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Az iinnepeltre vár:va
Magyarorszá-
gon a tél bekcj-

szcjntével, de-
cember elejé-
t l a hagyo-
mányoknak

:i:" megfelel en
kezdetét veszik a

k lonfele népszokások, amelyek
szorosan kot dnek a szent nnephez.
Régen a karócsony elképzelhetetlen lett
volna azok nélkiil a kedves szokások nél-
kiil, amelyek még jobban fokozták az iin-
nep várásának izgalmait. Az elmult évtize-
dekben kissé elhalványult ezen szokások
jelent ségr. Szerencsére napjainkban zs-

mét ujjáélednek, meghittebbé varázsolva a
szent karács ony iinnepét.
Luca napju (december 13.)

A naptárreform el tt a Gergely-naptár
életbelépése, Azaz I5B2 el tt - Luca napjá-
ra esett a napforduló. Ilyenkor volt a leg-
hosszabb az éjszaka, a legr videbb a nap-
pal Ezen a napon els sorban a tyukok
,,termékenység varázslása" volt a cél. Eh-
hez kapcsolódott a nók munkatilalma Úg,,
tartották, hogy ha Luca napján fonnának
vagy varrnának, nem tojnának a tyukok.
AzAz, e mágikus eljárások, tevékenységek a
tyukok tojáshozamának nóvekedését igye-
keztek el segíteni. Luca napján a fiuk elin-
dultak meglótogatni az ismerós házakat és
jókívánságaikért cserebe adományokat
vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átko-
kat szórtak a házra.

lli.,il Advent
;'..lili Advent az elj vetel, a várakozás és re-

iiiii' ménykedés ideje, a karácsonyra való el -

l.,l.,llll kész let id szaka. A karácsony el tti ne-

gyedik vasárnapon kezdódik és december
24-ig tart. Úikeletíi népszokás az adventi
koszoru készítése erre az id szalcra.
Karácsony
A karácsony Jézus sziiletésének és a szere-
tetnek az nnepe. A karácsonyt megelóz
hétkóznapokon, a hosszu téli estéken egy tt
volt a család. Beszélgettek, adventi, kará-
csonlli dalokat énekeltek, ezzel is késziilve
Jézus sziiletésének iinnepére. .Amikor az
esthajnali csillag már feljott, akkor ker lt
sor a karácsonyi vacsora elíogyasztására.
Ezt sok ház udvarában a gazda puskalové-
se el zte meg a gonosz lélek elriasztására.
A gazdasszon)) mindent el re kikészített az
asztalra, mert a vacsorát végigíelállás nél-
k l kellett elfugyasztani. Imádkoztak, majd
els ,fogásként mézbe mártott fokhag,lmát,
dióbelet nyeltek. Ennek gonosz{iz célzata
volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen
hal, beigli, valamint alma és dió nélk l. A
kerek alma a család cjsszetartásának szim-
bóluma. Vacsora után a gazdasszony kezé-
be vett egy szép, piros almát, és annyi sze-
letre vágta, ahányan ltek az asztalnál,
mondván: amilyen kerek az alma, olyan
kerek, osszetartó legyen a család a ktjvet-
kez esztend ben.

Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szo-
kás volt a bor megáldása. Ezen a napon
minden család bort vitt a templomba, ame-
lyet a pap megáldott. A szentelt bornak má-
gikus er t tulajdonítottak. Beteg embert,
állatot gyóg,,ítottak vele, óntottek bel le a
boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
A madocsai nnepi késziiliídésriíl,
míisorokról lapunk 6. oldalán olvashat-
nuk az Adventi lYaptárban.

l ó-ón

kellenq karác on!É Ünnepeket és Boldog
úiEvet kíván mindenkínelí,

Madogsa kiircég Orrkonnánlrz.rta!



Novernberben is iisszeiilt a testiilet

Madocsa Kiiuég Önkormányzatának
képvisel -test lete 2007. november 28-án
tartotta soron kiivetkeztí ijlését A napi-
rendek a 2007. évi munkaterv alapjón ke-
ríikek i}s s ze óllítós ru

A leján ha ridej ha_tározatok végrehaj-
aísóról szóló besruímoló elfogadása után
3 fontos napirend megtórglal sóra ke-
ríilt sotr

I. Els kéntfoglalkozott a képvisel -testij-
let az ijnkormányzat III. negledéví kijlt-
ségvetési fusuímolófrval Az eI terjesz-
tésb l kideríik, hog oz nkormónyzati

feladatok megvaló sítós ón ak fe de zeteként
a 2007. évi kiiltsegvetésben eredetileg
szamba wtí 247.148 e Ft bevételi eltíi-
r *yn| 2ffi7. szrytember j0-ig - a kiiz-
ponasított eI irónyat igénylése és vóIto-

zasa ffiia# - csseessqében 247.378 e Ft-
ra emclkedáí Az eddig teljesített bevétel
225.850 e Ft vok, amely az el irónyzott
bcvétcl 9I %-a Ennek ellenében a kiadá-
sokr* 20B7. szefrembq 3(Lig az iinkor-
,nórry?fit 2I&2E2 e Ft +t fordííotí

2. Ezt kiívet en tárgrcIta a képviselií-tes-
tíilet az ijnkormónyzat 2(n7. évi kiiltség-
vetésérííl szóló rendelet módosítását,
amelyre a be,vételi és kiadásiftíiisszeg vól-
tozdsa miatt volt szíikség. A képvisel -tes-
tíilet az iinkormónyzat 2007. evi kiiltség-
vetésének
a) bevételi J sszegét 33I.352 e Ft-
ban
b) kiadásiftiisszegét 331.352 e Ft-
ban
c) kiiltségvetái bevételi eliíirónyzatót
238.165 e Ft-ban
d) kíiltségvelésí kiadási el irónyzatát
250.763 e Ft-ban
e) Iinanszíroaísi cél beváelét
63.174 e Ft-fun
í) "íinanszírozósí célit kiadását
80. S89 e Fthan óIlafitotta meg.

3. Harmadik napirendként z ijnkor-
mányzat 2008. évi kiiltségvetési koncepci-
ója keriilt megtárglaldsru A koncepciót
az alábbiak ftglelembe vételével áIlította
ijssze a Hivatal: a 2008. évi kiiltségvetési
t rvényjavaslat a kormány konvergencía
programjára épiil. Ennek megfelel en
legfontosabb célok z er teljes egten-
s lyjavítós, az ezt szolgáló reformok foly-
tatósa, az Európai Uniós források alap-
ján eriíteljes fejlesztések beindítása. To-
vábbi forráselvonás vórható az oktat s
ter letén és a kiizs4férában, viszont o jó-
léti kiadásokra fordított kiad sok iissze-
ge évriíl-évre nijvekv mértéket mutat.
Ennek oka a család társadalmi szerepé-
nek eriísítés l a gyerekvállalós feltétele-
inek javítósa. Az óllami normatívák iisz-
szege valószíníileg a tavalyi év szintjén
marad, viseont,,,,a3 irnkormányzatot érin-
tií k zszolgáltatósi díjak teriiletén ( gáz,
villany) jelentiís óremelkedésre lehet
s zdmítani. Nem vórható illetm ény-em el-
kedés a kiiztiszvisel i és a kiizalkalma-
zotti szftír b tl, s t a feladatok dtcso-
portosít sa ( társultís, kiirzetkiiryonti
jegyz h. z telepítés) miatt valószínííleg
tovább csiilcken a foglalkoztatottak szd-
ma. Folytaltód,ik,,u_,E§Eoat a í rsulások (
tiibbcél kí ÉEí;:::jiá? ,i ! ,,,::,:,mikrótérsé-

gi társulások), iisz;íiinaése. Madocsa
Kiizség Önkormáiyzat 2008. évi k lt-
ségvetési koncepciója - az el zetes szá-
mítósok szerint - 27.379 e Ft fedezetlen
kiadást tartalmaz, amelyet egyenl re
mííkiidési célti hitelként állított be a
képvisel -testiilet. A végleges szómokra

kiiltségvetési tiirvény elfugadósát kii-
vet en der l fény, akkor az iinkormány-
zat is pontosíthatj a kiiltségvetéséL

A képvisel -test let ezt kiivet en elfu-
gadta a Paksi T bbcélit Kistérségi Tár-
sulós bels ellen rzési csoportjának
2008. évi éves ellentírzési tervét. Mint is-
meretes az ijnkormányzat Hivatalában
a bels ellen rzés kiiteleztí. Ezt a felada-
tot a tiibbcélit kistérségi társulás kereté-
ben oldjuk meg. A beny jtott terv szerint
két ellen rzésre keriil sor a kijvetkez
évben:

- 2008. májusában kiinyvtórnál szabály-
zatok meglétének vizsgálata

2008. októberében oktatási intézmé-
nyek normatívóhoz kapcsolódó lét-
szám vizsgálata

A továbbiakban a képviseltí-testiilet jó-
vóhagyta a Madocsai Sportegyesiilet és

a Hagyomány rz Néptánc Egyesiilet
besz molóját.

Az oktatási és kulturális Minisztérium
Kijzmíiveltídési F osztálya elrendelte
Madocsu Kiizség Önkormónyzata kiiz-
míiveltídési feladatellátás ónak részletes
szakfel gyeletét 2004-2006 évekre vo-
natkozó n. Az err l szóIó beszdmolót a
képvisel -test let tudomásul vette.

A í napirendí pontok kijz I utolsóként
tárgyalta a képvisel -test let Madocsa
K zség Turisztikai koncepciójót. A
program jól illeszkedik a regionális,
megyei valamint Paks-Dunffildvár
kistérség turisztikai programjóhoz. Bár
o telepiilésen níncsen hagyománya
falusi és egyéb turizmusnak, egyre in-
kóbb el térbe kerijl ennek fejlesztése.
A turizmus tómogatásóra tiibb célird-
nyos póIyázat ker lhet kiírósra az elkii-
vetkezend években, amelyre o telep -
lésnek is oda keW Iigyelní. A koncepció
szerint Madocsón - a Duna kiizelsége
miatt - a vízi turizmus, horgász-és va-
dász turizmus ( szdlláshelyek kialakítá-
sa), valamint lovas turizmus, kerékpár
turizmus (kistérségi kijziis pólyázat be-
ny jtósa pl. a telepiilések iisszekupcso-
l sára szolgáló kerékpár t létrehozó-
s ra) falusi turizmus ( néptánc, nép-
míivész tl tójhóz stb) a helyi borok nép-
szeríisítése érdekében a borturízmus
fejlesztése képzelhet el. Természetesen
népszeríísíteni kell a falu egyetlen míi-
emlékét a reformdtus templomo|
amelynek folytatni kell a fel jítósát. A
templom alkalmas kamarazenei kon-
c ertek, kó ru stal álko zó k m e gs zerv e zé s é-
f , amely elhozhatja a faluba a ko-
molyzenét, ezóltal a kulturális turiz-
must.

Az Egyebek napirendi pontok kiiziil:

Jóváhagyta a képviseltí-testíilet az álta-
lános iskola igazgatói páIyózati felhí-
vásának tartalmát, amely ezt kijvet en
elkíildésre keriil a Oktatdsi K zliiny
szerkeszttíségébe. A pólyázati kírásra
azért ker lt sor, mert a jelenlegí igaz-
gató megbízása 2008. j lius 3I-én Ie-
ján

(HGJ)
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okapana zakóborebekre
Változatlanul sok panasz érkezik a lakosság részér l azutcákon kóborló, feliigye-
let nélkiil hagyott kutyákról, amelyek éhesen - sokszor csoportosan - vándorolnak
a faluban. Sok sztil nek el kell kísérni gyermekét az iskolába, mert félnek a ku-
tyáktól.
Mindenkit kériink akinek kutyája van, hogy kutyáját ne engedje ki feliigyelet nél-
kiil, tartsa biztonságos helyen ingatlanán beliil. Nem gy zziJrk hangsrilyozni, hogy
a kutya tartása nem csak kedvtelést jelent a gazdájának, de kotelezettségekkel is
jár! Gondozni, etetni, feliigyelni kell rá! Nem célszerií kett nél tobb kutyát tartani,
ha azok gondozása anyagi megterhelést jelent a családnak. Amennyiben azttapasz-
taljuk, hogy a kutya gondozását a gazdája elhanyagolja, értesíteni fogiuk az állat-
véd ket.
Szeretném felhívni továbbá a lakosság figyelmét, hogy egy kutya befogása és a
sintértelepre ttirtén elszállítása az nkormányzaínak kozel20.000 Ft-jába keriil,
amelyre a szíík<is ktiltségvetés nem ad lehet séget, Ha mégis ilyenre sor keriil a ku-
tya gazdájára az osszes koltségeket áthárítjuk.
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r jékoztató
Megjelent a 31412007 .(XI.21.) Kormány rendelet a gytimcilcsiiltetvény telepítését engedélyez hatóság kijelolésér l. E
szerint a Kormány a term fold védelmér l szoló 2007. évi XXXIX. torvény szerinti telepítési hatóságként a telepítés he-
lye szerint illetékesjegyz tjeliili ki.
A telepítési engedélyezési eljárásban aMez gazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi hatósági jogkorben szakható-
ságként mííkodik kozre.

A Modocsoi Hírmondó l . szómóbon mór tóiékoztottuk o lokossógot oz úi orvosi ügyeleii rendszerr l.

Úgy gondoltuk, hosznos informócióként szolgólhoi, ho ismételien kozétesszük ozokot elérhei ségeket, ohovo

betegség esetén fordulhotnok:

A ktizponli oryosi ügyelet
o poksi l. szómú rendel ben

(7030 Poks, Rókóczi u. 1 ., volt SZTK épülete)

íelúlított szórnyóbon fogodio o beíegeket.

fu ügyeleti id o kovetkez képpen olokul;

Kozponti orvosi ügyelet:

Hétkoznop: 0ó.00-08.00 óroi9

Munkoszüneti (szombot, vosórnop) és ünnepnopokon: {olyomotoson 00.00-24,00 óróig

Gyermekorvosi ügyelet:
Munkoszüneti (szombot, vosórnop) és ünnepnopokon: 08.00-1 2.00 óróig

A kozponti orvosi ügyelet telefonszómo: 06-75/410-222 (és 104 - ment k)

Szintén tóiékoztottuk mór o lokossógoi, hogy o kozponti orvosi ügyelet keretén belül

fogószoti orvosi ügyelet nem m k dik.

Fogószoti ponoszokkol hétvégén Dr. Vékós Júlio fogorvoshoz fordulhotnok,

oki mogónrendelés kereiében lótio el o beiegeket.

Elérhet sége: Németkér, Szobodsóg u. 1ó. Telefon: 20/3906639



Nagy silteríí szbucs ztató

I sko lánk hagyom ány aihoz huen november
|6-án 16,30-kor kezdttik Őszbrics nato
miísorunkat. Tobben megkérde ékmár t -

liink, hogy milyen tinnepély ez és miért
szbric sil at a neve. Néhány szóban el -

szor en 1 írnék. Miután a KI MIT TUD?
az iskolai tanulmányi versenyfordulókkal
egyiitt az also tagozaton kotelez szoveges
értékelés miatt nem keriilt be a pedagó giai
programunkba, j stratégián gondolkod-
tunk. Az onkormányzat jelent s osszeggel
(90.000 F0 támogatta kiváló tanulóinkat,
amit szeretti,ink volna meg ri zni. Ezért a|a-

pítottuk a,,LEGKIVÁLÓBB DIÁK' díjat,
amit 4. és 8. osztáLy év végén kaphatrrak

meg azok, akik legjobban megérdemlik.
De mi legyen a KI MIT TUD-daI, amiísor-
ral? Ez sok fejtorést okozott. Az év végi
hajrá helyett áttetttik a mtísort a ,,kevésbé
forgalmas" novembene. Ekkor kapta az

őszbric sinat nevet.

Nos| A néz tér teljesen
megtelt ezen a napon.

Ismét kicsinek bizonyult
a mozl mert sok érdek-
1 d nek sajnos állni kel-
lett.

A miísorszámok sor-
rendje a kovetkezó volt:

I. Zongora - azeneisko-
lások el adása
2. Botforgatók- Kalmár
Livia

3. Verses osszeállítás (1.o.)- Vorosné Sza-
bó szilvia
4. A mindentudó tekn sbéka (2.o.)-

Bicz né pet veronika
5. Kerekecske (fels s lányok)- Dr.

Volmanné Reich Márta
6. Grimm testvérek: Rigócs r király (3.o.)-

soós Ferencné
7. Gorog táncok (7.o.)- Dr. Volmanné
Reich Márta
8. Mindenszentek éjszakája (sznjátszó)-
Lovász Magdolna
9 . Találmányaink (5.o.)- Molnár Edit
10. Boborj án a legfeketébb fekete mágus
(8.o.)

11. Kiskunlegényes (fels s fi k)- Dr.

Volmanné Reich Márta

A szerepl k és felkészit inagyon izgultak.
A vendégek azonban vastapssal bátodtot-
tak benntinket. Nagy volt a siker! Úgy

éreznJk, art a szép hagyomány sokáig
rizni kell. Az eI adás el tt és azt kovet -

en az el térben kiállítást tartottunk gyer-

mekeink nagyon szép, termésekb l készi-
tett ékszerelb 1 és minden fantáziát feli,il-

mriló madáretet ib I. Ezeket díjaztuk is.
Íme a díjazoltak névsora:

Madáretet kategória:

alsó tagozat:
1.Balogh Alex 1.o., Szintai Kristóf 4.o.

2.Voros Jennifer 2.o.

3.Baksai Vivi en 4.o., Bak Éva 1.o.

fels tagozat:
l.Borzavári Róza 6.o.

2.Btcz Zsl:zsar' la 6.o.- Englert Éva Rebe-
ka 6.o.- Englert Rolland Rudolf 3.o.

3.Tarczal Jozsef 6.o., Zenk Máté 6.o.

Ekszer kategória:
1.Simon Petra 4.o., Novák Evelin 5.o.-

Bánoczki Dóra 5.o., Frits Fanni 4.o.

Kiilondíj: Oláh Bettina 1.o.

Koszonjik az adományokat, melynek osz-
szege 46.510 Ft, ami a DÖK kasszáj árt, gaz-

dagitja. Az oktatás színvonalának emelésé-
re, jutalmazásra és tanulóink hasznos sza-

badid eltoltésének el segítésére kívánjuk
fordítani. Még egyszer nagyon koszonjtik.

Pálfi Anita

lnteroktív róblq
November 24-én Budopesten oz ELTE ,,Gólyovóróbon". El térben oz interoktív
ióblo címmel nogysikerű bemutotót tortott oz Okotósl Minisztérium. lskolónk
nogy létszómmol képviseltette mogót. (6 í ). Azért toriom szükségesnek o lét-

szómot, mert mós nogyobb iskolókból o megyénkben szinte olig volt érdBkl -
d . Mi ugyon eredményesen olkolmozzuk o kozoktotósbon o hogyomónyos
módszereket (ezl oz orszógos mérések bizonyítiók), de fogékonyok vogyunk
minden úi irónt.
A tóblókot gyórtó és {orgolmozó cégek (kb. 30) mindent megtettek ozért,

hogy elnyeriék tetszésünket. Ororészleteket lóttunk szómítógépen. A ,,csodo-
tóblókon" ielent meg minden kép, hong, szoveg, vózlot: egy érint ceruzo se-
gíiségével.
Mi tehót oz interoktív tóblo? Egy speciólis onyoggol bevont íehér színű tóblo,
omi képes megielenííeni o szómítógép óltol vezérelt progromot.
Hozo{elé orról beszélgettünk, milyen nogyszer lehet ségeket nyúitono, ho el-
juihotno minden iskolóbo ez o ,,technikoi csodo",

soós Ferencné



,,Ovodaérett?"
A legtobb sziil hallott már az iskolaérett- beszélgetiink otthon a gyermekkel, annál el bb - utóbb is nyugodtan és figyelme-
ségr l, de az óvodaérettség fogalma álta- érdekl d bb, kiizlékenyebb lesz. Sajnos sen fog végighallgatni minket - szemiink-
lában csak a szobatisztaságra korlátozó- nagy általánosságban elmondhatjuk, be néne - és kcizben észrevétleniil elsajá-
dik. Pedig mennyi mindent kell tudnia a hogy gyermekeink szókincse nagyon titja az arcmozgást (mimika) taglejtése-
kis háromévesnek mikor óvodába keriil! szíík terjedelmíí- ami valószin leg a tech- ket, testtartást - amelyek szintén nagyon
Szinte minden gyermek számára nagy nika vívmányainak, (TV, számítógép...) fontosak az emberek koztitti kapcsolat-
megrázkódtatás az édesanyjától való el- koszonhet , Úgy tíínik otthon kevesebbet tartásban.
szakadás, félelmetes a sok rij ember és beszélnek a gyerekek, él szóban mondott A hallgatói magatartás fejlettsége nagyon
tárgy ami koriilveszi, Nagy el ny, ha tud mese helyett a "gépek" mesélnek. Meny- jól megnyilvánul az óvónéni mesemon-
beszélni, kérdezrri - nem babanyelven, nyivel konnyebb beiiltetni a számitogép dása kozben. Hamar kidertil melyik kis_
írgy ahogy otthon anyával, hiszen nem eIé játszani, mint lek<itni, foglalkozni, gyermeknek mesélnek otthon. Anyanyel-
lesz aki tolmácsoljon, hanem mindenki sz nyegen kuporogva kockákat rakosgat- vi fejl déstik, szókincsiik fejlesztése vé-
száméra érthet en. Ha a kezdetekt l fog- ni vele - és még rendetlenséggel sem jár. gett szinte minden nap meséliink az vo-
va értelmesen, szépen beszéliink már az Ha nincs aki meghallgassa, komolyan ve- dában, Lehet ez saját torténet, vagy fejb 1

itjsztilottel is, kisebb lesz az esély rá, gye kiizolnivalójukat, kérdéseiket, el bb mondott mese, illetve ktinyvb l is olva-
hogy a gyermek selypít, pcisze lesz stb. - utóbb elveszítik kérdez kedviiket, ma- sunk. 2-3 éveseknek való róluk illetve kis
Persze, gyakran el fordulnak élettani be- gukba fojtják mondandójukat, elapad kí- állatolaól szóló mesekonyvek a konyv-
szédhibák, amelyr l senki sem tehet, de váncsiságuk, érdekl désiik.Ittaz óvodá- tarban is találhatók nem sziikséges sok
ne er sítstik a gyermekben, hogy ez mi- ban szívesen, tiirelmesen meghallgatjuk pénzt kolteni rá, bárkinek elérhet k.
lyen aranyos, de ne is bántsuk miatta. Az ket, így aztán gyakorta egymás szavába Folf.kov.
óvodában, ha addig nem ntivi ki, 5 - 6 vágva "árasztanak" el benniinket élmé-

gokat. A lényeg, hogy beszéljiink! Minél gyermek mondanivalóját és odafigyel rá,

Nrrugdíiasok és a Mikulás az vodában
Bejegy ezték a Madocsai Nyugdíjasklu-
bot, melynek alapítását a nyáronhatároz-
ták el néhányan. Mostanra meg dup|áz -

dott alétszáffi, s a programok is megsza-
porodtak. December 6-án, a mikulás kí-
séretéb en az óvodásokat látogatták meg a
klubtagok.

Évek ta biztosan nem miíkodik nyugdí-
jasklub Madocsán. S t lgazán nem em-
lékszik senki arTa, hogy mikor volt, volt-
e ilyen civil szervez dés. Most talán

éppen ezért - mindenki orommel fogadta
néhány asszony otletét, csatlakoztak, tá-
mogatják. A kezdeményez Tarcza|
Jánosné volt, aki rokkantnyugdrjas. Je-
Iezték ugyanis az onkorm ányzatnak,
hogy k szívesen segédk eznek a parkok,
virágoskertek rendbetartásában. Kéthe-

tente találko znak,
beszélgetnek, tesz-
nek-vesznek. A leg-
utóbbi klubnap az-
ZaI telt, hogy kis
csizmákat varrtak.
Majd' hetven_ óvo-
dás van a madocsai
óvodában. Hozzá-
juk tegnap nemcsak
a télapó érkezett
meg népes kíséreté-
vel, hanem a nyug-
díjas holgyek is. A
tagság ugyanis rigy
dontott, megaj ándé-
kozzák az apr ságo-
kat. Maguk adták

ossze a sziikséges pénzt, anyagot és segít-
séget kaptak Juhász Lajos asztalostól is. -
A nyugdíjasok kerestek meg minket,
hogy szeretnék felvenni a kapcsolatot, s

kolcsonosen megaj ándéko zhatnánk
egymást - mondj a az intézményvezet -
helyettes. Koszorus Aranka hozzáfuzte,
a nyugdíjasok például ilyen alkalmak-
kor vendégeskednek majd náluk, cseré-
be k miísort adnak , ha meghívj ák ket.
Ilyenre már volt példa az id sek ottho-
nában, de néhány éve megszakadt a
kapcsolat. Az óvón ortil az ii lehet -

ségnek. A kicsik nagy orommel fogad-
ták a mikulás-napi meglepetést.
A klubtagok ezek után sem tétlenked-
nek. December 7 -én, pénteken este tart-
ották alakuló báljukat. A faluházban
volt vacsora, zene, tombola és tánc. A
kovetk ez klubnap pedig ismét munká-
val telik, karácsonyi díszeket készítenek
a buszmegállókra. Azért oda, mondják,
mert onnan indul, s odaérkezik minden
falubeli és idegen. A nyugdíjasok azt
tervezik, az iskolások farsangj ár I sem
fognak hiányozni. Hogy mivel késziil-
nek, még vagy nem tudják, vagy nem
akarj ák elárulni. Miután tobbségiik gya-
korló nagym ama, valoszíniíleg ez édes
meglepetés lesz.

lYTl
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A Modocso Sportegyesüleí megktisztini

tómogoróinqk q 2006. évi szio lo/o-okból

befolyl 205.946 F1-1, melyb l sportfelsz-
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t rmíivezet i tqníolyomok indulnqk hovonlo minden iór-

m kotegórióbon.

Érdel dni lehet: Lqszlóczki Lószló Mogón-oulósiskolo

7030 Pqks, Kiinyiik u. l. Tel.: 20/9428-153;75/312-533
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Az utolsó négy forduló nagyon rosszul
sikeriilt, sem a feln tt, sem az líi csapat
nem szerzett pontot.

1 2. forduló, 2007. 1 1.04
Bátaszék-Madocsu 3:0 (I :0)
Vez: Áttd Tibor, Forrai Barna, Gy rgy
József

M ller- Baka, Szili, T rjék, Viiriis Zs-
Araczki I, (Besenczi), Wenhardt,
Araczkí A, (Tarczal ) Magyar -B de
Wdinszki

Csapatunk fásultan és ukaratgllengén
játszott, csuk id kérdése volt, hogy a
nem t l acélos bátaszékiek mikor r g-
nak gólt. A védelmiink osseess égében
állta A sarat, de a támadójátékunk na-
gyon halvdny volt.

Ift sági
Bátaszék-Madocsa 3 : 1 (2:0)
Vez: Forraí Barna, Gy rgy József
Gólliiv : Viiriis G,
Elek-Szívós, Blatt, Feil, Fazekas-Szabó
F, (Lukács) Maddr, (Zengríiber) V riis
G, Molnár -Szintai, Viir s I
Fiataljaink tisztességesen helytólltak az
eriís hazaiak ellen.

I 3. forduló, 2007. 1I. 1l
Madocsa-Tolna 2:3 (1 :1)
Vez: Bíró lYorbert, Siir s Juliann , Mé-
száros László
Gólliiv : Biide, Szili

Miiller- Buka, Szili, Tiirjék, Yiirijs Zs-
Wdinszki (Araczki I) Wenhardt, Sánta,
(Besenczi) Magyar - Biide, Araczki A

Hosszti id után egy kimondottan jó
mérk zést játszottunk a mostoha id ben.
A vendégek tiutal jótékosaí rengeteget

r lése után l0 emberrel játszott k Ie a
meccs nagy részét, mivel nem volt cse-
rejátékos.

1 5. forduló, 2007.I2.02
Ócsény-Madocsa 8:0 (4:0)
Vez: Szdraz Ferenc, Weitner Ádtím,
Franckó Ferenc

Miiller- Baka, Szili, Araczki A, Tarczal-
Araczki r, EIek, Wenhardt, Besenczi-
Viiriis G, Biide

Az ifi sági mérkíízés elmaradt, mert a
meghirdetett idtíben, a két vezet n és a
mikrobusz sffiriin kívijl csak négy játé-
kos volt jelen a 16-os keretb l. Ho, sz r,

telefonálgat s után sem jiittek jabb já-
tékosok, így nem tudtunk elutazni. A
sz vetség valószín leg ísmét kemény
bijntetést íog kiszabni az egyesiiletre.

Kiod!o:
Modocso kozség Önkormónyzoto

htrp : / / madocso.fpn. h u

zerkeszti:
Fellinger József
20/453- l 045

fel l inger. i@g mo i l. com

Az isóg beiegyzési szómo:
2.9.1 ./1268-1 /2005

Felel s kiodó:
Gelencsérné Tolnoi klóro

polgó rmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd

Yereségek, biintetések noyemberben
futottak, sokat birtokolták a labdát, de az
iguzi góIhelyzetek tekintetében jobban
ólltunk, de a szerencse nem segített ben-
niinket. A jdtékvezetiík itéletei is rendre
minket s jtottak. A 86. percben egy tol-
nai játékos beler gott a ftld n fekv
Magyar Istv nba, uki a bíró szerint tiir-
lesztett, és kett s kióllítds k vetkezett.
Játékosaink kiirbevették a bírót, sajnos
egy nézií is ott termett és dllítólug meg-
iitiitte a sporit, ezért viszont félbeszakadt
u meccs.

A bajnoki cím v romónyosai ellen rossz
Ifi sági el jelekkel kész lt nk, V r s Zs, és Ma-
Madocsa-Tolna 0:5 (0:1) grur eltíItás miatt, T rjék, Sónta, Sudár,
Vez: S r s Julianna, Mészáros László Wdinszki pedig mós ok miatt híónyzott

A mérk zés során a hazaiak akarata ér-
Tóth-Sxívós, Blatt, Feil, Fazekas-Szilí, vényes lt, a mieink megpróbóltak har-
V r s G, Olóh, Szabó F, (Szintaí)- cosan védekezni, volt néhóny említésre
Zengr ber, (Madár) Vijr s I méItó szép megmozdulásunk, és most is
Fiataljaink eríínléte 60 percig tartott, volt vítatható bírói ítélet. Összességében
ezt kiivet en a vendégek akarata érvé- & szezon legs lyosabb vereségét szen-
nyesi}lt vedtiik el, és mindenki egyetértett abban,

hogljó hogl véget ért az szi szezon.
I 4. forduló, 2007. 1 1.2 5
Madocsa-Tevel 1 :6 (0:3)
Vez: Fiiltip Arnold, Somogyi Zoltán,
Rácz Róbert
Gólliiv :M ller Róbert

Miiller- Baku, Sudár, Aruczki A,
Tarczal-Besenczí, (Viir s I) Aruczkí I,
Wenhurdt, Wdinszki, -V rtis G, Biide

A Tolna elleni meccs s lyos k vetkez-
ményeit most éreztiik iguzán. Zárt ka-
pus meccset j tszottunk és négy jótéko-
sunk hiónyzott piros vagy s rga lap mi-
att, csak sy tudtunk kióllni, hogy z
iíib l vett nk ki j tékosokat. M r az el-
s félid(íben jelent s hátrányba keriil-
tiink, a mi helyzeteink kimuradtak, a
vendégeknek pedig minden bejlitt. A
jobb er nléttel rendelkez Teveliek a
mdsodik félid(íben niivelték eliínyijket.
A mieink akarását dicséri, hogy sike-
riilt b ecsiiletg óIt s zereznijnk.

Ifi sági
Mudocsa-Tevel l :3 (0:1)
Vez: Somogyi Zoltán, Rácz Róbert
GólI vií:Magyar István

Elek-Szívós, Blatt, Lukács, Fazekas-
Maddr, Molnór, Magyar, Szintai-
Zengríiber, Szili
Az ffistdk u fent említett okok miatt tar-
talékosan álltak ki, siít Szintai korui sé-

Lénórt Gyula


