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Oss zeitivetelt tartott a nyugdíias
ltlub
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A madocsai nyugdüjas klub augusztus 24-
én alakult 2l taggal. Akkor megválasztot-
tuk a vezet ségi tagokat, a nyugdíjas klub
elnokének Tarczal Jánosnét, vezet ségi
tagoknak pedig Sági Józsefirét, Scheidlné
Szintai Margitot. A kovetkez ossze-
jovetelt szeptember 7 -én tartottuk, melyre
meghívfuk polgármester asszonyt és a
képvisel tagokat is. Kis társaságunk
orommel foga dta a polgármesterasszonyt,
Gelencsérné Tolnai Klárártrt, aki té$ékoz-
tatta falu helyzetér l a klub tagtrait. Két
képvisel tag is elfogadta meghívásunkat
Bode Istvánné és Laposa János. Az
egyesi,ilet céIja, hogy egyiitt szeretne
miíkodni az onkormányzatta|, óvodá-
sokkal, iskolásokkal és minden

tevékenységben rés " szere rének vállalni,
ahol sztikség van rájuk. Ezen az ossze-
jovetelen megválasztottuk a feltigyel
bizottság tagsait is. A bizottság elnokének
Novák Jánosnét, tagjainak Cserepes
Ferencnét és Hadas Istvánt. Kis ársasá-
gunk nagyon jól ére e magát. Utoljára
október 5-én jotttink ossze, létszámunk 35-
re n tt. Elterveztuk, hogy az ovodásoknak
télapóra kis ajándékkal szerefirénk majd
kedveskedni. Kovetkez osszejoveteliink
november 2-án, pénteken 17:00 órakor
lesz a miível dési hétzban Minden érdek-
l d tszerettelvárunk!
Tarczal Jánosné:
a klub vezetóje
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Nótae t az td sek Virágnapián
Október I jn az Id sek Világnapja.
K zségiinkben október 3-án I7.30 órai
kezdettel a Míivel dési ház moziter-
mében keriilt sor az id s emberek
k szóntésére. Gelencsérné Tolnai klára
polgármester asszony beszédében mél-
tatta Az id s emberek hosszu éveken
keresztijl végzett kitartó munkáját, 

^

mindenkit Az id sek tiszteletére, meg-
becs lésére kért. Az ónkormányzat
ajándékaként - mint virágcsokrot - egy
nótamíisort nyujtott át, amelyben ismert

magyar nóták csendiiltek írl Bokor
János és Hatvani Kiss Gyongyi
el adásában. A kb. másfél óra jó
hangulatban telt el, a kozónség sokszor
jutalmazta tapssal a muvészeket, s tcjbb-
szór egy tt énekelte veliik a szép mag-
yar nótákat.

Az Id sek Világnapja alkalmából ezuton
is koszontjtik a telepiilésen él id s
embereket, kívánunk nyugodt, békés,
boldog nyugdíj as éveket !
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LOMTALANITAS

Értesítiük o lokossógot, hogy

2OO7. október 24-én (szerdón) o kozségben lomtolonítós lesz!

Kérünk mindenkit, hogy o lim-lomot o szóllíióst megel z nopon (23-ón)

helyezze ki o haz elé!

A lomtolonítós keretében

kovetkezó hulIodékok gyűithet ek:

felesI"gessé vólt lim-Iom

berendezési tó rgyo k, pI. :

szék, osztol, gy, ógybetét,

oitó | oblok,

m onyogszék, osztol,

sz nyeg , sz nyegpodló,

m onyog konflo, vodor, cs{

texti !h u llodék, .

olumínium tólco,

kerítésd rót

Polgórmesteri Hivotol

Nem gyűithet ek:

építési tormelék,

so Io k, tr 9yo,

veszélyes h u llodékok:

h t s zekrény/

gumiobroncs

gyógyszerek,

novényvéd szerek,

fó rodt oloi,

okkumulótor;

oloiok, rogosztók,

festékek, hígítók,

fénycsovek,

üvegtó rgyo k

d
)



Sziireti bál napját nnepelj k ujra,
egykét kemény legény fel is iilt a lóra.
Merész bátorsággal vágtatnak, ugrat-
nak,
kor lóttem pedig vidáman mulatnak.

Gyónyórii leányok népi viseletbe,

fesziil kebliiknek lesz is majd keletje.
El l a hintóba: dobos és babája,
cireg cs szként sorét, Baksa Ferci várja.

A másik hintóba Soós Feri és neje,
a Puch-kal meg tele van a hintó eleje.
Elmult esztend ben tcjrtént jó pár dolog,
ne haragudjon rám, akiket kihagyok.

Tortént az, hogy marhát vágott a

kisgazda, bika lelovését szakember vál-
lalta.
Mrg is l tte otszcir egymás után sorba,
jobb hogyha fejszével verte volna orrba.

Megvadult az állat, frj az orrA lika,
menek lt mindenki, abba nem volt hiba.
Rohan a vadász is, hozza a fegyverét,
azt beszélik: kés bb még gatyát is cse-
rélt.

Célba vette ujra, puska nagyot dord lt,
a d hting bika egy utolsót b dtilt.
Ellenálló marhák, szogezz k le a tényt,
ugyanez a dolog, még egyszer megtór-
tént.

Jó lesz, ha vadászunk megjegyzi magá-
nak,
nagyobb kaliber kell, ha nagyobb az ál-
lat.

Tavalyi boroknak megvolt az ereje,

f leg ha a szódát, kihagyod bel le.
Zoli hentesiink, disznó vágás kcjzbe
jó nagyokat kortyolt, mert nagy volt a
bógre.
Tisztán iszogatta, nem vágyott a vízre,
így keríjlt a lába a tcikéig gipszbe.

Pici japán traktor, ereje teljében,
valószíníi, volt már a soíor fejében.
Isten ostorával felér az Attila,

ha a hegyen éppen a parlaglíivet írtja.

Egyre nagyobbra n tt a rizikó faktoa
borozdába borult vele a kis traktor
Tanuls ágképpen elmondom izibe :

Hogyha nagy a vágás, nem menj be pi-
civel.

Vadászházban tórtént, adtak is az agy-
nak,
nem vették észre, hogy valakit otthagy-
tak.
Mikor visszatértek, rémiilettel látták:
Híjt láda mélyén a Szancsót találták.

Nem volt kutya baja, f tcitte a pia,
azért egykét szájról elszállt néhány ima.
Szunyog csípés el l bujt be a ládába,
életment inek tartozik hálával.

Duna felé mennek ketten a motorral,
mint az ámokfutók, igencsak kotornak.
Szekeres sarkánál meredek a kanyar,
bele is r piilnek, a nagy gazba hamar.

Dunára leérve, kompolyognak korbe,
átélt izgalmukat belefojtj ák sórbe.

Sarki kocsmába, nagykor ság végett
berendezés fele a szemétben végzett.
Összetórtek mindent, ami nem gumi
volt,
duhaj vendég sereg, szerényen bulizott.

(...)

Trianoni emlék: magyarság nyomora,
nehezen is veszi be az ember gyomra.
Szarvas volt k zepe Nagy-
Magyarországnak,
ezért emlékezni, sokan oda járnak.

Mentek Madocsáról busszal iinnepelni,
volt, aki csak inkább nagyokat vedelni.
Billeg már az egyik, nagy volt a gigája,
el is nyelte gyorsan, K ros csatornája.

keresték, hol lehet, a békalencse alatt?
Egyik mentés végett sopr{i nyelet ragad.

Kidugja a fejét, mint unicum-reklám,
usy látiák, hogy ember, nem egy
vizipatkány.
Haján békalencse, kimászik a Szancsó,
els szava az volt: Merre van a kancsó?

Veszélyben a suli, a faluban mondják,
véres kardot erre páran kcirijlhordj ák.
Mint darázsfeszekbe, felbolydul min-
denki,
mi is az igazság, nem tudja még senki.

Kormányunk az oka, fene a nagy kópét,
valahogy vidékre, nem adja a lóvét.
Önkormányzatoknak n az adóssága,
ebb l hogyan telne saját iskolára?

Kórházak bezárva, megyék sszevonva,
kistérségi dolgok egy kupacba rakva.
Mi lehet az ok, el kell gondolkodni,
nagyobb rakásokból gyorsan lehet lop-
ni.

Nehogy azt gondolják, minden rém hír
hamis,
szegény kis falunkat elhagyta a pap is.
Lesz mir l beszélni, ki legyen a másik,
de el bb tudni kell, ide ki pályázik.

Az egyik traktoros tolat a tanyába,
valószín{ileg g rcs volt a nyakába.
A pótkocsi végét nem nagyon figyelte,
villany duc k zepét mindjárt kitorette.

Focicsapatunk megye l-ben maradt,
tavaszi szezonban hátrafelé haladt.
nem jott ssze semmi, kínlódtunk,
szenvedtiink,
hátulról nézve harmadikak lettiink.

De az szi szezont, gy zelemmel kezd-
tk,
kemény harcok árán, pontokat
szereztiink.
Ellenfel reménye kezdett szétfuszlani,
Anti meg berohant pár poíont osztani.

Befejezem lassan a mondókát mára,
szeretettel várok, mindenkit a bálba!



Beszélgetés és iinneplés

2007. szeptember 24-én i,innepelfiik meg
az anyatejes világnapot, amelyen várandó-
sok, édesanyák és csemetéik vettek résá.
Azon a délutanon a szoptatásról, és az ez-
zel kapc so lato s le ggyakoribb prob lémákró l

esett leginkább szó. Az édesanyák nagyon
nyíltan meséltek a várandósság idej ér l,
és az ezt kov et gyermekágyas id szak-
ró1, valamint a szoptatásról.
A kismamák érdekl dve hallgatták a me-

sélt élményeket, hiszen a jelenlév kis-
mamák koztil ketten az els gyermekét
váta.
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy
az édesanyák beszéljenek akár az élmé-
nyekr l, akár a gondokról, amelyekkel ta-
lálkoznak a szoptatással kapcsolatban, hi-
szen sok esetben segítséget ny jthat, ha
meghallják, hogy mások is hasonló problé-
mákkal ktizdenek.
A^ is fontosnak tartom, hogy mát aváran-
dósság idején beszéljiink a szoptaásról, a
sztilést kovet kezdeti nehéz napokról és a
leggyakoribb aggodalmakról (p1: kevés
tej). Avizes tejhez hasonló tévhitek elosz-
latása is rendkíviili jelent ségíí.
Űgy gondoloffi, hogy a kell id ben torté-
n felkészítés naw segítséggel lehet a kis-
mamák számára, hogy minél tovább fud-
ják csak anyatejj el táplálni a gyelmekei-
ket- hiszen mint fudjuk- az anyatej a cse-
csem legtokéletesebb táp|áléka.

/B.N./
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VERADAS
vérodóst szerveznek Modocsó n

2007.10.25-én (csütortokon) 13.00-.l ó.00 óro kozott.

Helyszín: Foluhóz

Szeretettel vórunk minden óllompolgórt, oki segíteni szeretne!

TAJ kórtyóiót kériük hozzo mogóvol!

T iékoztgt
Dr. Koszo lrén, ügyelefuezet doktorn kérésének megfelel en tóiékoztotiuk o lokossógoi, hogy o kistérségi kozponti orvosi

ügyelet kerelein belül íogószoti orvosi ügyelei nem m kódik.
A kellemeilenségek elkerülése érdekében kéri o beiegekel, hogy íogószoii ponoszoikkol ne ide íordulionok!



Páryayálasztás el tt a t. o ztály
Az idei tanévben nekiink 8. osztályosok-
nak nagy kihívást jelent a felvételire
való felkésziilés. Nrgy fejt rést okoz,
hogy melyik iskolába adjuk be a jelen-
tkezési lapokat. Ez nem csak nek nk,
sz leinknek is nagy gondot jelent. Sokat
is beszélgetiink otthon róla, hogy melyik
iskola felelne meg legjobban
képes s égeinknek, melyik szakmának van
j riv j e, amire alapozhatjuk esetleg
megélhetés nket.
Ebbenasz l itanácsokonkív losztá-
lyf nókiinkt l sok segítséget kapunk,
sokat beszélget nk osztályf nóki
órákon a pályaválasztásról.
Az osztályf ncjk Sebestyénné Venczel
Andrea tanárn t l kapott szórólapok és
továbbtanulási k nyvek segítségével
mindenki k nnyebben tudja kiválasztani
a nekik megfelel iskolát és szakmát. A
sz l i értekezleteken a sz l k tájékoz-
tatása sokat számít, mert megismerik
hogyan m{jkodik a felvételi rendszer. A
matek és magyar el készít re hetente
kétszer keriil sor. A kc)zponti felvételit
Pakson a Vak Bottyán gimnáziumban
szervezik meg.

K zépfoku iskolai felvételi eljárás
lebonyolításának
ijtemezése a 2007/200B. tanévben

A tanulók j elentkezése Az írásbeli
felvételi vizs gára Az egys éges
kcivetelmények szerint írásbelit tartó 6
és B éufolyamos gimnáziumok, továbbá
azon kcizépiskolák egyikébe, amelyek a
nyolcadik éufolyamos tanulók számára
a felvételi eljárást megel z írásbeli

vizs gát szerveztek a nyolcadik
éufolyamok számára a felvételi eljárást
megel z írásbeli vizsgát szervez
kc)zépiskolákban. Az általános iskola
továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat
a k zépfoku iskoláknak, a tanulói adat-
lapok els példónyát pedig a Felvételi
Kc)zpontnak.
ÁttotAnos fetvételi eljárás.
A kcizépfok iskola eddig az id pontig
nyilvánosságra hozza az ideiglenes
felvételi jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának
lehet ség, az általános iskolában.
A Felvételi K zpont elektronikus for-
mában megk ldi a kozépfoku iskolók-
nak a ltozzájuk jelentkezettek névsorát
ABC sorrendben.
A Felvételt Kozpont a módosító tanulói
adatlapok alapján kiegészíti az idei-
glenes felvételi j egyzékben kcizzétett
névsort.
A kc)zépfoku iskola igazgatój a a
végleges felvételt jegyzéket megkijldi a
Felvételi Kózpontnak (elektronikus uton
és írásban).
A felvételt hirdet k zépfoku iskolák
megk ldik a felvételr l vagy Az elu-
tasításról szóló értesítést a j elen-
tkez knek és az általános iskoláknak.
Ha a tank teles tanulót nem vették fel
kózépfoku iskolába, az általónos iskola
értesítést kiild a tanulóról a tanuló
állandó lakhelye szerint illetékes
telep lési onkormányzat jegyzójének.
Beiratkozás a kozépfoku iskolákba az
iskola igazgatója által meghatározott
id ben.
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2OO7 -2008-qs rendezvények és felodotok
október: hullodékgyűités, okt. 23-oi m sor: okt. l9.

november: szbúcsúztotó múísor: nov. l ó.
december: Mikulós, Advenii készül dés, korócsonyi m sor

ionuór: íélévi munko értékelése, felvéieli
februór: forsong

mórcius: mórcius l5.
óprilis: fordított nop, szovoló verseny/ l . osztóly beírotóso, nyílt nop

móius: Anyók nopjo, Kihívós nopio, osaólykiróndulósok
iúnius: éves munko értékelése, bollogós, évzór , tonévnyitó, rendezvények dekorócióio

folyomotos: hongversenyek, színhózlótogotós, pólyózotírós és megvo|ósítós, felkészülés o nem szokrendszerű oktotósro,
{elkészülés o kistérségi oktotósi felodoiok ellótósóro



§zeptemberí gólszüret, győzelmekkel
Az szi idény els oregfirik bajnokija
Nagydorog ellen idegenben volt. Az els
felid ben kétszámjegyií lehetett volna az
eredmény javunkra, végiil oriilhetttink a

három pontnak. Egyértelmiíen az er nlét
hiánya mutatkozott a második játékrész-

ben.

Nagydorog - Madocsa 4-6 (0-6)
Góllov k Szabó II. (3), Szabó (2), Szintai
L.

Akovetkez osszecsapás a tavaszr l elma-
radt El szállás elleni csata, sima gy ze-

lemme1.

Madocsa - El szállás 7 -2 (3-0)
Góllov k: Szabó II. (3), Szili I. (2), Szintai
L.(2)

Paks ellen szintén hazai pályánjátszottunk
hasonló mérk zést, mint Nagydorogon,
mivel már vezettí,ink 4-0-ra és 5-1-re is.

Madocsa - Paks 5-4 (4-0)

Góllov k: Szintai L. (2), Somogyi (2), Sza-
bó II.

EI szállás elleni visszavág n, már nem
volt gond az er nléttel.

EI szállás -Madocsa 1-7 (0-3)

Góllov k: Somogyi (3), Szintai L.(2), Sza-
bó II., Szili I.

Az szi idényb lhárom mérk zés van vis-
szu másodiknál rosszabbak már nem lehe-
tiink.

Szintai LászI

MEGHMÓ

A MADOCSA' TVúRUNG és III'/ZSORETT SE

2007. Ok ber 27-én, ló.30. óroi kezdefiel n ll eslet rendez,

o PAKSI Sporfegyes ület vendégszereplésével!

Mindenkit szereteftel v runk és ió sz rokoz st kív nunk egy szép és l tv nyos műsorhozl

Helyszín ; sporfcs arnok belép : K mit sz n!
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műkotegórióbon.

Érdelődni lehet: Lqsztóczki Lósz!ó Mogón-outósiskolo

7030 Pqks, Könyök u. l. Tel.: 20/9428-153;75/312-533



Yegyes eredmények a bainokikon
3.forduló, szeptember 2 :

Madocsa-Dunaktjml d 2:I (1:0)

Vez: Éreth, Csobot, Gy rgl
GóI: Sántu 2

tatkoztunk be a szépszámu hazai kozc)nség-
nek. Ift sógí: Madocsa-Gerjen 2:3 (0:2)

Vez: Csobot, Gy rg,l
Ift ságí: Madocsa-Dunakiimlííd 3:2 (2:1) Gól:Szintai, Szili, Oláh
Vez: Csobot, Gyiirgl

Gól: Tiiúék, Viir s Zs, Viiriis F 7.forduló, szeptember 30
Madocsa-Decs 2:0 (0:0)

M ller-Baka, Szili, (Sudár)Tiiúék, Viir s Vez: Hosnyánszki, Nyakas, Weitner
Zs- Viirijs F, Sánta, Wenhardt, Maglar Gól: Sánta, Biide
(Araczki I)- Biide, Wdinszki

M ller-Baka, Szili, Tiirjék, Magtar- A megfiatalított gerjeniek formas támadá- Miiller- Baka Tiirjék" Szíli, Y r s Zs,-
Viir s Zs, (Haag) Sánta, (V r s F) sokat vezettek, szíilrség volt M ller kapus Besenczt, (Araczki I) Wenhardt, (Makat)
Wenhard| Araczki A- B de, Wdinsa,I<í, bravirjaira, de felid ben ígt is náluk volt Sónta" Maglar-Wdinszki, Bijde
(Araczki I) az el ny. A Decs a masodik helyen óllt és g zelem-
Lellres és eredményes játékkal értékes há- A mósodik felid re feljavultunk és két mel szeretett volna hangolni az Ócseny el-
rom pontot szereztijnk és gl zelernmel mu- jabb góllal megfordítomlk az eredményt. leni rangadóra. Mi szervezetten védelrez-

ran-Sali Blatt Elel, Feil (Fazekas)- nk.
Molnór, Vijr s G, Oláh, (V r s I) A masodik félid ben vezett nk három tá-

Tóth-Szili" Elel6 SzabóE (Szívós) Faze- Magnr-Madór, (Szintaí) Zengrí}ber madast, amib l szerezt nk ket gólt, íg/
kas- Moln r, (Szabó) Vi)r s G, Ol h, (Szívós) megérdemeltenszerezt kmeghazaipólyón
Magnr-Szintai" Zengriiber (FeíI) Az ifuták 0:3 után ébredtek és majdnem az jabb g zelmet.
Az ffisták is megszerezték a szezon els pontot szereztek az er s vendégcsapat el-
gy zelmét.

4.forduló, szeptember 9 :
Biilcske-Madocsa 2:I (1 : 1)
Vez:Álló, Wncze, Weitner
Gól:Tiiúék

Miiller-Baku, Szili, T rjék, Yiir s Zs-
ViiriisF, (Haag) Wenhardt, Tóth, Maglar-
Wdinszki,B de
Mivel nyáron a bólcskeiek leigazoltók a
dunaujvárosi utánpótlás csapat felét, tud-
tUk, hog,, nag)/on nehéz dolgunk lesz. Meg_
er sített védelemmel és k zéppályás sorral
biztonsági játélíra tórekedtijnk. Számítá-
sunk bevált a félid ben dcjntetlenre álltunk.
A második íelid ben ritkán látható szeren-
csés góllal szerzett vezetést a B lcske,
melyre eg/ fejesgóllal válaszoltunk volna,
de a szerencse nem áttt melletti)nk. Íg,, tisz-
tességes vereség lett a vége, kár hogy Sán-
ta, Sudór és Araczki nem tudott játszani.

Ift sógi: Biilcske-Mudocsu 4:0 (2:0)

Vez: Wncze, Weitner

Tóth-Szili, (Szabó J) Blatt, Elek, Fazekas
-Madór, Viirijs G, Zengriiber Molndr
(FeiI) -Szintai, Viiriis I
Az ffisták Tarczal, Oláh, Maglar nélk l áll-
tak ki, és ígl is becs letesen helytálltak a
bajnoki címre tor hazaiak ellen.

S.forduló, szeptember 1 6 :

Madocsa-Gerjen 3 :2 (I : 2)
Vez: Forrai, Csobot, Gyiirgl

len. Kár hogy Vorós I és Szintai eg1,,felid t Ifit ságí: Madocsa-Decs 0:7 (0:3)

a padon lt.

6.forduló, szeptember 23
Majos-Madocsa 3:2 (1 : 1)

Yez: Farkas, Steíik, Botos
Gól: Besenczi, Biide 

.

MijIIer- Baka Tiirjék, Viiriis Zs; Sudár-
Besenczi, (Araczki I) Wenhardt, Sánta,
(Mukai) Muglar-Wdínszkí, B ijde
A majosiak ,s meger sodtek nyáron né-
hány bonyhádi fiatallal és ennek megfele-
l en er s iramot diktálva, hajtottak a gy -

zelemre.
Miiller kapus parádésan védett, a hazaiak
csak eg/ szerencsétleniil megpattant lab-
dából tudtak vezetést szerezni, de a íelid
végén az ujonc Besenczi egy káprázatos
bombagóllal kieg,lenlített. Jól indult a má-
sodik játékrész, egyformás Sáfia-Bóde
akcióután vezetést szereztiink. A hazaiak

fokozták az iramot és egl buta védelmi hi-
bából eg,lenlítettek, majd eg/ lesglanus
góllal a g,, zelmet is kiharcoltók.

Iftdls gi: Majos-Madocsa 6:1 (4:1)

Vez: SteJik, Botos
Gól: Szili

Elek-Szívós, Blutt, Magyar, Fazekas-
Szabó J, Y riis, Olóh, Molnár-Szili,
Zengriiber (Laposa)
Gyengén játszottak a mieink, a hazaiak rá-
szolgáltak a nag,larányu gy zelemre.

t nk, de Íg,, is g,,alcran sz kég volt Miiller
kapus bravurjaira. A decsiek solrnt futot-
tak, sok helyzetet kidolgoztak, de amilyen
védéseket Mijller Robi ezen a meccsen be-
mutatott, olyat a legid sebbek is ritkán lát-

Yez: Nyakas, Weitner

Szívós-Tarczal, (Szilt) Blatt, Maglar, Elek
(Feil) -Fazekus, (Szabó O Oláh, V riis,
Mad r, (Lukócs)-Szintai, Zengríiber
(MoIn r)
Folytatódott az ifisták mélyrepiilés e.

U-I7-es eredmények
I. forduló Kajdacs -Madocsa l7:0
K lónboz okok miatt nyolc emberrel áU-
tunk ki
2.forduló Madocsa- Gerjen 4:0
Madár Krisztián négy góljával nyert nk
3.forduló Dunakcjml d-Madocsa ]:7
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