagyon sok értékes
ajándék taláIt gazdár&, s a napot - a,,The
Concord zenekarnak koszonhet en - egy
nagyon jó hanguld , hajnalig tartó bál
zárta.
Koszonjiik mindazok támogatását, akik
hozzájárultak a Falunap megrendezésé-
hez!

Polgármesteri Hivatal



Mqyenap
A Tolna Megyei Öntormányzat minden év

szeptember l-jén tinnepli a Megyenapot,
amely megyénk ónálló címerhasmálati jo-

ganak megszelzéséhez kót dik. I. Lipót ki-
ráLy 1699. szeptember l-jén adomarryozott
pecséthasnáIatt kiralyi diplomát Tolna vár-

merye számára. Az idei évben a megemlé-
kezés a reneszánszjeryében tórtént.

Augusztus 30-an az tinnepi programok mel-

lett kísér rendezvényként - a megyei ossze-

tntozást er sítend - játékos vetélked kkel
egybekótótt családi napot szenreztek, ame-

lyen Madocsát a Polgármesteri Hivatal dol-
goz i és családjaik képviselték.

A délel tt folyaman a paksi ASE páIyán -
folytatvan a tavalyi naw sikerií ,JVíinden
uébenTolna merye" elnev ezésu gasztronó-

miai találkoz t- eztltta|a telep{ilések kózótt

zaj| pórkoltffiz versenyt rendeáek. Csa-

patunk finom
marhaporkolttel
és nokedlivel ne-

vezett a verseny-
be, az értékelést

kovács János
mesterszakács ve-
zelte zs ri végez-
te. A f ztiink
ugyan nem ért el
helyezést, de nektink nagyon izkett. Az ebéd

uán ,MáWás király Tolna megyében" címií
tiryességi vetélked re ker[ilt sor, amelyben
nyolc város és varoskornyéki teleptilésekb l

álló14fscsapat
mérte ossze fudasát.

Teleptilésiink
Dunafoldvár város-
sal és Bolcske kóz-
séggel alkotott egy
csapatot, amelynek
c s ap atkap i tány a

Nagy Gáborné
Dunafoldvar polgar-
mestere volt, de tagja

volt Madocsa pol-
gármester asszonya
is. Averseny alattna-

gyonjól lehetett szórakonti,de tudjuk, hogy

a versenyz knek volt néhány meleg perctilg

egyrésá az id járas, másrésá a feladatok

nehézsége miatt.

Néhany példa a ver enyszámok kóztil:

víáordas dézsában, fafiírészelés, varhol-
gyek kiszabadítasa lóháton, dardadobas, ud-
vari bohocok produkciója
A verseny végeredménye sámunkra hihe-
tetlentil alakult, mert a verseny alatt tapasz-

talt jó eredmények ellenére csak 7. helye-
zettként hirdették ki Dunafoldvar és kornyé-
ke csapaát.
Természetesen nem a helyezés volt a lé-
ny98, hanem az, hogy mindenki j l érezze

magát.
A fenti programokon kíviil a nap folyaman
tóbbek kózott volt ,,Bormusfra", a}rol az ét-

dekl d k a merye zamatos borait kóstolhat-
ták meg. A kózonség szómkoztatásán I a
pa,l i PROARIIS Miívészeilskola tarrulói,

a Jack-ki erytittes, és a Molnár Dixieland
Band gondoskodott.

Szeptember l-jén, a Megyenapon a Tolna
Megyei Kózgyiílés iinnepi iilésére és a me-
gyei kittintet díjak átadáséra az ozorai var-

ban kertilt sor.
TBI

Képek az qugusztusi
Fqlunopról



T í iire
Madocsa Kiizség Önkormányzat Képví-
selGtestiilete 2008. augusztus 214n tar-
tot a kiivetkez iilését. A képvisel k há-
rom fontos napirendet tárgyaltak meg.

1. Els ként módosították a 2008. jrilius l-
vel megalakult Dunafoldvár-Bolcske-
Madocsa Mikrotérségi Oktaás Társulás
Alapító Okiratat, amelynek kezdeményez -
je a dunafoldvari Magyar Lászl Gimnazi-

um igazgat ja volt. A módosítasok els sor-

ban formai hibák kijavítasát szolgáIták illet-
ve a szakképzési tertiletek kiterjesztését tet-

ték lehet vé pl. a feln tt oktatas tertiletén.

2. Ezt kovet en uryancsak a ársuláshoz
kapcsolódóan j váhagyta a képvisel -testii-

let az mikrotérségi oktaás i intémrtény Szer-
vezeti és Miíkódési SzabáIyzaát, Min ség-

iranyítasi Programját és Pedagógiai és Ne-
velési Programj át. Ezek elengedhetetlen fel-
tételei voltak a szepternber l-ei sikeres tan-

évkezdésnek.
3. A témához kapcsolódóan utolsóként tití,

gya\ta a képvisel -testiilet a mikrotérségi
oktatasi intézmény 2008.II. felévi kóltség-
vetését. Ebb l kideriilt, hogy a társulassal a

teleptilés - kózel 7 millió Ft - plusz noíma-
tiváhozjutott, de még ezekmellett is a II. fe-

lében az intézmény mtíkodéséhez
14.000.000 Ft-tal kell az ónkormanyzatnak
honájémtlni . Az eI zetes szátrcitísok alap-
jan osszességében megállapítható, hogy a
tarsulas elérte céLját, mivel az okJlatís ter[ile-

tén sikertilt a kóltségvetési fonáshiányt
csokkenteni, illetve ezáltal biztosított a 8

oszályos iskola helybenmaradasa.

kiizerdek hírek
Felhívom a lakoság figyelmét, hogy a

novényvédelemr 1 szóló 2000. évi
XXXV. torvény valamint az onkormány-
zat rendelete énelmében minden lakos
koteles lakóháza el tti koztertileten, il-
letve kertjében, udvarában a gyomta|ani-
tást folyamatosan elvége zni.

Kiiliintisen fontos a parlagfíi írtása,
amelyet a telje vegetációs id szakban
folyamatosan el kell végezni. Azzal
szemben, aki a torvényben el írt parlag-

fií írtási kotelezettségét nem teljesíti no-
vényvédelmi bírság szabható ki, amely-
nek osszeg e 20 000 Ft-t | 2 000 000
Ft-ig terhedhet. A bírság mellett el kell
rendelni a kozérdekií védekezést, amely-
nek koltsége szintén az ingatlan-tulajdo-
nost terheli.

Annak érdekében, hogy teleptiléstinkon
is visszaszoríthassuk a par|agflí elterje-
dését, ezzel szebbé, gondo zottabbá és

egészségesebbé te gytik korn y ezetunket,

kérek minden madocsai lakost, hogy ak-
tívan miíkodjon kozre a parlagfií és

egyéb gyomn óv ényzet írtásában !

HGJ

Értesítem a lakosságot, hogy 2008. zep-
tember l-t l miikodik Madocsa Kózség hi-
vatalos honlapja: www.madocsa.hu. Szer-
keszt je: Csap Balázsné tanárn .Ahonlap
feltoltése folyamatosan torténik. Már most
megtekinthet k a teleptilés legfontosabb
adatai, az onkormányzat hatalyos rendele-

tei, kózérdekií adatok az ónkormányzafról,
képvisel -testiiletr l, polgármesteri hivatal-
ról, intézményekr l, kózalapítványokról
stb. A honlap forumán kérdésetet tehetlrek

fel, véleményeket fogaLmazha rak meg. A
kozéleti híreknél pedig folyamatosan ájé-
ko alrli fogiuk a lakosságot az al<t.ÁIis hí-
rekr 1. Kérem látogassák honlapunkat!

HGJ

2008. jrilius l-t 1 megalakult a

Dunafoldvár-Bolcske-Madocsa Integrált
Mikrotérségi Oktatasi Tarsulás, amely re-

méljiik tóbb éven keresátil biztosítani tud-
ja, hory az voda,valamint az áLtalános is-
kola 1-8 évfolyama Madocsán maradjon,
és sok mas kisteleptiléssel ellentétben ne

kertiljon sor az iskola fels tagozaának fel-

sámolására. Ez már azét sem valószínií,

mert arŰj Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-Dunánfuli Operatív Program tamoga-

tasi rendszeÉhez benyujtott - három tele-

ptilést érint oktatasi infrastruknira fej-
le szté sére irányuló pály á,zahJnk sikerre I járít

és a mikrotérség telepiilései osszesen: 999
926 280 Ft. osszegíí ámogatasban része-
stiltek. A ámogatott osszegb 1 Madocsa te-

leptilésre kb. l70 millió Ft. jut, amelyb 1

megvalósítható lesz, hogy a Kossuth L. ut-

cai alsótagozatos iskolában - tet tér ráépi-
téssel - egy éptiletbe kertilhessen az alsó-és
fels ágozat A szomszédos sportcsarnok
bevonásával pedig szertárok, korszedí
nyelvi laborok keriilhe rek kialakítísra. Ez
a nagy valumenií fejlesztés hossá árwa
meghatarozhatja a min ségi oktatasi-neve-
lési munkát telepiilésiinkón.

Heryl ffi ltapcsolatoc
íiékoz ato

Az ad ás rendjér 1 szóló módosítottz }3.
évi XCtr. tv. 43. . (8) bekezdése szerint ha

az ad számla 1000 forintot meghaladó osz-

szegií tartozást vagy tulfizetést mutat, az

adóhatóság az ad z ad számlájának
egyenlegér(5l és a tntozásai uán felsámí-
tott késedelmi pótlékróI az ad z k részére

október 31-ig értesítést ad ki.
Tekintettel arra hogy a tr. felévi adók befi-
zetésének hatarideje szeptember 15., cél-
szedínek találtulq hogy még ezen hatarid
el tt megkezdjtik az értesít k kézbesítését.

Akinek tar:tozésa van, annak az értesit hóz
csekket is mellékeltlink, így nem kell az
tigyfbleknek a Polgármesteri Hivatalba fá-

radni. Amennyiben a számlaegyenleg ,,0",
az ad zónak semmilyen teend je sincs. Az
értesít k 08. 25-i állapotot ttikrontek, ha

valaki az értesit kézhewétele el tt rnar be-

ftzette tntozását, riry tekintse tárg5fralan,

nak a tajékoztat t.
Természetesen, akinek problémája van az
értesít vel kapcsolatosan, kérjiik keresse

fel az adótigyntéz keJ:

gépjármiíadóval, ipanlzési adóval kapcso-
latban:
Tubáné Benák Ibolya
kommunális adóval , ta|ajterhelési díjjal
kapcsolatban: Bokorné Vórós Eva

Jogkiivetkezmények
Valamennyi helyi adónemre vonatkozk,
hogy az ad késedelmes megftzetése esetén

késedelrni pótlékot sámítunk fel, amely-
nek mértéke minden naptari nap utarr a fel-
száxniás id pontjában érvényes jerybanki
alapkam at kétszeresének 365- d része.

Ktilón felhívjuk a gépjármtí fulajdonosok
figyelmét, hogy amennyiben az adóalany
tartozása az egy évi adótételt meghalad-
ja és akóztlti kózlekedési nyilvántartasban
rijabb adóalanyt a kózlekedési igazgatísi
hatóság nem ttintetett fel, az adóhatóság
kezdeményezheti a gépjármíí forgalom-
ból tiirtén kivonását.

Kérjiik, hogy a fentiek elkeriilése érdeké-

ben hatarid re teljesítsék ad fuetési kóte-
lezettségiiket.
Kószonjtik!



Inn tin ilt,mil ilívele?

Tizenhárom éve foglalkozik musli-
cákkal, pontosabban azok genetiká-
jával, immunrendszerével. Nem hol-
mi ,rbogara tudósrólo' van sz , ha-
nem olyasvalakir l, akit éppen e mi-
att hívtak egy rangos kutatóintézetbe
Németországba. A kutató biológus je-
lenleg Szegeden él, s a Magyar Tudo-
mányos Akadémia itteni biológia
ktizpontjának tudományos munka-
társa. Madocsára haza-haza látogat,
legutóbb a falunapon láthatták: So-
mogyi Kálmán.

A madocsai gyokerek az Ady utcáig
nyrilnak vissza, a sziil i ház a focipá-
lyával szemben várja ma is (a helyszín
fontos, hiszen mint mondj a féL gyerek-
korát a pályán toltotte, s kikapcsolódás-
ként még ma is rugla a b rt). Edesapja
németkéri, élete els hét éve oda kot -

dik, majd Madocsa lett az otthona. Még
ma is emlékszlk, mit kellett mondania,
ha megszólították az utcán: a nevén kí-
vtil azt, hogy a Bacs Evike fia igy
tudták beazonosítani az jjovevényt.
A paksi gimnázium elvégzése után még
az állatorvosi pályán torte a fejét, de el-
s nekifutásr a az állategészségtigyi f -

iskola sikertilt, ám ennek elvégzése
kozben már l,átta: az állattenyésztés
nem az terepe, s végzettségét megtol-
dotta a szegedi egyetem biológus sza-
kával . Pá|yáját ugyanabban az intézet-
ben kezdte, ahol ma is dolgozik, ám
akadt kozben egy németországi kitér :
Heidelbergbe kerestek olyan szakem-
bert, akinek a muslica genetika a kuta-

tási teri,ilete. El szor egy évre hívták,
amib l tobb mint hat lett - két gyeíme-
ke, a most 8 éves Dorottya és a 6 éves
Mátyás is kint sztilettek. Sokat gondol-
kodtak feleségével, mi tév k legyenek,
hiszen az Európai Molekuláris Biológi-
ai Laboratórium olyan kortilményeket
biztosított a magyar tudósnak, amilye-
nekr l itthon még csak nem is álmod-
hatott. Dorka ot éves volt akkor, s a be-
iskolázás el tt rigy határo ztak: hazate-
leptilnek. Tobb példát láttunk arra,
hogy a kint felnov gyerekek már ott-
hon a testvéreikkel is némettil beszél-
tek. YáIasztanunk kellett, ma1yar vagy
német gyereket akarunk nevelni -
mondja Kálmán, aki ugyan nehéz don-
tést hozott, ám egyel re nem bánta
meg.
Y árta vissza a Szegedi Biológiai Koz-
pont Genetikai Intézete - meg a magyar
muslicák. Miért épp ez az apró légyfaj-
td, és min dez mire j ? A kutatócsoport
melynek Kálmán is tagj a az immunitás
(azaz a szervezet védekez képessége)
m kodését próbálja megérteni a musli-
ca segítségével. A muslica ugyanis ki-
csi és olcsó (már l00 éve az egyik leg-
fontosabb alanya a genetikai kutatások-
nak), továbbá olyan gyorsan szaporo-
dik, hogy tiz nap mrilva már megfigyel-
het a kovetkez generáció - ehhez ké-
pest még az egér is lassit, nem beszélve
arról, hogy a gerinceseken végzett kí-
sérletek rendkívtil komoly szabályozás
alá esnek. A muslica kicsiségéhez any-
nyit fuz hozzá kutatója, hogy a heidel-
bergi laboratóriumban, egy az állatok

petefészkében lév sejtcsoportot tanul-
mányo zott - hiába, a mikroszkóp cso-
dákra képes. . .
Ha Kálmánt munka kozben akarjuk el-
képzelni, ennek egyik kihagyhatatlan
helyszíne a ,,légys zoba" , ahol polcok
sorj áznak, ezeken fiolák, melyekben
sok száz muslica vá|tozat várja, hogy
szolgálatot tegyen az emberiségnek. A
másik a molekuláris laboratórium, ahol
speciális vizs gá|ati eszkózok segítségé-
vel inkább tudják, mintsem látják, hogy
mit csinálnak, avat be a részletekbe.
Másik elengedhetetlen helyszin az író-
aszta| pontosabban a számítógép,
ahol rengeteg (kizár |ag angol) szak-
irodalmat olvas, és mostanság éppen
pá|yázatot ír. Ugyanis a pénz el terem-
tése nálunk nem konnytí feladat, a

csokken normatív támogatást hazai és

f ként uniós pályázati pénzekkel egé-
szítik ki.
kálmán számára a siker, ha a kutatás
eredménye napvil ágot lát egy nemzet-
kózi tekintélyti szaklapban. A csoport,
mely évekig dolgozott egy bizonyos té-
mán, más kutatókhoz hasonlóan tudo-
mányos felfedezéseit megosztj a a vllág
tudósaival, akik aztán ezeket a kózzé-
tett ismereteket is folhasználva tovább
kutatják azt ekképpen halad el re a
tudomány. Ezek a kutatási eredmények
hasznosulhatnak például a gyógys zer-
iparban - igy válhat egy muslic a aztán
az emberiség javára.

Nincs nagyobb álmom annál, mint-
hogy olyan munkát végezhessek, amit
szívesen csinálok. pozicióban mérhet
vágyaim nincsenek, inkább, hogy
orommel folytassam azt, amit tegnap
abbahagytam meséli Kálmán. Mint
mondja nincs két egyforma o&p, sok
változatosságot rejt foglalatossága,
nem megszokott rutin szerint ,,darálja
le" munkahelyen toltott oráit. Ráadásul
épp most fogadta be egy amerikai szak-
lap tanulmányukat, ami óriási dolog, te-
kintve, hogy kutatócsoportok vetélked-
nek szerte a világon, hogy minél rango-
sabb folyóiratokban publikálhassanak.
Hosszas proced ra, míg zóld utat kap a
tudományos felfede zés, amely aztán to-
vább oregbíti készít i hírnevét. Idén
irjabb tanulmány Lát tehát napvilágot,
melynél K. Somogyi neve is fellelhet
a szeíz k listáján.

Dávid Ildikó



2OOtl2OO9-e tanéy híreí
A szorgalmi id :

- els tanítási nap: 2008. szeptember
!.|hétf l

utolsó tanítási nap: 2aD9j nius 15.
lhétf(S/

Tanítási napok száma: 18l nap
A szorgalmi id els féléve 2009. janu-
ár 16-ig tart. Az iskolák 2009. január
23-ig értesítik a tanulókat, illet leg a
kiskorri tanulók szi,ileit az els félév-
ben elért tanulmányi eredményekr l.

Tanítási sziinetek

szi sztinet : 2008. októb er 27 -3l .

la szinet el tti utolsó tanítási nap októ-
ber 2L.(szerda), a sztinet utáni els ta-
nítási nap november 3.(hétf )/
téli sziinet : 2008.december 22-3I.
la sziinet el tti utolsó tanítási nap de-
cember 20.(szombat), a sztinet utáni el-
s tanítási nap 2009. január S.(hétf )/
tavaszi szi,inet: 2009. április 9-14.
la szunet el tti utolsó tanítási nap ápri-
lis 8.(szerda), a sztinet utáni els taní-
tási nap április lS.(szerda)l

Osztályf niikiik:

1.osztály: Boldog Istvánné
2.osztály: Laposáné Sashalmi Ilona
3.osztály: Zemk né Horváth Zsuzsan-
na
4.osztá|y: Soós Ferencné
5.osztály: Sebestyénné Venczel And-
rea
6.osztáIy: Molnár Edit
7.osztá|y: Pálfi Anita
8.osztály: Dr.Volmanné Reich Márta

Lovász Magdolna: magyart és éneket
tanít.
Szabóné Komáromi Ágota: természet-
ismeretet, technikát, rajzot és etikát.

Óraadó:

Keresztesné Katona Klára: fizika 7 -

8.osztály
Orbánné Bodó Matild : angol

Napkiizis nevel k:

Biczóné Pet Veronika: 1. és 3. osztály
vezet je
Vorosné Szabó Szilvia: 2. és 4. osztá|y
vezet je.

Szabadon v álasztott tevékenységek:

Szakkorok:
alsó tagozat: számítástechnika 3-4. osz-
tály
fels tagozat: matematika és szinjátsz
szakkor
Sportkorok:
alsó tagozat: lányoknak játékos sport-
foglalk ozás, firiknak foci.
fels tagozat: lányoknak kézllabda, fi-
irknak foci.

A gyógyirszás- gyógytestnevelés foglal-
kozásokat Vorosné Szabó Szilvia tartja.

Iskolán kívtili elfoglaltságok:

angol
néptánc
mazsorett

óstón lfuttlnh

Nagy izgalommal vártuk a nyát koze-
pét, az osztálytáborozást a Balatonon.
Jrilius 2a-án reggel már alig bírtuk ki-
várni, hogy végre elinduljunk. Sebbel-
lobbal b csrizkodtunk az aggódó szti-
l kt l, hogy végre elfoglalhassuk a tá-
bort. Kihasználva a j id t, estig fiirod-
ttink, játszottunk a vizben. A szoms zéd
táborral kézllabda és foci meccset vív-
tunk, amiket meg is nyertiink. Szerdán
és cstitortokon áztunk-fáztunk, de jó
kedvtinket semmi sem tudta elrontani.

Pénteken egy kalózhajóval szeltiik a
vizet. visszafelé elkolthetttik máradék
pénzecskénket a bazársoron. Szomba-
ton délután a jegesmedve és rozmár le-
származottak még fiirodhettek a Bala-
tonban , fagyizás, kukori cázás után este
bricsir bulit tartottunk, ahol mindenki
táncolt, jól étezte magát. A vasárnap a
csomagolással, koszos zokni vadászat-
tal indult. szomorűran bircsrizkodtunk
,ij ismer seinkt 1, a tábortól. Szívesen
maradtunk volna még I-2 napot!

Jakab Mariann
7. o.

lly ri
tlfrbor:oz sok

Elmirlt anyát, megkezd dótt az iskola. A
gyerekek szívesen beszélnek nyári élmé-
nyeikr l, gondolnak vissza az egyutteltól-
tott id re.

A nyári szi,inetben tobb táborban vehettek
résrt bnulóink. Ezek k ztil az alsó és a
fels tagozat sze^Iezésében keriilt sor a
,,Kézmíives és kukta áborr:i'.
Iskolai szervezésben bonyolódott le a
Sóstói-tábor is, ahol a fels tagozatosok
toltottek el egy hetet a Balaton partján.
Az els , második, harmadik osztályosok
az als tagozatban gyultek ossze. Témá-
juk az étkezés, gyeímekzsrir volt.
Kézmiíves foglalkozással kezd dott a
napjuk. Készítettek girlandot, meghívót,
iiltet kártyát, szalvétagyiirut, asztali
diszt, pohára|átétet.
Megtanulták a gyerekek az étkezés illem-
szabályait.
Erután f zés nélkiili ételeket állítottak
ossze. Az els fogás állatformáj szend-
vics volt, a
második pedig édesség. Kis kuktáink
szorgalmasan kenték a kenyeret, kiflit, dí-
szitették az állatfigurákat. VéguI j inten
elfogyasáottak a remekmiíveket.
Ebéd után szabadtéri és tantermi játékta-
nulással vált még tartalmasabbá a napjtrk.
Sok élménnyel gazdagodtak mindannyi-
an.

A ng ti tt borban az
aolt a r ...

A nyári táborb an az volt a j ,

Hogy mindig volt elég tennivaló.
(meg ennivaló)

Jó sok volt a gyerek
Mikor felsorolták a neveket ...
Jó hogy a tanárn be nem rekedt!

Csináltunk egyet s mást:
Krumpli manót, batikolást.. .

Els nap etttink tojást.

De miel(5tt befejezem a mondókát,
koszonom a táborosok nevében a tanár-
n knek a sok munkáját,
S ezt az egész táboros mókát!



KÜZSÉCUNK

A n ugdrtas hlub trrírei

A madocsai nyugdíjasklubbal jirlius l6-án Cserkesz l n 43
f vel voltunk kirándulni. Az egész napot fiirdéssel toltotti,ik,
társaságunk nagyon jól érezte magát.Hazafelé a Kamionos
csárdában fogyasztottuk el vacsoránkat. Erre a kolts éget az
Atomer mtit l kapott támogatásból és oner b l tudtuk fe-
dezni.
Jirlius 26-án i,innepeltek a Madocsai Nyugdíjas klub els év
fordulój át, ilgy gondolom egy év alatt elég sok programban
tészt tudtunk venni. Óvodásoknak, iskolásoknak kis szerény

ajándékkal tudtunk meglepetést szerezni, amilyennel k
is megleptek minket. (pl. N napra, Anyák napj ára)
Jrilius 28-án a H s k sirját tetttik rendbe, míg agusztus 13-
án a Bolcski a Paksi és az Órsihegi utcai virágágyásokat.
Augusztus 25-én tartotta a klub soros osszejovetelét,
melyr I az rijság kovetkez számában olvashatnak.

Tarczal Jánosné
a nyugdíjas klub vezet je
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I. íorduló 2008. ougusztus 30. 17.00
Modocso CSAKszentgyorgyi
ll. íorduló 2008. szeptember Oó. 17.00
Modocso Őcsény Öregfiúk
lll. forduló 2OO8. szeptember 2O. 1ó.0O
Őcsény Gól-Jószórók Modocso
!V. forduló 2008. szeptember 27. l 5.3O
Kolesd Modocso
V. fordu!ó 2008. október l l. l5.00
Modocso szobod
Vl. íorduló 2008. oklóber l8. l4.00
Tolno Öregfiúk Modocso
V!I. forduló 2008. november 0l. l3.30
Modocso Fodd
Vlll. íorduló 2008. november 08. l3.00
szedres Modocso
lX. íorduló 2OO8. noyember 22. 12.30
Modocso El sz IIós

Nqgypólyós

Szervez Bizoltsóg

Futbffiírelt
Julius kózepén megkezdte a felhész lést

feln U és tfi csapatunk B de Dániel irá-
nyításóval.
Az els két edzésen meglep en sok játékos
vett részt, sok volt az j Arc, és ismét vol-
tak távozók is. két edzés után kjvetkezett
az els edz meccs Géderlakon, a Duna
lupán.
Az alábbi ósszeállításban léptiink pólyára:

Barati Ferenc-Baka László, Szili Zoltán,
Besenczi István, TarczAl Róbert-Szabó At-
tila, Araczki István, Wenhardt Ákos,
Araczki Attila-Boris Kornél, Pápista Jó-
zsef, Csereként szóhoz jutott Haag Gábor
akit szurkolóink Csiga néven ismernek.

Az rjsszeállításból kitíjnik, hogy S veges
Csaba, Bcjde István, Szakter Márk és Vó-
rcjs Zsolt távozott a csapattól, Szili Lajos
abbahag,tta, viszont Szili Zoltán jrakezd-
te a focit.
Igazoltan hiányzott Maglar István, Bor-
bély Jdnos és Boris Kornél.
A Boris testvéreket Dunakciml dr l iga-
zoltuk, Barati és Szabó
Dunaszentg1l rgtr l érkezett.
Az ósszeszokottabb géderlakiak 4:0-s íel-
id után 6:0-ra gt ztek le benn nket.

A felkésziilés második hetében is jó volt az
edzéslátogatás és ez a hénégi meccsen is
megmutatkozott.
Ezuaal Szalctnárral játszottunk és 0:2-r l
3:2-re nyert nk az alábbi cjsszeállításban:

Barati-Baka, Boris K, Szili, Besenczi-
Szabó, Borbély, Maglar, Araczki l-Boris
B, Araczki A
Csereként pályára lépett Haag, Araczki
Antal és Benics, A gólok kóz l Araczki Ar
tila kett t szerzett, Boris Balázs pedig
egtet.

Julius 3 ] -én lezajlott a ligaértekezlet, ahol
véglegessé vált, hogy a, Őcsény a meglei
I osztályban marad. Az NB III-ból kies
Tamási nem nevezett a Megtei I. bsztály-
ba, ahová a Szedres felkeriilt a
Simontornyát pedig a versenybizottság
kértefel az indulásra, hogl I6 csapatos le-
gen a bajnoloás. A meglei I. osztály k -

vetelményei, ami nálunk eglel re nem tel-
jesíthet : U-7, (I-9, U- I I korosztályos
csapatokkal való rendszeres foglalkozás,
szakképzett edz révén, valamint a csapa-
tok kistérségi tornán ualó szerepeltetése
Ez az el írás az MLSZ-Q l származik. A cél,
hog a legkisebb faluban ,, , már hatéves
kortól szakemberek oktassák a futballt,
hog a maglar foci jra felemelkedjen..

Kezirabda
Mint mar értesítetttik a sportot kedvel la-
kosokat, megalakult a N i Kézilabda Szak-
osáály. A lanyok intenzíven, lelkesen ké-
sziilnek a Bajnokságban való részvételre.
Augusztus 2-án Tamasiban Amat r Strand
Kézllabda Tornát szeweztek, amire csapa-
tunk is nevezett.8 játékost lehetett nevezri:
Ambrus Zsuzsanna, Barany a Lillu Klippel
Gyongyi, Bokor Lívia, Kis Klaudia, Kis
Noémi, Sereg Nikoletta, Vidók Kinga.
Lelkes csapafunk szoros, kiizdelmes mér-
k zéseken a 4. helyet szerezték meg a 6
csapatos tornán. A torna gólkirályn je Kis
Klaudia lett. Az ilyen és ehhez hasonló
megmérettetések a rutin és a tapasztalat
szetzését segítik.

Augusáus 9-én, szombaton délutarr 6 ra-
kor lejátszotfuk els edz mérk zésiinket
Nagydorog ellen. Nagydorog mar 2 éve a
Megyei Bajnokság résztvev je. Nagy izga-
lommal készlilttink erre a mérk zésre, pla-
kátokon értesítetttik a szurkolókat a meccs
id pontjaról.
El z(5 héten megkaptuk a dunafoldvari Su-
zuki Mild Kft-t 1 a me4pólóinkat, amire
Pakson számokat nyomtattrattunk. A mér-
k zésre nagyon sokan kíváncsiak voltalg a
hirtelen lezuduló es ellenére is megtisáel-
tek benniinket j elenlétíikkel.
A lányok kezdeti megszeppenését, lendi,ile-

tes, gólban gazdag gyí ze|mes játék váltot-
ta fel. A kapusunk nagyon jó teljesítmény
az eredményen is látszott (Kis Noémi),
40-|4-re gy(lznlnk.
Szurkolóinknak koszonjtik a lelkes szurko-
last, és anyagi tamogatast.
Ez ton szeretlrém még egy zer megkó-
szonni jelenlegi s4ponzorainknak jelent s

anyagi tamogatasát:

Polgármesteri Hivatal
Dunafoldvár és vidéke Takarékszcivetke-
zet
Suzuki Mild Kft.
Dr. Volman LászI
Vajcs József
sarki kocsma
HO-BA vegyeskereskedés,
Id. Torjék István
Baksai vegyeskereskedés
Szili Lajos

Természetesen a kozeljov ben is ké{iik és
várjuk rij s4ponzoraink tamogatasát.
Kószonjiik!

kisné szili Mária szewez



Futbffiírelt
Ezenkíviil laitelez a serdiil csapat, nálunk
ebben a lrorosztályba, is gondok vannak a
létszámmal, edz nk sincs és pénziink sem a
cs apat felszerelésére és utaztatasóra.
kell B licenszes edz , nálunk Blatt pál es

Sánta István volt lrorábban, jelenleg nem tu-

dunk ilyet foglallroztatni. Az el z szezon

lrezdetén a felsorolt feltételek rhzben meg-

voltak, aztán menetlrozben eg/re lrevésbé, de

a versenybizottság elnéz volt vel nk szem-

ben.

Eg,l szó mint száz, van feln tt és ,fi csapa-
tunh van D licenszes edz nk, elindulunk a
meg,lei II osztólyl bajnolrságban, ahol ki-
sebb a nuezési lailtség, játélrengedely, bírói
díj, viszont magasabb lesz az utazasi ln;lt-

ség.

Kéúíik a csapattagok sziileit, rolronait, ba-
rátait, ismer seit, a focit és a falut szeret

szurlrolólrat, hog jójjenek meccsre, tómo-
gassák a megváltott jeglelrlrel a helyi fiata-
lok sportolasát.

A Duna Krpa harmadik mérlózésén dóntet-

lent éníink el a Dunaszentbenedek ellen és a
harmadik helyen végezt nk.

A Kéty silreres aláíras gíijtest végzett a me-
gei II. osztályt indulashoz, ezért j sorso-
las kész lt és egl hetet cswzott a bajnolrsás.
Augusztus I7-én hazai pályán fogadtuk az
Aparhantot. Az ifisták megteremtették a jó
hangulatot, mert az ujonc Malrai István ve-
zérletálel naglaráryru gl zelmet arattak.

ifi Madocsa-Aparhant II:0 (7:0)

Yez: Kardos István, Francló Ferenc
Góllóv : Malrai István 4, Vcirós Góbor 2,

Zensrtiber Áron 2, Wolf János I, Elek Tibor
], Tóth Balázs I
Elek Tibor-Szívós Dávid, Tóth Balázs, Feil
Tamas, Szabó József-Madár Krisztián, MA-
gar Tamas, Yorós Gábor lTolf Jónos-
Zengiiber Áron, Matmi István

feln tt Madocsa-Aparhant 3:I (2:I)
Vez: Kr Gergely, Kardos István, Francló
Ferenc
Góllóv : Boris Balázs, Boris Kornél,
Araczki Istvón

Araczki Attila-Besenczi István, Boris Kor-
nél, Szili Zoltán, Tarczal Róbert-Balra Lasz-
ló, Borbély János, |Tenhardt Álros, Araczki
István- Boris Balazs, Pápista József

Csapatunk nehezen lendiilt játélrba, a mér-
lózés elején avendégekirányították a mecc-

set, vezetést is szereztek. Kés bb csupaszív
játéld(al helyetelret teremtett nk és silreiilt
megfordítani az eredményt. A masodik íel-
id ben egl leontratámadasból gl nyóii
gólt szereztiink, mellyel bebiztosítottuk a
g,l zelmet.

2.forduló, 2008.08.24

ifi Bótaapáti-Madocsa 3: j (2:2)

Yez: Kurcz Gyorgl, Czárt Jónos
Góllóv : Mag,lar Thmás, Blatt Péter Tóth

Balazs
Elek Tibor-Szívós Dávid, Blatt Péter Feil
Tamás, Fazelras hltán-Madár Krisztián,
Maglar Tamas, (Tóth Balázs) Szintai Fe-
renc, Wolí János-Zengrí)ber Áron, Malrai
István (Gábor MihóU

Ifistóink ezuttal nem jeleslredtek a helyzetki-

használasban, szinte végigtámadták a mér-

lózést, lraptak rengeteg lrecsegtet szabad-
rugast, de nem tudták kicsilrarni a gl zel-
met.

Bátaapóti-Madocsa 5 : I (2 : I)
Vez: Minlrer Norbert, Kurcz Gyórg,l, Czárt
János
Góltóv : Wenhardt Átros

Araczki Attila (Barati Ferenc)-Balra Laszló,
Boris Kornél, Szili
Zoltán, Tarczal Ró-
bert- Araczki István,
(Yórós Gábor) Bor-
bély János, ll/enhardt

Álros, Maglar István
(Szabó Attila)- Boris
Balazs, (Haag Gábor)
Pápista József

Kieglenlített volt Az

els íélid , melyben
két ziccert elhibóz-
tunk. A masodik írl-
id re elfáradtunk, a
hazaiak pedig jól ki-
használták védelm nk
hibáit.

3.forduló, 2008.08.3 ]

ifi Kéty-Madocsa 2:5
(I :2)

Yez: Albert János,
Kardos Béla
Góllóv : Vorós Gá-
bor 3, Tóth Balázs,
Zengríiber Áron
Elek Tibor-Szívós Dá-
vid, Blatt Péter Feil
Tamás, Fazelras 7nl-

tán- Magtar Tamas, Qóth Balázs) Szintai
Ferenc, Vcirós Gábor |Tolí János-
Zensfliber Áron, Madár Krisztián, (Szabó

Józsel)

Iftstáink jól játszottak, sok helyzetet dolgoz-
tak ki, melyelrb l szép gólolmt l ttek és biz-
tosan szerezték meg a három pontot.

Kéty-Madocsa 4: I (3:0)

Yez: Péter Imre, Albert János, Kardos Béla
Góllciv : Boris Kornél

Barati Ferenc- Szabó Attila, Boris Kornél,
Szili Zoltán, Besenczi István- Balra Laszló,
Borbély János, Wenhardt Álros, Araczki Ist-

ván (Haag Gábor)-Boris Balázs, Pápista
József

Álmosan trezdt k a meccset és a lellresen

hizd hazaiak némi bírói tómogatassal 30
perc alatt 3:0-ra vaettek. Ezután a kétyiek
az eredmény tartasára tórelredtek, a mieink
pedig menteh daráltak, de nem j tt cjssze
semmi. A sziinetben lrapott eligazítas jót tett

a csapatnak, mertfutószalagon gyártottuk a
gólhelyzetelret, de egik játél@sunk sem

érezte a lraput. Aki nem látta neltezen hiszi
el, hogt 9:3-ra is fordíthattunk volna, annyi
I0}%ros ziccert hag,lhtnk ki.

J rművezet i
taníolyc,mok

indulndk hclvontg
minden

iarm kgíegoric,bqíl .
Érdekl dni lehet:

LoszlOciki Lószló mogón outósiskolo
7030 Poks, K nyok u. 1 .

Tel.: 20/9428-l53;


