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A neíIszetkiizí níínap alkatmából'',
zefetettel kiis zóntiíik htilgy olvasó

zántó ándor
1ríság

TYLínÁen ut, mmÁen ut egysler véget ér,

Es e4 ember, ha huqá egus4er c íba ér.

Soh utat boígongs1 U aUteábe ár,
5irs1 Ls majá megíehet, néhany elslahLn.

Soh hangar, soh bgru htsér efte,áen,

áe hnaáj alert, hogy 1óv á majá srybb íegyenL

Te ahará magaÁnah a;lt amít nem íehet...

le *h*rá sleretní elt aht nem sleret'.

Es ne 1arho4z, eL, 51ere11 soh bar*tot,
Teáeqá kí magaÁnah L nagy vííígot|.

Lugy vÁam, íugy derus, hts1 slép e víííg,
Csah íam tcivís móge bult eÍ a Tírag|

De ne ahará Í,etépní soha Te elt,
!'lLert eíhervaÁ, eíítaóá igy & tavaslt.
L s1tveáben órtlá, mtnÁíg elt a, napot,

]Vtihor ^ 
Utrigot bóaeíróí íathxoá.

}lftert tavas4 uán nyer )Ón, Órq, és a teÍ,

5 ksteá $pusaga vLssle sose ter.
És *1 ember ceílat csah ugy érhett eí,

Ha kuaá és & vtrLgot rwm Iebj eíl.

Soh utat boíyong4 be éíeteáben án,
5írs1 rs majá megíehet, )oper elslahín.
De hiáá eí mtnÁen ut egysler véget ór,
ílr L4 ember ha bu$, bt1tos céíba érI

Tísztelt Olva ólr, Kedve Madocsaíak!
Tái ékoztat a 2006. évi kiiltségvetés lehet ségeirtíl

/t képviselo-testiilet 2006. febr. 9-én tárgyalta és el is fogadta
.ila 20a6. évi koltségvetési rendeletet. A koltségvetés bevételi-
kiadási foossze ge 254.6l8 e Ft. A k ltségvetésben szereplo mti-
kodési fonáshiány 33.190 e Ft. Felhalmozási célu hitelfelvétel
5.58l e Ft.

Sajnos nagyon nehéz gazdasági év vár ránk. Eddig is minden
évben jellemzó vo|t az ónkormányzat gazdálkodására a kortilte-
kint , takarékos gazdálkodás, amire ebben az évben még foko-
zottabban igény lesz minden onkormányzati intézmény mtikodé-

,
Se Soran. (folytatás a 2 oldalon)
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E l.fo s adott k i) lts é gv etés
40 milliós hiteftblv étellel

2. oldal

B e m utat ko zn a k c s op ortj ain k

4. oldal

Várjuk a kisbabdt
Baba-Mama klub

6" oldal
A kórus
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Farsangoltak az iskoldsok

sok volt a maskarás g,,erek
3. oldal

Bemutatkozik a kóryntár
5. oldal

El késziiletek a tavaszifordulókra
Edz mérk zések

8. oldal
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Tájékoztató a 200ó. évi ktiltségvetés lehetóségeir l

(folytatás az els oldalról)
A k ltségvetési támogatásunk a tavalyi évhez képest 16

millió Ft-tal kevesebb, intézményeink míík désében ez azt
jelenti, hogy az állami támogatások csak az akalmazottak
bérét és járulékait fedezik, egyes esetekben még azt sem, Ez
a forráshiány nagyban k sz nhetó a gyermeklétszám évr l-
évre t rténó cs kkenésének, és annak. hogy vannak olyan
normatívák, amelyeket - mivel a feladatot nállóan látjuk el-,
netn vehetiink igénybe. Ezek a normatívák csak akkor lenné-
nek elérhetóek számunkra, ha az oktatási feladatot tiirsulás
keretében (egy másik intézménnyel vagy teleptiléssel) látnánk
el. A nehézségek ellenére igyekszíink az elózó évi színvona-
lon biztosítani intézményeink míik dését. Hasonlóan a tavalyi
évhez, rnost is uímogatjuk a Sportegyesiiletet, a Néptánc
egyesiiletet és a Mtiemlék védelmében k zalapíWányt.
iT'emplom) Az év folyamán szeretnénk a mtik dési forrás-
hiány csiikkentése érdekében páiyánatot benyrijtani ÖNHIKI
tá,mogatás elnyerésére, amennyiben a pályázati kiírásoknak
az nkormányzat megfelel. A k ltségvetésben betervezett
t'elhalmozási célri hitelfelvételt (ami kedvezményes kamato-
zásu és hosszu lejáratu) a Képvisel -testiilet kiil n d ntése
alapján az Ady E. utca fel jításához szeretnénk igénybe ven-
ni. mivel otí a páIy Lzati támogatás csak 50 Yo-os. a másik 50
oÁ-ot a k ltségvetésnek kell biaosítani.

Sákiis anyagi lehet ségeink ellenére a betervezett fejlesz-
tési feladataink - amelyeket az év folyamán szeretnénk meg-
valósítani -. a k vetkez k:

-Egészségház kiils és bels fel jítása. (Természetesen a ryer-
mekorvosi rendel kivételével, mivel azt két éve feltíjítottuk.)

-Ady Endre utca tburkolatának és vízelvezet rendszeré-
nek fel jítása.

-Polgármesteri Hivatal ktils fel jításának I. szakasza (A
takarékosság miatt kénytelenek vagyunk szakaszolni a mrrnkár)

-Polgá,rmesteri Hivatal akadálymentesítése.
Az elózó fejlesztési célok mindegyikéhez kapcsolódik egy-
egy pályánat, amit az nkormányzatnak febr. l5-éig kellett
beadnia, k zponti pénzalapok elnyerése érdekében. A f'elso-
rolt feladatokon kíviil még a fejlesaési feladatok k z tt szere-
pel a Székespan utca l80m-es szakaszánakmegépítése.
Ez a feladat. mivel ehhez pályázati pénz nem társul, csak ab-
ban az esetben valósítható meg, ha a betervezett bevételek
maradéktalanul befolynak, és a k ltségvetési forráshiányun-
kat sikertil pályázatípénzb t (ÖNHIKI) cs kkenteni.

Ezek voltak a kiemelt fejlesztési feladataink, természetesen
ezeken kírriil még fogunk végemi az év folyaman kisebb kar-
bantartásokat, j avításokat"
Ilyenek lesmek:

-Sport lt zó vizesblokkjának csempézése, és az lt z k
;árólapozása. festés, mázolás.

-A hazasságk tó terem belsó fel jíása
-Sportcsamok bels meszelése, els ablakok mázolása.
-Mtivel dési Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése
-Oszlopos utcatáblák és információs táblák elkészítése, ki-

helyezése, ezzel is segítve a tájékozódást a telepiilésen
-Utcai szeméttartók készítése, kihelyezése.
-Bölcskei utcián lév park további rendezése (vinígágyás

kialakítása" padok kihelyezése)
A páIyá:zati lehettiségek érdekében indokolt ebben az évben

elkészíteni a f'e|só tagozatos iskola korszeríisítésére vonatko-
zó terveket. A korszedisítéshez sziikséges tbnásokat EU-s
pályázati pénzek megszerzésével szeretné az nkormányzat
biztosítani, mivel ez az sszeg becslések szerint t bb tízmillió
tbrintra tehetó.

A felsorolt feladatok azok, amelyeket ebben az évben kelle-
ne elvégezni. Természetesen a felsoroltakon kívtil, amennyi-
ben év kozben adódik lehet ség plusz pénzek megszerzésére
valamilyen ágazatban, akkor ezek a feladatok bovíthetok. Tu-
dom, hogy még nagyon nagy gondot jelent a belvíz, sapadék-
víz he|yzete a teleptilésen. Csak az a baj, hogy ez ismét egy
olyan nagy koltséggel járó feladat, amit pályázati pénzek biz
tosítása nélktil az onkormányzat nem tud megvalósítani. Ezén.
ezen a tertileten is igyeksztink nyitott szemmel járni, hogy el

ne kertilje a figyelmtinket egyetlen lehetoség sem. Úgy gondo-
lom, hogy a felsorolt feladatok is bizonyítják, hogy az onkor-
mányzat minden teriiletre kiterjed en szeretné végezni a f'alu

fejl dését elósegíto fel jítási, beruházási munkákat a lehetosé-
gek maximális kihasználásával.

G elencsérné Tolnai KIóra polgórmesíer

Elfo3a ott ktittségvetés
M adocsa Kozség Önkormányzat polgármestere 20a6. feb-

.l l J ruár 7 -én hívta ossze a képvisel -testiilet soron kovetke-
z tilését, amely sajnálatos módon határozatképtelenség miatt
elmaradt. Az tilés megtartására két nappal kés bb, 2006. feb-
ruár 9-én kertilt sor.
A lejárt határidejti határozatok végrehajtásáról szóló jelen-

tést kovet en a képvisel -testi.ilet els ként a neínrégen meg-
alakult ,,Madocsai Polgár r Egyesiilet"-tel kiitend egyiitt-
mííktidési megállapodá ról tárgyalt" A testtilet gy határo-
zott, hogy az egyesiilet részére a pályázaton már elnyert
200.000 Ft-os támogatás mellett - mtikodési, dologi kiadásá-
nak fedezetére l50.000 Ft-os támogatást biaosít. Dontott arról
is, hogy az évenkénti pénztigyi támogatás cisszegérol minden
évben a koltségvetés tárgyalása során határoz.

Ezt kovet en keriilt sor a legfontosabb napirendi pontra: az
tinkorm ányzat 2006. évi ktiltségvetésére. A képviselo-
testtilet az onkormányzat2006. évi koltségvetésének a kiadási
f iisszegét 254.618.000 Ft-ban ) a bevételi f tisszegét

254.618.000 Ft_ban, - ebb l miikodési célri hitelfelvé-
tel 33.190.000 Ft, felhalmozási cél hitelfelvétel 5.581.000 Ft
- állapította meg.

A k ltségvetés és a beny jtandó pályázatok után a képvise-
l -testi,ilet megválasztotta az országgytilési és onkormányzati
válasrtások lebonyolításánál kozremtik d szavazatszámláló
bizotts ág tagait és póttagi ait, akiknek megb ízatása a kovet-
kezó általános választásig sz l. En kovet en dontott egyes
helyi onkormányzati rendeletek - a lakások és helyiségek bér-
letér l szóló, valamint a kónisnvisel k vagyonnyilatkozat-
tételi kotelezettségér l szóló onkormányzati rendelet - módo-
sításáról.

A testtilgt az egyebek napirendi pontban tobbek kozott:
o osszeállította 2006. évre vonatkozó testiileti munkatervét
o ingatlanforgalmi szakérto értékbecslése alapján meghatá-

rozta a tulajdonát képezó és hasznosításra meghirdetett
volt Tsz-széY,ház ingatlanértékét, valamint dontott abban
is, hogy az épuletet elsosorban a teleptilés lakosainak ér-
dekeit, igényét szem el tt tartva kell bérbe adni. . Ezek
kozott szerepelhet elsosorban bentlakásos id sek otthona
kialakítása.

o megha|lgatta a polgármester asszony jelentését a
DUNAYIZ Kft. ellen folyó bírósági perrol és a további
intézkedésekr l

. dontott két alapítvány támogatási kérelmér l, melybol az
Oltalmaz Ero Alapítványt 20.000 Ft-tal támogatja, a má-
sik támogatási igényt pedig forráshiány miatt elutasította.

HGJ
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róÉkonyságí míi or
|| tiUUszor írfunk lapunk hasábjain arról, hogy ebben az év-
lr ben tinnepeljtik református templomunk 200 éves évfordu-
lóját. Azért, hogy ez az tinnep még teljesebb, méltóbb legyen,
szeretnénk a templomunk ki,ils fel .i itását az évforduló kap-
csán megvalósítani" A koltségek bizosítása érdekében - bár-
mennyire is pá|yázati pénzból szeretnénk ezt megoldani
sztikségi.ink van a lakosság onzetlen támogatására. Ennek
egyik formája a hagyományos adománygyujtés, illetve a kibo-
csátott téglajegyek megvásárlása, és ugyancsak a fbl jítás k lt-
ségének csokkentése érdekében két alkalommal jótékonysági
est megszervezése" A rendezvény bevétele az alapítvány szám-
lájára kertil" arnely a tégla.iegyek eladásából származó bevéte-
lekkel egytitt teljes mértékben a fel jítás koltségeinek fedezé-
sét szrrlgália
Szeretettel várunk mindenkit az els jótékonysági estre

L0Qí-{rrárciu i 18-án (szombaton) du. 17 órakor a Míivel -
dési ltáz mozitermében

aki a nemes cél megvalósítását anyagi lehetoségeihezmérten
támogatni tudja.

,_ _ iég,tWíé.rfiwft,É
vlilA zrÁ
J'zinon kózzé teszem a maclocsai Helyi Választási lroda
ll to1]ainak nevét és te lefb nszámát:
Hel1,,t Választási lroda vezet je:

Hortobtígyiné dr.Gera Judit jegyz
telefonszáma: 7 51330-101 e-mail címe. jegyzo@phmadocsa.axelero .net

Helyettese."
Tubdné Benák lbolya J eI adó

telefonszáma. 7 51330-1 0 1 e-nrai címe. phmadocsa(@phmadocsa.axelero.net

A hivatal fax száma: 7 51330-016
I/álasztókórók:

l. szárnu szavazókor: Nlíivel dési ház
jegz kónyvvezet : Erb Ferencnékónisztviselo

2" számu szavazókor: Óvoda
,ieg,lz kónlnlvezet Bokorné Vtiriis

3. számu szavazókor: Áttalanos Iskola alsó tagozat
j eg,lz kónyvvezet Araczki Antalné k ztisztviselo

Far angoltak a7 ískolások
n ekoszontott a február. megkezdodott a farsang id szaka.
ll a vízkereszttol hamvaz szerdáig tartotartó id szakot hív-
ják farsangnak, amelynek három utolsó napj a a ,,farsang far-
ka" a fekevesztett orom és mulatozás ideje volt. Ez a vidám,
tavaszelózó iinnepség, mely a nagybójttel ér véget. A tél és a
tavasz szimbolikus ktizdelffi , amely már az év temetésével
kezdodik, a farsangban ér a tetopontjára. A telet jelképezo
bábot valami módon elpusáítják: vagy a vízbe ,,fojtj ák" vagy
elégetik" Ez a télkihordás, téltemetés" A farsang, XV. század
óta kedvelt jeles napi ttépszokás, je|Iegzetes eseményei a bosé-
ges étkezesek, a íblusi táncmulatságok, a disznótorok, a jelme-
zes alakoskodások.

f skolánk is koveti e hagyományt: szponzorok, sztil k adomá-
|' nyaibol és segítségével, kozos er vel hoztuk létre, szervez-
ti,ik meg t'ebruár |7-i délutánt és estét.
A tbrsangi mulatság a mazsorett tánccsoport színvonalas nyi-
tótáncáva| kezd dott, kalmár Lívia tanárn felkészítésével.

Eva koaisavisel

Ezt kovette a jelmezes felvonulás, melynek jelmezeit a zsriri
most is értékelte. Idén is otletesebbnél otletesebb figurák vo-
nultak végig a látogatók és a kozonség el tt" Csoportos, páros
és egyéni kategóriákban díjazott a zsiiri"
Minden évben j otletekkel és tevékenységekkel színesedik
tbrsangunk. Ilyen volt például a felvonulás utáni táttcLtáz.
melyben dr. Volmanné Reich M rta tanárn vezetésével rop-
hatták a táncolni vágyók"
Az értékelés alatti ido tartalmas eltoltés ére a szívktildiben kén
zeneszámokat hallgathatták a megi elentek.

Helyezettek:
Egtléni jelmezesek:

l. Karnevdli tdncosn - Vidók Kinga 8.o.
2. G r g katona- Hollóssy Dome 5.o"

3 " Nagy ho-ho-horgdsz -Madár Lászl 3.o.
4. Légy I galóca- Bicz Zsuzsallna 4"o.
5. Batman - Szigeti Imre ] .o.

Pdros jelmezesek:
l. Kiskertész és a répa (Sereg Zsanett- Klippel Gyongyi}
2. Viking pdros (Bokor Gyongyi- Bán Réka)
3 " Holló és a róka (Sánta Olivér- Voros Viktor)
4. Pón Péter (Englert Rebeka- Englert Rudolfl
5. Királylóny és kirdlyíi (Frits Fanni- Kovács Gergo )

Csoportos jelmezesek:
l. T r kbosa (2. osztály)
2. Olimpíai csapat (7. osztály)
3. Witch (4. osrtály)

Részeg tengerészek (6. osztály)
l " Hófehérke és a hét t rpe (l. osáály)
2. Hastdncosn k (8" osztály)

A bohókás péntek este a tombolasorsolással ért véget, amely,
során az ajándékok gazdára találtak. Bízom benne. hogy az esL

résztvevoi oromteli gondolatokkal hajtották aznap álomra íeiti-
ket"

Tiszteletteljes koszonet mindazoknak a sztil knek, akik tom-
bolatárgyakat, si,iteményeket, italokat, a szendvicsekhez hoz-
zával kat ktildtek és azok árusításában is kivették résztiket.
Koszonjiik szponzoraink értékes ajándékait, melyeknek gyer-
mekeink nagyon oriiltek

Továbbtanulás
|f z év második hónapja nemcsak a bolondozás ideje, Isko-

.rllánk nyolcadik osáályosainak életében sorsdonto szerepet
játszik. Ez a hónap a felvételik és a pá|yaválasztás ideje. A,l
osztá|yf nok, PlíIft Anita tanárnó, és a szi,ilok kozosen egyen-
gették tjaikat végzós diákjainknak, és terelték oket a számuk-
ra legmegfelel bb iskola kapui felé.

PróaaíJlondó ver eny
Q OOe. január 23-án kertilt megrendezésre Pakson, a Paks és

í kornyéke pr zamondó verseny, melyrrek a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola adott otthont . Ezen a versenyen Bak
Petra 6. és Szénási Anita 7 . osztályos tanulóink képviselték
iskolánkat. Az 5.-6. évfolyamosok kozott Bak Petra Il" helye-
zést ért el. Felkészitó tanár: Hingl Márta tanárno . A 7.-8. osz-
tályosok kozott Szénási Aníta hona el a Il. helyért járó díjat,
Felkészit tanár: Molnár Edit tanárno" Eztiton is gratulálok
tanulóinknak a szép helyezésekért. _ _.

Márcírr ídu a
il márciusi hónap sem telhet el jeles nap nélktil. Idén is sor

.nkeri.il a március 15-i tinnepség falu szinni megrendezésé-
re, melyet 2006. március l4-én tarnrnk l 1 órai kezdettel. Szín-
hely: a Sportcsarok. Mindenkit szeretettel várunk. Hingl Mdrta

--F,V
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Márcíus programok

f stentisaelet vasárnap l 1 órakor, gyermek-istentiszteletek
.l" háromnegyed tízkor ill. tiz órakor kezd dnek. Minden hétf
este hat órakor bibliaiskola, szerdánként bibliaóra a baptista
imaházban, péntekenként negyed hatkor kóruspróba. Az ifltisá-
gi zenekar március 4-én és l8-án fel négykor kezdi próbáját.
ugyanezen a napokon 5 órakor ifjrisági óra. Márc. 2-án, l6-án,
30-án áhítat az ldosek Otthonában.
Március 5-én l l órakor a tiszteletbeli presbiterek koszontése.
Március 9-én fel háromkor asszonykor. Március l2-én a gyi.ile-
kezetben a takarítás szol gálatát végzók koszontése. Március
15-én délelott 1l órakor iinnepi istentiszteletet tartunk. Március
19-én presbiteri csendesnap Pakson. Március 20-tól 25-ig oku:
menikus imahét. .Márciu s 26-án kisgyermekes családok biblia-
köre"

Bemutertkozrrnk

il Madocsai Hírmondó márciusi számában két egyházi cso-
.rlportot mutafunk be: a gyermek-istentiszteletre járó gyer-
mekek kozosségét, illetve a színpadosok és a kórus kozoss égét,
akik rnost kozosen késztilnek a Kisherceg bemutatására"

A színpadosok és a kórus ktjz ssége

.,Mert el bb minden flolnott gyerek volt. De csak kevesen
emlékeznek ráj Ezzel az idézettel indul Antoine de Saint-
Exupery világhíni konyve, a Kisherceg.

E m vet szeretné jobban megismerni, egy kicsit megérteni a
madocsai református egyházkozség színpados kozossége és a
kórus, Kicsik és nagyok egyaránt részt vesznek a késztil dés-
ben. Mind a kórus, mind a színpadosok egyiittes eróvel szeret-
nék elvarázsolni a kozonséget"

Két éve mtikodik a társaság. Kórus-és színpadpróbákon ve-
sztink résa. Hollóssy Olga néni vezetésével a felvonások kozt
megszólaló dalok már késztilnek. A zenét Sillye Jen és Ko-
vács Gábor szerezték. A kis filmcsillagokat Szabó Sándor Péter
vette szárnya alá, tanította meg nekik a szereplés csínját-bínját.
Természetesen már jól kipróbált szerepl k is megcsillantják
tudásukat: Madár Otília, Borzavári Róza, Bokor Gyongyi, Bo-
kor Lívia" Hollóssy Katalin, Makai Anett, Makai István, Szabó
Domonkos, Biczó Zsuzsó és Várnagy Andrea.

Az e|óadás idopontja: április 29., helyszín: Madocsai Mtive-
lodési Ház. Mindenkit szeretettel várunk!

Vdrnagy Andrea

E*Íl.#s A gyeFmek-istentisztelet

mikor megérkezttink a kórusról, kezdetét veszi a gyermek-
istentisztelet. Mikor mindenki helyet fbglalt. Zsuzsa néni

fblolvassa az igét, és elmondja a torténetet, ezután elkezdódik a

beszélgetés. Miután mindenki elmondta a mondókáját
kézmtiveskedtink vagy játszunk. Mikor a harang tizenkettot iit.
véget is ér a,,kistemplom",

|tl inden vasárnap délelott Olga néni és a Doktor néni vár
JlJbenntinket. Gyermekénekeket szoktunk énekelni. Dome,
Róza, Anikó, Dani, Fanni, Aliz, Evelin, Zsolti, Barbara, Virág.
Petra, Szandi, Zsuzsó, Orsi, Niki, Judit, Ági, Verona szoktak
ott lenni. Néha Réka. Fruzsi. Gyongyi, Tani, András, lmi.
Felícia, Flóra, Bogi is eljonnek. A kedvenc énekem a Mond-
jurk éneket orommel. Kórus után kezd dik a gyermek-
istentis ztelet. Most a Máté evangéliumát tanuljuk, mert az Lesz

a téma a vetélkedon. Gyríjttink tálentumokat. Én egy keresaet,
tollat és egy konyvet vettem.

szabó Domonkos

Tisztek Madocsaiak!

I református gyiilekezet nagy orommel fogadja azokat az
.rladományokat, amelyeket a gytilekezetiink tagiai és a kóz-
ség lakói ajánlottak fel a templomunk fel,ij ítására.

Gyi,ilekezeti,ink az elm lt évben sikeres en .gazdálkodott, így a
2006-os évben - ha csak valamilyen rendkívi,ili, váratlan kiadás
nem jon kozbe - a gytilekezet pénztárából is tudunk a temp-
lo mfe lrij ításra fordítan i néhá ny százezer forintot.

A templom fel jítási munkák elvégzésére sorra érkezrtek az,

ajánlatok, illetve egyre tobb kivitelezó érdekl dik, hogy csatla-
kozhat-e az ajánlattev k sorához. Reméleffi, így sikertil majd
olyan kivitelezót, kivitelezóket találnunk, akik a legjobb mun-
kát a lehetó legalacsonyabb áron végzik el.

A templom fel jítási munkákat a Dunamelléki Református
Egyházkeríilet 1.600.000 Ft építési segéllyel támogatja. Még
februárban benyrijtottunk egy olyan pá|yázatot a Nemzeti Kul-
turális Alapprogramhoz, amelyben kérjtik a fbl jítás pénzbeli
támogatását.

Tisztelettel kérjtik a gytilekezeti tagok és a tblubeliek támo-
gatását A legkisebb adomány is segítség lehet számunkra, nem
is beszélve arról, hogy az is a segíteni akarás, az osszefogás
szándékát juttatja kifejezésre. Pál apostol is így buzdít az ada-
kozásra: ,,Mindenki rigy adjon, ahogt el re eldóntótte szívé-
ben, ne kedvetlentil vagy kényszeniségb l. mert ,,? jókedvu

adakozót szereti az Isten""
Tisztelettel:

szabó s. péíer
Ielkiptísztor

Borzavdri Rózu
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Jelenleg a konyvállomány nagysága 13 ezer kotet, aminek

kétharm adát szépirodalmi, egyharm ad részét szakirodalmi mti-
vek teszik ki" A beiratkozott olvasók száma 2005-ben 271 ffi

volt, ami a falu lakosságának kb" l 4 oÁ-a.

A konyvtárat mindenki használhatja, aki kozségí,inkben lakik.
vagy ideiglenesen tartozkodik, itt. K lcsonozni csak a beiratko-
,zott olvasóknak lehet. A tag beiratkozáskor kotelezettséget
vállal a konyvtár szabá|yainak megtartásáért. amit a konyvtár-
használati szabályzat rógzít. Beiratkozási dü nincs. A negatív
tapasztalatok alapján azonban indokolt volt a kolcsonzott kony-
vek késedelmesen tortén visszaszál|ítása esetére a késedelmi
díj bevezetése.2006.jan. l-tol a késedelmi díj az alábbiak sze-
rint alakul :

- els fblszólítás után

'-i*#$h§

kiinyv
,l Madocsai Hírmondó februári szá-

./Imában kezdtem egy rovid sorozatba
A nag_y konyv c" vetélked els három
helyezett remekmtivér l, ugyanis a há-
rom szerzót osszekoti, hogy mindhárman
refbrmátus gimnáziumban érettségiaek.
Most Szabó Magda Abigél címii regénye
kertil akózéppontba.

Regények sorában találkozunk az isko-
la motívumával. Az Abigélben megielen iskola azonban azérL
kiilonleges, mert keresztyén iskola, szigorri kálvinista kollégi-
um. A mti folyamán folyton visszatéro motívum a ,,kint" és

,,bent" értékrendbeli ki,ilonbségek. Az iskola nehéz, a kovetel-
mények magasak, a diákok mégis biiszkék rá, hogy idej árhat-
nak" Aki ert az iskolát kljárj a, egyésá életre szóló társakra lel,
másrésá a beleívódott erkolcsi alapelvek révén olyan belso
tartásra, onuralomra és alázatra tesz szert, hogy bármely élet-
helyzetben osszeroppanás nélkiil meg tud állni.

A regény cselekménye 1943 szén kezd dik, amikor Vitay
Georgia élete fbrdulópontlá- 

;

ttclz érkezik. A háborus
helyzet rniatt a tábornoki
r:angban lévo édesapa Ar-
kodra, a leg sibb iskolavá-
ros reíbruátus leánynevelo
irrtézetébe viszi lányát. Gina
nem togadja el uj helyzetét,
lenézi társait, neveloinek
nem képes engedelmesked-
tri, lázad. I zan belátásra
van sziiksége" hogy alávesse
nragát apja akaratának. En-
rtek azonban ára van: feln tt
gondok szakadnak rá. Ekkor
azonban felismerte. hogy
lélegzetelállítóan izgalmas a
tilalnrak erdejében élni" fel-
notté válva képes elviselni a
sérelmeket, belátja tévedéseit és bocsánatot kér társaitól. ,,Most
iott rá" hogy mennyivel nagyobb élmény a jó, ha ktizdeni kell
órte. "
A regény Gina felncitté válásáról szól, az ó szemével láttatva az
eseményeket, azonban más szerepl k magatartása is mintákat
állít elénk (K nig tanár r, Zsuzsanna testvér, Horn Mici, Tor-
rna Gedeon).
A regény sikeréhez bizonyosan hozzájáru| a mti ,,krimi"-

szeni izgalma" melyben azonban nem gyilkost, hanem oran-
gyalt kerestink: Abigélt, aki tudja, hogy milyen nehéz megfe-
lelni a Mafula kívánalmainak, s olykor a fiatal novendékek
segítségére siet. Léndrd Zsuzsanno

A Ktinyrrtár
Bemutatkozik aK zségi és Iskolai Kiinyvtár

il madocsai konyrrtár kettos funkciójri, kpzségi és iskolai
.rlfeladatokat is ellát. 1958 óta mtikodik" Fennállása alatttiz
konyvtáros dolgozott itt. Leghosszabb ideig - 23 évig - Árki
Ida pedagógus vezette az intézményt, aki elévtilhetetlen érde-
meket szerzett a konyvtár fej l désében, gy a konyvtári ren-
dezvények, mint a konyvállom ány fbj lesáésében.

l00'- Ft
- második felsz |itás után 300.- Ft
- lrarmadik felszólítás után 500,- Ft

késedelmi díjat kell ftzetni, fiiggetleniil a konyvek számátci|"

Konyvtárunk szolgáltatásaj :

Konyvkolcsonzés, folyóiratok kolcsonzés, helyben olvasás.
információkérés telefonon, és adatbázisokban,
k o n y vt árkó zi k o 1 c s o n z é s, számító g é p - h aszná|at, fe n y m á s o -

lás, nyomtatás, szkennelés, internet használat"

lnternethasználati díj: l00'- Ft l óra
50,- Ft / minden rnegkezdetl félóra

Nyomtatás, fenymásolás düa : 20.- P1 / lap
Szkennelés : 50,- Ft / lap

Konyvtárunkba négyfele folyóirat jár :

Szivárvdny gyerek jstís
Ifttisági Magazin
Csalddi Lap
()tthon magazin

Ezenkívtil a Tolnai Néptijstíg és a Dundnt Ii NapIó címti napi-
lapokat is olvashad ák a látogatók.

A konyvtárunkban nem található konyveket más konyvtártói
be szer ezÁik konyvt árkózí ko lc s onzé s keretén be l til .

Konyvtárunk a szekszárdi Polip Ifi sági lroda információs
ponüa is, amelynek célj a aftatalok segítése.

A konyvtár nyitvatartási idejében bármely szolgáltatás igény-
be vehet :

hétfó
kedd
szerda

: szi.innap cstitortok : 9-I2 |3-17
: 9-12 l3-I7 péntek : [ 3-17

vasárnap : zárva

Konyvtári rendezvények :

Havonta egy alkalommal Konyvbarétt Klub mtíkodik általá-
nos iskolásoknak.

Évente legalább egyszer lehet ség szerint író-olvasó találko-
z ra*ertil sor.

Decemberben és áprilisban kézmtives fbglalkoz.ást rende-
ztink karácsonyra illetve anyák napjára készi,ilve.

Idei tavaszi nyílt rendezvényeink :

márciusl3. Megemlékezés az 1848-as eseményekrol; mit
tudunk 4 márciusi ifiakról?
Tarnai Anita, a Paksi Városi M zeum munkatársu
- Konyvbarát Klub
- Számítógépe s rajzverseny
- Konyvtárhas zná|ati verseny
- Ajándékkészítés

el adó:
április 1"

április l3 "

Április l4.
április 22.

A pontos id pontokróI plakótokon kapnak
érdekl d k.

ttíjékoztatdst az

Baksa Isndnné
k nyvtdros
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a kisbabl t
zeretettel meghívom minden kedves kismam ámat a sztilésre

r' felkészitó tanfolyamomra. A tanfolyam 4 alkalomból 3ll:

Az els alkalom témája (volt):

+ a várandósság alatti élettani változások
:+ a várandós életmódja
::> a várandósság alafti vizsgálatok
+ fblmertilo kérdések, kotetlen beszélgetés

Ideje:2006" március 6. (ha4lq I4 óra, véd n i tanácsadó"

A második alkalom témája:

= a várandósság utolsó harmada

= babakelengye
,:) a sziilés 3elei

= rooming-in, korbázi tan zkodás
:p ujsztilottkori vizsgálatok

tdeie: 2006" március l3" (hétf ) 14 ra, védon i tanácsadó

A harmadik alkalom témája:
:3 a gyeímekágy torténései
:* az i$sztilott fogadása, goítdozása

= a csecsemo fogása, fi,irdetése, ltoztetése, borápolása
|cteje,:2006. március 20. (hétf ) 14 óra, véd n i tanácsadó

A negyedik alkalom témája:
+ a szoptatás, el nyei, fontossága

=} mellápolás

= a leggyakoribb gondok a szoptatás során (pl. érzékeny
mellbimbó)

Ideje; 2006. március27. (hétf ) 14 óra, véd n i tanácsadó

Bérces Nóra véd n

Baba,Mamaklub

Q aOí. április 3-án rijra baba-m ama klub
í rnrJul Madocsán, ahová nagyon sok sze-
retertel várok minden édesanyát és gyerme-
keiket"

Helyszín: Míivel dési Ház,
zongoraterem

Ideje:
Kéthetente hétf ként 10 órát l délig.

Bérces Nórao véd n

Falagazéa
DÍcséretet kaptak

amadoc aí zailíísgaz ák
M egtortént a borok bírálata február l8-án. A szakemberek-

.l7 l. b l álló zstiri nagyon jó véleményt mondott a zstirizés
során tapasrtaltakról. A beadott l22 minta is jeleáe, hogy a
gazdák igénylik, hogy szakemberek mondjanak vélemétryt, és
adjanak tanácsot a bortermelési szokásainkról, borkulturánkkal
kapcsolatosan. Módos Erno a 3 bíráló bizottság véleményet
sszefoglalva a kovetkez ket mondta:

,,Vártnál jobb eredmények sztilettek Madocsán . Azt tapasztal-
tuk az eddigi munkánk során, hogy a tavalyi év idój árása nen|
volt kedvezó a szólotermesáésre. Az augusztusi sok csapadék
a termelés rovására ment, a betegségek megszaporodtak, s ezál-
tal elég korán kellett sztiretelni, ami a cukorfok minóségi rom-
lását eredményezte. Arra számitottunk, hogy ezek hatása
Madocsán is érzódik,, de kellemesen csalódtunk a madocsai
borokat illet en, mert nagyon szépek, srták, ízletesek és szak-
szertien kezelt borokat bírálhattunk. A szakszeniseget mi sem
bizonyitja jobban, hogy a beadott l22 mintából egy sem kertilt
kizárásra, mindegyik mintát zstirizésre alkalmasnak találták a

szakemberek. Koszonet a gazdáY,rtak, akik bizonyíthatóan sokat
fej l dtek a borok készítése, kezelése terén az elózó évekhez
viszonyítva."
A kovetkezó eredmények sztilettek:
A l22 mintából l9 arany,33 eztist, 28 bronz minosítest osztotl
ki a zstiri.

Fehér bor kategória Vtirtis bor kategória

l. Gelencsér Sándor Bacs Sándor
2. Jakab András Bacs Sárrdor
3. Kovács Ferenc Komároml Sándor
4. Yarga Mihály Bacs Sándor
5. Vajcs József Bacs Sándor
6. Sebestyén Ferenc Voros Bálint
7. Csek József Horváth Róbert
8. Bokor Tibor Voros János

Rose bor kategória Ó rener bor
l. Bacs Sándor Gelencsér Sándor
2. Szabó János

A düak átadása és a nyilvános eredményhirdetés március l l -én
megrendezésre kertilo nonapi borkóstolói bálon torténik, mely-
re szeretettel várunk minden érdeklód t.

Szervez bizoítstíg

Várjuk

=\l- l

;-i

Várunk segít kész ótle-
teket, javaslatokat!

Aktív, tenni akaró kózós-
ségi személyeket !

Részt venni akarók jelezzék
szándékukat a 20/5729552
telefonon vagy személyesen
Madocsa, Torony u. 7. szám
alatt 2006. március 25-ig.

Dr. Aníal Edit
Móíé Dénes

NnrGIIIrA I(LUB

f eleptiléstinkon már t bb egyesiilet és klub mrikodik, van a
lr tiataloknak, a néptáncosoknak, a sportolóknak, kismamák-
nak. Az idosebbeknek, nyugdíjasoknak még nincs. Úgy gon-
cloltuk, mi idosebbek is egyi.itt tolthetnénk idonként egy-egy
délutánt, estét, esetleg napot, kiilonbózó rendezvények en. Utaz-
gathatnánk az országban, megismerve a magy ar tájakat, telepti-
léseket"

Akarjuk? Legyen?
Ha IGEIV - Tegyiink érte!



I,ía clcsn I írlrlau ie *7. - I- épt,2. suátw, ehmfrt

lztael ... egy más vílág!
{;olytatásos élménybeszámoló Szántó Sándor tollából

Az elsói lretek
Ül iután megérkeztem, minden igazán csodálatosnak ttint. A

fll ltenger. a nytizsgés. a forróság... az egész valójában olyan
volt, mint egy csodaszép álorrr.
Az, a baj. hogy azíán hamar felébredtem, hisz én dolgozni men-
tem. nem pedig pihenrri és nyaralni. Amit pedig addig láttam,
a;zl, turista szemmel nézíern.
_Lljon az, elso munkanap. Mit ne mondjak, nagyon izgultam.
Kik lesznek a munkatársaim? Hogyan fogadnak majd? Segíte-
nek-e. vagy inkább mulatnak majd tapasztalatlanságomon?
Ezer kérdés cikázon a fejemben.
Hotel Carlton.." olvastam már róla.". és valój ában olyan impo-
záns és tekrntélyt parancsoló. mint képzeltem. A szálloda elon
pálrnafak. A pálmafák alatt arab -vagy legalábbis fejkendos
verrdégek. Ott tildogéltek es vártak t[irelmesen a sorukra" Na-
gyoí} szép volt az ósszhatás. A levegő minden pólusában éreznt
leheten az rdegen kulturát" Eddig csak a termés zetjár TV-
csatornákon láttam ilyet. Majd bevezettek, és szemem szám
nyitva maradt a csodálkozástól.

Mindenhol bársonnyal és tiikrokkel fedett falak, csodas zép
szobrok és egy roppant mód szimpatikusnak ttíno tulajdonos.
Mielott bárrnit csináltam volna, reggelit adott. Tojásrántotta
voh nagyon finom, bár anyum azértjobbat csinál. Boséges
adagot kaptam, majd bevezettek az irodába, ahol elottem al-
kudtak meg rám. Kicsit fura volt... így érezheti magát a ló a
lóvásáron * gondoltam.
K rtilbeltil fel óra után megkérdezte a munkakozvetítom, hogy
17 sékel igy az elején jó lesz e? Az átszámítva kb. 850 forint.
Nagyon öriilt ffi, hisz itthorr nem igazán talált az ember ilyen
órabérrel "1áró munkát. Kérdezte még, hogy mennyit szeretnék
dolgozni? A válaszom az volt, hogy amennyit csak lehet.
Elváltarn Slomótól, a mentoromtól, és ott maradtam az idege-
nekkel. Ekkor koatik elkezd d tt a vita, hogy hol segítsek leg-
tnkább . Az uszómester magával akart vinni, mert nem szeretett
dolgozni, és a medencét bizony minden nap ki kell takarítani.
O oros z származástl volt. A mosogatók fonoke is harcolt értem,
rnert nem szerettek dolgozni a munkásai, pláne nem a fekete
ínosogatóbarr. A szobatakarítók fonoke szintén a csatába állt,
mert az tzraeli szobatakarítók kényesek és nem szeretnek dol-
gozni. Fura volt" Senki nem akart semmit csinálni, gy látszik
hozzászoktak az ingyen pénzhez... ez mondjuk nem is csoda
egy olyan országban, ahol a munkanélktili segély majd 300.000
tbrint.
Hát nekiugrottam: eloszor a medence.... majd mikor már jottek

volna a szép lányok, akkor irány a szobatakarítás. Reggeli
után p.edig a fekete-mosogató, Fárasztó volt, de mégis élvez-
tem" Uj emberek, gondoltam j barátok is lesznek, de min-

^.ÉI

denki alra ment rá, hogyan szedhet ki legtobbet bel lem.
Ez két hétig ment reggel ottol este kilencig. Persze reggelit.
ebédet és vacsorát kaptam. Annyit ettem és ittam, amennyi
belém fert. Egyedtil a szombat volt a szabadnap. Olyankor meg
aludtam délutánig"
Viszont a két hét alatt fogytam vagy hat kilót. Ekkor jutottarn
arTa, hogy valami más munkát kéne keresni, és mivel azok k -
"á1|, amiket csinált ffi, a szobatakarítás volt a leginkább hozz.áml
ill , és volt olyan szálloda, ahol magyarok is dolgoztak takarí-
tóként, gy dontott ffi, munkahelyet váltok. lrány a Marina
Club Hotel. Nem olyan impozáns és nagy szálloda volt, mint a

Carlton. viszont sokkal családiasabb. És igaz., hogy 15 sékel
volt csak az rabér, de sokkal jobban éreáem magam. A világ.
minden tájár l voltak ott munkások. Argentína, Szenegái. N i-
géria és Ukr ajna, És mindenki barátságos és kedves" Jól érze-
tem ott magam. Es legalább volt kis id m fblfe dezni Eilatot 1 azí
a várost, ami innét nézve egy egészen csodálatos és felejthetet-
len más világ... F' o lytat ás kóv eí kez i k I

íí,,é.,,F,,%r,e,raíiídíí

KiizmeEhallgatás
il Madagro Kft megbízásából Balogh Bálint nyrijtott be a

.flLKDT Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízi,igyi
Feltigyelethez a Madocsa 0225125 hrsz-ti ingatlanon meglévo
sertéstelep és a 0225132 hrsz-u ingatlanon lév szarvasmarhate-
lep teljes koni kornyezetvédelmi feliilvizsgálatát, kérve a mtík -
dési engedély meg adását.

A íbli,igyel ség ezz.el kapcsolatban
rcózwEGHALLGArÁsr

tart 2006. március ló. (csiitiirtirk) du. 14 rakor a
Madocsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében.

A kozmeghallgatás id pontjáig az észrevételeket a KDT Kor-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Y ínlgyi Feltigyeloségén
(8000 Székesfehérvár Hossztisétatér 1, és az onkormányzatná|.

pa,,rt

ELonETEKINTE ArAvA zRA
I anuár l6-a óta focistáink heti három edzéssel késziilnek a

tavaszi szezonra. A zord id j árás ellenére hétfon és pénteken
a pá|yán gyakoroltak, szerdánként pedig a sportcsarnokban.
Az edzés |átogatottság nem volt tokéletes. de a korábbi évek-
hez képest sokkal nagyobb volt a létszám egy-egy edzésen"
Bízunk benne, hogy a kell er nlét meglesz abajnokság kezde-
tére, hiszen minden edzésen bemelegítésként a fi k letirtottak a
Dunához és vissza..
A téli átigazolási idoszakban a felnott csapatba 13 játékos

érkezett, P sztahencsér l hatan jottek, Arudi Góbor, Tóth Ró-
bert, T rjék Péter, Sánta Istvdn Tancsa Tamds és Washer
Roland. Bólcskér l négy játékost igazoltunk, Araczki Isndnt,
Besenczi Istvdnt, Szabó Lajosí és Hargitai Gergelyt.
Dunakóml dr l Kovócs Zoltdn, Hartáról Araczki Antal, az
ASE-t l pedig Katona Krisztítín érkezett.
Jelent s er sítésnek minostil az is, hogy Besenczi Zoltón qira
kezdi a focit.
Az ifib l elment Magtar István, érkezet| Magyar T'amds, La-
posa Istvtítt és Szintai MihtíIy.
Ugyanakkor a feln tt csapatból négy játékos bejelentette visz-
szavonulását, Araczki László, Bertók János, Kovács IsNón és
Vórós Ferenc. Ót t bb mint egy évtizeden kereszt[il meghatá-
rozó szerepet betcilto játékosok voltak a csapatban. Ezuton is
koszonjtik, amit a csapatért tettek, és kívánunk Nekik sikeres
szereplést az oregfi k bajnokságban.
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Az Erlí Kupa bajnoka 20,0,6,ban:

BoLG I(E
A gólkírály:

Iliide Istvátl 6arki kocsma) 26 találattal

I anuár utolsó hétvégéjén lapzártánk után - ért véget az Erli
lf Kupa alaps zakasza. Az a|apszakasz bajnoka a Sarki kocsma
lett. a második a B lcske azonos pontszámmal, a harmadik pe-

dig a veretlen Ber gó kar egyiittese.
Február: hónapban keríiltek megrendezésre a helyosrt k, az

elodontok és a dont .

A záró 9" .fclrduló eredményei:

Sldger Klub Biilcske

Ászok B'inis

Vincze ABC El sztíllós * SI ger KIub

Botafogó B lcske

Sarki kocsma Kier Singers

Ber gó kar Boszi siir z

A bajnokság állása az alapszakaszt kiivet en:

A dobogóért:

A dónt :

Ber gó kar Boszi s riiz 5 : 4

B lcske s Sarki kocsma I j 0

Létrejótt a nag dónt az alapszakasz els(í két helyezettie ka-
zótt. A mindvégig kiélezett ktizdelem során a teremíbciban rilka
0:0-ás dontetlennel zórult a rendes játékid A hosszabbítás
hozta meg a bajnoki címet a Bólcske egyiittese számára"

3:4
6;5
0:3

A 2005-2006.
l. B lcske

2. Sarkí kocsma
3. Ber gó kar

4. Boszi S .r z
5. Aszok

6. Finís
7. Kier Singers

8. Sldger KIub

évi Erli Kupa Terembainolrság végeredménye;

9. Botqfogó (visszalépett1

I0. Vincze ABC (visszalépett}

1. Sarki kocsma

2, B lcske

3. Berrigó kar
4. Boszi siiriiz
5, Kier Singers

6. Botafogó
1" Ászok
8. Finis
9. Vincze ABC

10. láger Ktub

161
146
039
432
330
427
436
728
8í7
816

26 g |os: Bijde Istv n (Sarki kocsma
20 gólo s: Benics Istviín (Ászok)
16 gólo s: Somogyí Víktor (Finis)

Kier Síngers - Sldger KIub

Ászok - Finis

9

9

9

9

9

9

9

9

71
71
63
50
42
41
32
)
a

91-
91-

14 ,22

20 22

15 2I
45 15

2l 14

41 t3
41 11

396
383
83

1:6
J:2
8:2 Megújultaz iittiizii

||z onkormányzat saját er b l fel jította az oltozoket és a
.nhazai zuhanyz í. A betonpadlós anhanyzó és linóleunl
padlós oltoz k járólapokkal lettek burkolva, a n tanyzo falai
csempé zve lettek. Kicserélték a csoveket, csaptelepeket ,, zuha-
nyokat, ezenkívtil a falak, mennyezetek, nyílászárók és csovek
jra lettek festve.
Pártoló tagság szervezését kezdtUk ffieg, a befolyó tagsági

díjakból szabályos méretti kispadokat és szabályos mérettí kerí-
tést szeretnénk készíteni. Az anyagot meg kell venntink, & vég-
rehajtáshoz onkéntes társadalmi munkásokat várunk.

Mesterlóvészek:

Helyosztók és d nt k
9. hel_vért: A Vincze ABC - Sldger KIub mérk zés az elso

csapat visszalépése miatt elmaradt.
5.." 8. helyért:

Finis - Kier Singers
Ászok - Botafogó

7 " helyért: A Botafogó - Kíer Singers mérkozés
csapat visszalépése miatt:

7. hel.yért",

5 hetyért:

El dÖnt k, Sarkí kocsma Boszí s r z
B lcske Ber gó kar

Elkea i tittafelkésziilés
,t z elso edz meccs az ASE iíi ellen Pak-

,llson volt. Az idójárás és a pá|ya sem voh_

optimális, ennek ellenére a letaposott jeges.

havas talajon binat an mozogtak játékosa*

ink, sok helyzetet dolgoztak ki.
Az j játékosok jól mutatkoztak be. Csapa-
funk az a|ábbi osszeállításban lépett pálryára,.

,.xr*p Miiller - Baka. Szili, Szabó - Wascher" Sánta-
'* F- Aradi, Besenczi Z. - Tancsa, Bode, Hargitai.

4: 1 Csereként jutott szóhozKatona és Besenczi II lstván.

5.' 4 El készal?:tt mérk zések:
az els

Madocsa - ASE ifi 5:3
(G.: Hargitai 2, l|'ascher, Tancsa, Sántat

8., 2 Madocsa - Dunaftildvár 4zI
(G Hargitai 2, Wascher, Besenczi)

,a Madoca-Dunakiimld 3:6
3:

(G":

7..3 Az elso bajnoki fordulóban, l}-én
5 j 0 pá|yára.

Bóde, Besenczt,Hargitai.)

l 4.30-kor, Decsen lépi,ink
Léndrt Gyula

Kiadja: Madocsa k uég Önkormrínyzaía,
Tórdel -szerkeszt : Mlíté Dénes tanár
Madocsai honlap http:l/madocsa.fpn.hu
Az iljság bejegtzési száma: 2,9. I./I268-1/2005
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