
Á lWudaes,wí,,m ke,r,rnémy,za:t Eapja r. é,,ufol,y,mm 8; s;4,;árn 2é},& ^ ffi.agw,s Eíus

+# qh
é},

, '"di4
F

&tINGvENEa, <özÉLETI LAp x,IINDEN M,'qDOC,SAI polG,ApNAr<

Tábor len3yel,Annaflirdíin
,z egész ugy kezdodott, hogy elindultunk jtilius 2-án kocsival
Lengye l - Annaftirelore, egy ki s erd ei házikóba.

Most nem álltunk meg sehol ritkclzben, mint elózó táborozásaink
során, mert aznap esett az eso. A házunkhoz tartozotí egy kis

tsr,ater. tuztakó hely, korongoz , kézmuves asztalok és padok.
,\,t erdoben meg lehetett nézni a kilátóról egy szarvast, egypár
ozikével és volt még ott egy vaddisznócsalád is. Az éptilet két
emeletes volt, az emeletet a lányok és a íblnotlek, meg Zsuzsa
neniék foglalták, el. L,ent a fi k laktak. Ebédl és társalgó lent
volt a fiildszinten.
ft tí:nránk a Zsoltárclk voltak. Délelott Péter bácsi vagy Zsuzsa
nellt tarTotta nekiink a foglalkozást egy-egy zsoltárról. Utána ki-
rJ } 1trheniit kaptunk. és nemsokára elindultunk ebédelni a kozeli
lr.etst lvba. ,\Ztán mindig egy kicsit kitérttink, és megnézttik egy-
:§zer iJ t rnplomot. másszor a kastély kertjét. Délután rnindig vol-
tak prrrgrarnok. Pl. lrétfón 2 órakor János bácsi., aki fazekas volt,
mr.lndon né}rány otletet. hogy mit lehetne csinálni agyagból. Mi
ezek.et csináltuk: ujjbábot, képeket, malomtáb|át, tányért, poha-
rat, és nrég sok mindent. Ezeket az, alkotásokat cstitortokon ki is
égettiik. Másik délután turázni menttink .gy tohoz, rneg egy kilá-
tóhoz. ahonnarr gyonyorti kilátás nyílt a tájra. Amikor hazaérkez-
ttink, bármit lehetett kézmuveskedrri. Azután vacsora volt, és
ílemsokára Péter bácsi mesélt rrektink egy esti mesét. Reggel,
arn ikor felébredttink, reggelizttink, és rnegkezdodott a reggeli
érreklés és áhítat, aztán az ebéd. utána pedig elmenttink a strand-
ra í)n nagyokat labdánunk, játszottunk. Utolsó este a tábortuz-

Y:rl,,'

nél kideri,ilt, hogy ki-kinek a titkos baráüa, pl. a doktor néni volt
a Dani titkos barátja, Ágika Klári néninek, Péter bácsi Rékának.
Viktor Juditnak, Andi Erzsi néninek, Olga néni Gyongyinek,
Gyongyi Vivinek, Bálint a doktor néninek, Orsi Berredeknek,
Domonkos nekem, zsuzsó péter bácsinak, Judit zsuzsa néninek.
Egyelore ennyit tudtam folsorolni. Másnap délelott pakolás a és
takarítás, a án ebéd után indultunk a standra, de ez nem volt
kotelezó, és aztán haza. Én most is nagyon j l éreztem magAm.
mint mindegyik táborban, pl. Móron és Zselickisfaludon is.

Pougai Fruzsina

óvodaí ziiretí bát
TE ozségtinkben az év egyik jelentos eseménye az "kicsik" szti-
llreti 6aryu. Az elso óvodai sztireti bált Horvótlt Kdrolyné

d j l,.i :":., l: :' * ::: :: :,: -}? 
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A z ó t a k i s e b b m e g s zakítás s a l

Y minden évben megrendezésre kertil.

ffi
Elíikésziiletek:
Mindig a nagycsoportos óvodások koztil válasaják ki ,az óvó
nénik és a gyerekek kozosen,, hogy az idei sztireti bálon ki legyen
a bíró, a bíróné és az óregcsosz. Ezt koveto en az óvónok felkérik
a sztil ket, hogy vállaliák-e a megbizatást. ugyanis a sztil kre
nem kis f'ela&t hárul a rendezvény megszervezésében.

Fol1ltatás a 4. oldalon

Á ífiffiit[omehall
@. íin&amtínrm,tl kírefr

:'--,V íIftíaftís ÉH gésr,ségÉnké,,,,fr

í7olytatódtak a felíljít sok
E)geszs égház, htvataI, sportóltaz

2. oldal

Íwrmí é.,,rtesltf

O n ko rmdny zat í v dI as ztás
Vál aszt ás i b izotts ág kt;zl emény e

3. oldal

óvodai sziireti btíI
Ug,lan g,; mint a feln ttek
4. oldal

Az any atej es világ napj dn
Egészséges Jbjl dés zálogct

I/alliís v ..p.a,

Annufiird i tóborban
Táboroztak a hittanclsok

5. oldal

E r e dmé ny es fe I k é s ziil é s
Gy zeltnek, tornagyrízelenl

8. oldal
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Folynak a fetuiiá ok
lulius hónapbarr tobb fel jítás vette kezdetét. amelyek finan-

szírozása pályázati pénzekból és az ehhez sztikséges onero-
Irol tclrténik.

A Polgármesteri Hivatal
homlokzat-fel j ítását az
UNIVER Kft végzi, a Tol-
na Megyei Teriiletfej lesz-
tési Tanács 2.365.000 Ft
támogatást ítélt meg eíTe a

$ célra. Az ezt kiegészíto
1l *i ,",ii1 onerovel egytitt 3.638.000

mentes tlejárat kialakítása. Ezekre a célokra benyujtott pályáza-
tainkat azonban a Duna-Mecsek Tertiletfejlesztési Alapítvány
és irr Esélyegvenloségi Alapítv ány elutasította.

Kól évvel ezelótt már meg-
[()rlénl. a gyerrrrek háziorvosi
,,enrle|ó. védorríji szoba felrijí-
l,a i}. Az idei évben a Dél-
Durrantrili Regionális Fejlesz-
lesi Tanács által megítélt tá-
rrrogatásnak koszonhetoen az
F,gészs égltáz teljes ki.ilso- és
belso rekonstrukciója ínegva-
lósul. A 7 "142.000 Ft értéktí
f'eliijítás keretében a tetoszer-
kezet már elkésztilt. jelenleg a
fblnott házi orvosi rendel
be |s(i íblqi ítá,sa zaj lik.

A Sportottazó belso fel j ítását a Nemzeti Sporthivatal
;. |00,000 Ft-tal támogatta" ehhez társadalmi munkát, illetve
:;ajáí el:ctt is hozzá kell tentti. A 3.000.000 Ft értékti fel jítás

:,,iii,,, ::i::,,,,]:,,,;ii,,,,,,i; keretében a nézók számár a

i,... 
,,..i,,lu.,i.- WC-ket alakítunk ki, aZ

:,| .:.:::::|:j::l:j||:|::ji:

Ti.l..iiriti.ll;.lll..i oltozok burkolása, vízve-
*-lllililli zeték szerelés. meszelés,
:ii:::::::::;:i::l:::::ii;j ír , , .ll l r . a

$fif fbstés, villanyszerelési és
.liÉ,

i$f egyéb munkák torténnek.
A fel j ítás célja egyrésá
az elóírásoknak való meg-
felelés, másrészt a szebb,
kulturáltabb kornye zetbetl
torténo sportolás lehetosé-
gének biztosítása.

A Sportoltozij és azEgészségházfel jítása a MADOCÁZ St.
k i v í telezésében tortén ik"

Ottkr.lrm ányzatunk az idei évben két alkalommal nyirjtott be
pátyázatot az Ady E. u. ritburkolat-felrijítására. Sajnos azonlran
a Dél-Dunánt li Regionális Fejlesztési f-anácsot kovetoen a

"Drrna-I\4ecsek Teríiletfejlesztési Alapítvány is elutasította ké-
relmíinket. Az ut nagyon rossz állapotára tekintettel azonban
pál_yáz,atunkat augusáus 3l-ig ismételten beny jtj.uk.

Onkormdnyzat

^6,ugusztus 19. Falunap
J}t adocsa K zség Önkormányzata a hagyományoknak meg-

r/7f felel en az idei évben is megrendezi a Falunapot, mely-
nek id pontja: augusztus 19. szombat

Űgy érezzik, hogy a mai rohanó világban kellenek olyan
alkalmak, rendezvények. ahol a falu lakossága egyiitt szórakoz-
hat, ahol az emberek barátaikkal, rokonaikkal elt lthetnek egy
kellemes napot. Az idén kilencedik alkalommal keriil sor a
Falunap megrendezésére, s minden évben a résávevók száma,
és a hangulat is bizonyítja számunkra. hogy sziikség van a7,

ilyen eseményekre.
A korábbi évekhez hasonlóan tervezzuk. a programokat. Idén is
lesz halászléf zés, melyhez haliegvet a Polgármesteri Hiva-
tal pénziigvi lrodáiában augusztus 17. naniáig
(csíit rt kie) lehet vásárolni 1400 Ft_ért. A haljegy kb.2 kg
hal átvételére jogosít,
A résztvevtik k z tt ajándékcsomagokat sorsolunk ki.

A rendezvény k ltségvetése meghaladja az l millió forintot.
A k ltségek fedezésére pályázati lehet ségiink -.kiírás hiányá-
ban - nincs, és a rendezvény lebonyolításához sziikséges felté-
teleket csak részben tudjuk biáosítani, Ezért a Falunap támo-
gatására Nosáalgia jegyet bocsátunk ki, amelynek megvásárlá-
sával bárki hozzájárulhat a rendezvény sikeréhez.
Nosztalgiajegyek 500 Ft/db áron a k vetkez helyeken kapha-
tók:

Polgármesteri Hivatal F u. 24.
Takaréksz vetkezetPaksi u. l.
V rosker Bolt F u. 20.
ÁpEsz Bott paksi u. 2.

Kéri.ink mindenkit, hogy anyagi lehet ségeihez mérten támo-
gassa a l.alunapot!
A vásárlók k z tt a korábbi évekhez hasonlóan értékes ajándé-
kokat sorsolunk ki!

A Falunap tervezett programia:

"l.3DHalászléf zés kezdete
l2.00 Vesaergám Miklós tárogató miivész
I4.00 Madocsai Mazsorett csoport rnegnyitója
l4. l0 Gelencsérné Tolnai Klára polgármester asszony meg-
nyitója és a halászléf zés díjátadása
l4. 30 Korda Gy rgy - Balázs Klári mrisora
l5.15 Vesztergám Miklós tárogató mtivész
16.00 Matyi és a heged s
1ó.30 Party Klub egyíittes
l 7, 00 Madocsai Hagyomá ny órzí5 Néptánc Egyesii let miisora
l8.15 Kicsi Julio fellépése
l8.30 L.L, Junior
l9.00 Kicsi Julio
l9.30 Fresh egyiittes
20.00 Tombolasorsolás

A programot hajnalig tartó bál zárja. a zenét Kiss Lajos és ze-
nekara szolgá|tatja.
A délel<jtt folyamán a gyerekeket kézmtives fbglalkozással.
arcfestéssel várjuk,
A Míive l dés i ház zongoratermében kiál lítás tekinthetó me g,

A kiállítás megnyitója: 200ó. augusztus 18. (péntek) l8 óra
(A tervezett program változhat. ezért a lak<lsság a kés bbiek-
ben a plakátokról értesiilhet a végleges mtisorszámokról.)

szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Faluna-
pi rendezvényre! Jó szórakozást, kellemes id tiil-

tést kívánunk mindenkinek!

ffi.ffi Ft rragyságrendti beruházás

i.4;rffi torténik. A Hivatal teljes

ffiiii:,
ffit?iijsélli,
*iAr
iei1-. ,
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íeamffi ér,,tr&. .Í gárok I oÁ-ajeloltnek ajánlott (Madocsán: 17 db szelvényt jelent.)

Polgármesterjelolt az lesz" akit a teleptilés választópolgárainak
legalább 3 %-a jeloltnek ajánlott.(Madocsán: 50 db szelvény.)
A választópolgár jelolési fajtánként csak egy jeloltet. illetoleg
listát ajánlhat.

A jeloltnek, illetoleg jelol szervezetnek a be nem nyrijtott
ajánlószelvényeket 2006. szeptember l l -én l6.00 oráig meg
kell semmisíteni. Az errol késztilt jegyzókonyvet 2006. szep-
tember l4-én l6.00 óráig kell benyrijtani a válasnási bizottság-
nak.

szavazatok sszesítése

Az illetékes válas nási bizotts ág a szavazatszámláló bizottsá-
gok jegyzókonyvei alapj án 200.6. október 2-ig osszesíti a sza-
vazatokat, és megállapítj a a válasáási eredményt.

példánya az illetékes vá-
16.00 óráig megtekinthe-

Helyi Vólaszt, si Iroda

A viiriiskere zt emblérnárót
Lakossági tájékoztatás a vóróskereszl emb-
léma használatával kapcsolatos visszaélé-
sekr l

il Voroskereszt Nemzetkozi Bizotts ága
arlbudapesti regionális képviseletének
vezetóje, Patrick Zand hívta fel a figyelmet
a voroskereszt embléma haszn álatával kap-
csolatos visszaélések problém ájára. Ennek
onkorm ány zati és terti l etfej l esáés i mi n is zter
tása alá tartoza szervek által kérte a lakosság
tatását.

kovetkeztében az
asszony az irányí-
ez irány tájékoz-

Megállapítást nyert ugyanis, hogy hazánkban tt bb személy,
illetve szervezet jogosulatlanul használja a viiríiskereszt
emblémát. A használatot hábor ban és békeidoben egyaránt
,,A hadrakelt fegyveres erok sebesi,iltjei és betegei helyzetének
javitására vonatkozo, Genfben 1949. augusztus l2-én kelt
Egyezmény,, 38-44. c ikkei szabály ozzák.

A Magyar Vi)riiskeresztr l szóIó 1993. éví XL. ttirvény 5. -a
ulapjón oz embléma a Viirtiskereszt szervein kíviil csuk a
nemzetk zi egyeunényekben meghatdrozoít egésuégiigyi ala-
kulaíok és intézmények, valamínt az utóbbíak személyzetének
és felszerelésének védelmére vagy megjeliilésére haszndlható.
A V r skereszt béke idején kivételesen - nemzetk zi egyezmé-
nyekben meghatórozott céIokra - engedéIyezheti a jelvények
haszndlatdt az dltal nos szabdlyok szerint orra nem jogosul-
tak részére. Ennek megfelel en Magyarorszógon oz kizóróIag
a Honvédelmi Miniszíérium és szervei vonatkoztísdban enge-
délyezett. Ennek ellenére az emblémát tobben használják, így
pl.: egészségiigyi szolgáltatást nyrijtó kórházak, klinikák.
háziorvosok, magánpraxist folytatók. Megtalálható a jelzés
továbbá gyógyszerkészítményeken, oktatási kiadványokon.
els segélyny jtó felszerelést tartalm az dobozokon, illetve
az els segély helyet jelz KRESZ táblán is.
Mivel a hazai koaudatban a voroskeresztet alapvetoen a7
egészségiigyi ellátással, az elsosegélynyujtással azonositják.
így az állampolgárok tudatában vélhetoen fel sem mertil a Ina-
gatartás j ogel lenes volta.
Az egyes szabá|ysértésekr l szóló 2l8ll999.(XII.28.) Korm.
rendelet 14. . (l) bekezdése a leírt cselekményeket azonban
jogosulatlan címhaszná|atnak minosíti, és otvenezer forintig
terjedo Pénzbírsággal szankcionálja' 

polgtírmesteri Hivatal

tinkormáílyzati
rála tások 2o,0,6"

e Wálaszásí lroda áSékoztatóia
fi Kozíársasági El-

a/I- nclk a lrelyi onkor-
miinyzati képviselok és
polgármesterek általá-
nos választását 20a6.
október l -jére
{vasárnap) fune ki.
hz_, onkormányzati és
terí,iletfej lesáési minisz-
ter a választási el_iárás határidoit a 312006.(VII .26.) számu ren-
deletében állapította meg, melyb l a válasáópolgárokat érinto
i e gíbntosabbakat emelj i,ik ki ;

liólasztójogosultstíg nyilvántart sa
A névjegyzéket 2006. augusztus z-tól augusztus 9-ig kóz-

szemlére kell tenni.
A névjegyzékbol való kihagyás, illetoleg torlés vagy a név-
iegvzékbe .raló f'elvétel miatt 2aa6. augusztus 2-tol augusztus
i;*en It'"00 óráig lehet kifogást benyrijtani.
A, nevjegyzékbe tortérro felvételrol szóló értesítot az ajánló-
szelvénnyel egytitt 20a6. jrilius 3l. és augusáus 4. kózótt kell
rnegktildeni a választópolgároknak.

A. választópolgár lakóhelyén vagy ha lakóhelye mellett
}egkésobb a választás kittizését megelozo napig tart zkodási
helyet. is létesített -- be.jelentett tart zkodási helyén választhat.
Ha a válasrtópolgár lakóhelyén tril tartózkodási hellyel is ren-
delkezik" a lakóhelye szerint illetékes helyi válasáási iroda
vezetó.iétol kért igazalással a tart zkodási helye szerint illeté-
kes helyi r,álasztási iroda vezetójét l - vagy a szavazás napján
a szavazatszámláló bizottságtól - kérheti a név.i egyzékbe való
t'blvételét" lgazolást személyesen vagy meghata|mazott udán
2006. szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
ug), lehet kérni, hogy az2006. szeptember 26-ig megérkezzen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához. Igazolást
legkésobb 2006, szeptember 29-én lehet kiadni.

r\ módosított névj egyzék,2006. szeptember 29-én l6.00 óráig
tek_inttreto rneg a polgármesteri hivatalbarr.

J,'álaszt si kamp ny
A válasáás kampány 2006. szeptember 29-én24.a0 Óráig
fl

Kanrpányt folytatni 2006. szeptember 30-án 0.00 órától októ-
br:r l -je | 9^00 óráig tilos"

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás kozponti hivatala a
névj egyzékben szerepl választópolgárok családi és utónevét,
valarnint lakcímét a jelolteknek, .jelolo szervezeteknek kéré-
sükre 2006" szeptember l2-tó| adia át.
A kijzszernlére tett névj egyzék. másolatát a helyi válasáási
ircrda vezetóje a jelolt, jelolo szervezet kérésére 2006. szeptern-
her lZ-tóI aclja át"

lel?ilés
Jeloltet" illetoleg megyei listát legkésobb 2006. szeptember

S-án l6.00 óráig lehet bejelenteni az ílletékes választási bizott-
ságnál.
t{el"v"i képviselEielolt az lesz, akit a telepiilésen a válasáópol-

A szavazókori jegyzókonyvek egy
lasztási irodában 2006. októb er 4-én
to.
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ffialta rrnár a vén díák.o.
A ballagó diákoknak travaló

Rohan u világ

Az ember néha nag)lon siet
Es elfelejti, hová is meg,l"
De ha id(íben észreveszi
Elsuhanó lelkét megkótózhet i.

s, akkclr ialán kórbenéz
Így rnegtáthat_ia mi a tét:
-- karbeftttni a világot,
íIogv szívében emléket ne lásson;
* va*, megélni az életet,
Es turlni azt, hog hová meg/.
A.z: álmunkat ne adjuk_ftl,
Mert minden nk oda lesz akkor.
őrizziik a szíviinket,
,\ benne. u sak emléket!
Melyek eg/re szebbek lesznek
R rshanó kis életijnkben.
l,ás,suk azt, ami mo, t a_ielen nk,
Hogy szép leg,len az elmék,
Hiszen ez tnarad csak nekt;nk.

V ri)sné Markó Tiinde

_&
tby íI&,íatÉs

Az iinnepí rulra

I gyerekek oltozete t bbé-kevésbé megegyezik a felnotte-
arlkével. A bíró, bíróné, oregcsosz ruhája szinte teljesen azo-
nos az id sebb korosztályéval. A csoszlányok használják a
pártát. Ennek anyaga és rlíszítése ugyanolyan, mint szoknyáju-
ké és kotényi.iké. A csoszlegények az óvodában egységesebb
viseletet hordanak. Ennek oka, hogy nincsenek ktilon mulató-
sok és lovasok. Mindegyiki.ik bó száru, fehér nadrágot, bo ujj
fehér inget és zsinórozott mellénykét hord. Fekete kalapjukra
árvalányhajat triznek. A nadrág szárára, dz ing ujjára és a ka-
lapra, is nemzetiszín szalagot varrnak.

A sziiretí bál napja
il bál idopontja általában augusztus 20-át koveto vasámap.

a/ lAz idén pontosan aug.20-án keriil megrendezésre"
Az i,innepi program menete így alakul:

13 órától. amíg a gyerekek gytilekeznek., a hintó elmegy a7,

oregcs ószérí, bíróért és a bírónéért. Őt< a án bejád ák a falut. és

hívogaüák a népet, rovid rigmusokkal.
Jó napot kívánok! Az óregcs sz én vag,lok,

Szíireti bálunkra most hívogatok.
Kész ltiink már naglon, erre a szép napra
Most van az ovisok kedvenc va,sárnapja.

Lesz ott evés, ivás, sz l , csoki, siiti.
Aki eljón, mind ntegeheti.

Tombalán is nyerhet a kedves verldég,
Kívánunk mi ahhoz igaz szerencsét!
Ennyit el legbe, ki ott lesz, meglátja,

Mit tudnak a g/erekek ma az óvodában!
14 órától csoportonként mtisort adnak a gyerekek. Fclként a7
abban az évberr megismert k rjátékokkal. népies dalokkal. szi,i-
reti versekkel szórakoztaüák a kozonséget.
En:. koveti a fblvonulás. Párokban elsétálunk a falu kozpontjaig
A koronat volt ovisaink viszik .;,.,,;1;:1:.:

(alsó tagozatosok). mert ez a ki-
csiknek még nehéz lenne.
16 órától kezdodik a bál. E7í a
kovetkezó versike nyitja meg:

Mese, mese, meskete.
Itt a bíró és neje.
A bírónénk csupa báj,
Gyongykaláris a nyakán.
Biiszke is rá ferje-ura,
Megakadt a szeme rajta.
Boldogságuk tartson soká,
Kezdodjon hát a vigasság!

Ha jó ido van. akár este 9-ig is eltart a rnulatság Kozberr 17

órakor tombola sorsolást tartunk. A rendez.vény bevételét d7,

óvoda játékok vásárlására f'ordítja" K. .4-

#3,#, figexy me ta rktin}rvekríit
,t l. állarn továbbra is támogaü a az arra rászorulók ingyenes

#ltankonvvhoz jutását. Errol onoket már tá.iékoztattuk. az
rgenyeket fblmértíik. Szeretnénr felhívni azoí|,rUtot figyelmét,
akik az ingyenes tankonyvlroz jutás fbltételeinek nern f'elelnek
meg, de szeretnék a tarrkonyvvásárlás kiadásait csokkenteni. Az
írj, tobb ezer forintos tankonyvcsomagok helyett 2-3000 Ft-os
aroíl vásárcllhatnak olyan tankcinyvcsomagokat, amelyek hasz-
rtáltak. de jó állapotban vannak, a készlet erejéig.

,Pá[yáaatokfó
f untestr]ilettink torekszik arra, hogy a nehé z anyagi hely zetre
i.r való tekintettel, pályázatok írása tján még tobb lehetoséget
Lriztosítsunk tarrulóink képességeinek kibontakortaására. Dél-
utáni spcrrttevékenység leborryolítására dr Volmanné Reiclt
Mdrta tanárno kész.ített páIyázatot. és nyert 464.000 Ft-ot

Ket pályázatot készített Laposdné Sashalmi llona tanítóno.
Llg5"ik pályáz,at,a a tanulók tehetséggondozása témakorben az
einverheto teljes crsszeget 46.000 Ft-ot kapott, másik pályázatál
.;zelpternberben értéke l i a pály ázat k i írój a.

óvodaí. ziifetí bát
F'olytaíás az els oldalról

|Il Wza napoll (szombaton). az apllkák felállítják a sátrat tolgy-
ll faágakból. tolgyfalombból. Vasárnap délelott torténik a sátor
ós a, ninto felrlíszítése. Ez azanyukák felad ata. A sátor díszítésé-
hez elengedhetetlelr a szolo és más idénygytimolcs. mint a diny-
l])/tj. kf-irte., alma," A színes krepp-papír szalagok kozott jól mu-
ta.inirk rnég a piros és sárga paprikák, voroshagymák is.
,q kcrronát tigyes kezek kotozik három színti szolobol,, amit
riernzeti szírru szalaggal díszítetí ruclakra erosítenek.
Akinek, nem jut munka kint, azok bent elkészítik a szenclvicse-
ket. ktszervírozzák az általuk hozott. eladásra szánt siitemenye-
Ket

A sziilok llozz.áállása kedvezo, nagyon sokat segítenek.

-ail.i
|i.i|..í:

ffi
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lraneín jtivóí je ís van!
Ío it t rorozatunk utolsó
L rész.ében a te metési
isterrtis neletról. a halálról
ó*c a g, ászról lesz szó"
szeretteink halálakor
nehéz. kimondani e szava-
kat: solta t bbé. Tiltako-
zik ellene emberi termé-
szettink: a halált megta-
pasztalja. ám elhinni nem akarja" ,,Soha t bbé." E gondolat
hasítti fajdalom gyászunkban. Az ember reménnyel akarja elen-
gedni szeretteit. hinni, hogy a halál ellenére is van jovóje szere-
tett halottjának. Már az is jovo, amíg élnek a hozzátartoz k, s
emlékeznek rá, Sokan élettik.jovójét gyermekeikben látják. Ám
ezek &.rjov k" nem az., "' nem a személy jovóje. Ezérí nem
is torlik le szemi.inkr l a konnyet, szívtinkb l a felelmet. Mi
olyan jovót szeretnénk neki, amelyben Ó maga él, szeret. Jézus
határazottan enol a jovorol beszél" Olyan jovorol, melyben
fblfiatódik az emberi élet. Jelen élettinkben az anyaghoz k -
töttségtink erosebben hangs lyozódik. míg jovo élettinkben
szellerni természeti,ink nyer nagyobb jelentoséget. Isten az élók
lstene. Neki csak él k vannak. Él k., akik most a floldon tér és
idó keretében élik életi,iket, és él k, akik ahalál á|ta| leszállnak
a tér és id keresztjérol, és más állapotu életbe kertilnek. A
kr.lszoritk elhervadnak. a k sírok beornlanak, az emlékezók is
rrreghalnak -- ne az ezek biztosította jovore gondoljunk, hanem
íIrTa, amit .Iezus ad neki,ink. Egy ember muldát, testét el kell
temetni. A jtivójét nern " Az az lsten kezében és szívén van. Egy
rákbeteg írón bricsuzkodott így ovéitol: ,, Azok az áldoft nagy
emberek. akiket életem során megismeftem, már mind ott van-
n"ak. s azok jó része is" akikhez szoros kapcsolat ftizott. A vi-
szontlátás reménye csodálatos! Milyen kozel van egymáshoz et

két világ! H,a majd átlépek a Fénybe, biztosan kozel leszek
mindegyikotokhoz továbbra is. Csakhogy hibátlan szépséggel
és kiteljesedett szeretettel. . . "
,.A halálban a trilélok számára az a legborzalmasabb, hogy nem
mondták meg a halottnak a lényeget, amit róla gondoltak, érez-
tek. Elkéstek szeretetttikkel, mint mindig." Hozzátartozóink
kozeli halála eros érzelmeket vált beloliink: a gyászoló maga is
halálra vágyik, vagy a halottal szembeni ,,mulasztásai" miatt
gvotrcldik. és a megszakadt kapcsolat valamilyen folytatását
keresi, vagy teljesen megsztinik a kí,ilvilág iránti érdeklodés.
De senki sem gyászol egyedtil, és a család tagjai segítséget

[vujthatnak egyrnásnak, s annak, aki a legmélyebben szenved.
Am a sztíkebb és tágabb kornyezet a gyász teljes megélést néha
elutasída, így, a gyászoló kénytelen mélyebb érzéseit elfojtani,
letagadni. s így ma gára is maradhat gondolataival, félelmeivel.
rnagányával- A gyászolórrak rosszul esik, ha a kornyezet ugy
kezeli eiket^ rnintha sernmi sem tortént volna (arra szoktunk
gondolni" hogy ne stilyosbítsuk fájdalmát, pedig ezzel elmene-
küli.ink szenvedési elo). A gyászolók leginkább az egytitt trall-
gatásra vágynak, arra|, hogy idot kapjanak. A gyászolónak
sztiksége van arTa. lrogy a halálesetr l. szeretett halottjáról rijra
és ujra beszéljen" Feszegetik a kérdések, hogy miért épp így
halt ffieg, rniért épp most, mit remélhet szerette számára ahalá-
leln fíil. hogyan vélekedlret Isten az o hozzátartozojáról, hogy
mennyi idóre lesz sziiksége ahhoz, hogy magára találjon, és ki
fbg neki segíteni a praktikus tennivalóban. A gyászolónak
sztiksége van a mrilt felelevenítésére, ami tudatosída benne,

amit alig tud elhinni, hogy szerette tényleg eltávozott mellole.
'Iemetéshez, gyászhoz kapcsolódó régi, sok helytitt még ma is
él r szokások segítenek benníirrket az e|szakadás lelki t lélése.
ben. Régi id kt l él 7 ,,gyászév", amikor a magára rnaradottat
siratóasszonyok keresték fel. A gyászolir fekete ruhát oltott.
arni ma is azt fejezi ki. hogy ki ezt viseli, nehéz helyzetben éi.
és ezért ki,ilonos szeretettel és odafigyeléssel legyerr iránta ;j

kornye zete. igy u gyászoló nem maradt egyedtil,, s korny ezetét
is érzékenyerr érinti fajdalma. A temetési istentisne|et régerr a
gyászolo házban kezdodott, s a sírnál nem ért véget. A vasárna-
pi istentiszteleten rnég ma is a gyászolókra emléke zik a gyiile-
kezet. A kozépkorban a halál utáni harmadik. hetedik. harrnin-
cadik napon nyilvános misét tartottak Egy, év leteltével szinten
a templomban zárult a gyászév. Mára a gyászév megtar-tásárrak
szokása a tenrplomban egyér-telmtien megsztint, sclk családban
azonban megtartották a gyászévet. Ezért vezettiik be a templcl-
mi hirdetések kózé a gyászévfordulókra való megemlékezést,
Jézus, amikor a foldon járt' nem kertilte ki a temetést, íi. gvász-t.,

a halottakat. Megrendíilten egytitt érzett velíink, és egytitt óre.i
most veltink is, hogy az Ő nyugalmával higgytik a holtak. il
halottaink me gvá|tozott. de meg nem sztint életét.

Arrnaflirdaii tábor

llalíiís
lh halottnak nemc ak multja,

1lTemrég érkeztem meg
o/ t Lengyelb l, pontosabban
Annaftirdorol.
E^ a nevet az Anna-fbrrásról
kapta, ami ott csurgott a tábor
tertiletén. Ezen a helyen reme-
ktil lehetett ttrázni^ nemcsak
azérL, mert gyonyoru a kornye-
zet, hanem azért is, mivel ren-
geteg uj ismeretet lehetett sze-
rezni. Én nagyon élveztem a
novényeket és az állatokat.
Minden áhítaton egy zsoltárt
ttink, persze a felnóttek is.

kirándulást, ugyanis imádom a

tanultunk. Játszottunk. énekel-

Készítetttink agyagból kiil nféle tárgyakat" fbntunk karkotot.
Az ebédlonél egy tobb száz
éves park volt. Olyan magas
fakat láttarn, mint eg}" báz,
vagy akár nagyobbakat is.
Utolsó nap délutanját i)

gunarasi strandon toltotttik. Ez
tetszett a legjobban.
Remélem, hogy .jovore is ilyen
csodálatcls helyre utazttnk.

Szabó Vivir:rr,

A vidám kis csoportunk
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Mi a teendo. ha valóban kevé s az anyatej'?
Fontos, hogy ne adj unk rogton tápszert.
Az anyatej mennyisége novelheto. ha a csecsemo gyakrabban
szopik, dz anya megfeleloen táplálkozik. tobb folyadékot fo-
gyaszt és sokat pihen. Ebben az esetben ktilonosen jelentos e

család segíto szerepe . A házimunka átvállalásáv al az anya ter-
hei csokkenthetok, t bb ido jut pihenésre. A lelki támogatássa|
novelh etó az ónbizalma, a szoptatási kedve.
Nektink védonoknek egyik fontos feladatunk a családok, anyák
felkészítése, segítése,, hogy a gyermeki.iket rninél tovább tudják
szoptatni, ezáltal elosegítsék egészséges fejlodésiiket. Bérces

l990" augusztus l -jén Firenzében
szíiletett meg az a nyilatkozat,
arnely an a célt tuzte ki. hogy a cse-
csenrok élet,iik elso hat hónapjában
kizárólag zopjanak " Azota tinnepeljtik a szoptatás világnapját
a ,,másortik arryák napj át" .

Az anyatej az egyetlen táplálék a csecsemo életének elso hat
honapjában. amire sztiksége van, hiszen teljes mértékben kielé-
giti a baba szi,ikségleteit.
hz anyatej a legtokéIetesebb táplálék a csecsemo számára,
ínert az megf'elelo mennyiségben és minoségben tartalmazza
n:indazokat a tápanyagokat, amelyekre a fiatal csecsem rrek

sztiksége van"

Az anyák98%-a képes lenne szoptatni gyermekét., ha megfele-
l tsmeretekkel. onbizalommal rendelkezne. és ha a család is
támr.rgatná ebben.

,4 szoptatds eI nyei:
o megvécti a kicsit a t-ertozésektol, betegségekto|, az allergiás

9

re;rkcióktól
* rnirrdig kéznél van.
,s ílem keri,il pénzbe
* tisaa és megfelelo h mérsékletti
. szoptatott csecsemok szellemi fejlodése gyorsabb, és intel-
ligenciájuk gyakran magasabb. minf a tápszénel tápiált gyer-
meke

A kizárólagos szoptatás artjelenti, hogy a csecsemo anyate-
ierr kíviil semrnilyen egyéb ételt vagy italt nem kap. Ez sokszor
azért írem "ion létre" tnert az anyák, a család neín hisz abban.
hogy ez megvalósítható.
Ktilonbózó tévhitek elterjedése is lrátráltatja szoptatás sikeres-
ségét"

l-eggyakrabban a7, alábbi mondatok hangzanak el:

& {,'izes a tejem: az anyatej a csecsemo sztikségletei szerint
változik, az elso napokban srirtíbb a tej, valamint szoptatás ele-
jén hígabb anyatej tiri,il, ezért gondolja sokszor az édesanya.
hergy híg. de ez, nem így van.
, Nincs elég tejem: a csecsemo nem csak akkor sír. ha éhes.
Ha. a s lyfejlodés kielégít , nincs sziikség pótlásra.
Ha gyakrabban.szoptatok, nem lesz elég a tej: azanyatej a cse-
csemo igérrye szerint termelodik, minél tobbszor szopik, annál
tol:rlr lesz a te.i"

A szoptatás elonyo s az édesanya számára is. 'Iobbek kozott
az.ért. rnert amikor a babát kozvetlentil a szíilés után mellre
teszik, a szopás hatása serkerrti a méhosszehrizódást, ezért ki-
sebb az anyai vérveszteség, így csokken a vérszegénység kiala-
krrlásának kockázata. Késobbiekben a szoptatott anya hama-
rabb visszanyeri eredeti alakiát, mivel a hormonok hatására a
hasoR. a combokon. a íblkaron felhalmozódó tartalékot jelento
esirpárnák a szoptatás alatt t-elhasználódnak, valamint a szopta-
tás csokkenti a mellrák, petefészekrák és a csontritkulás kiala-
ktrlásának a. kockázatát ís.

A szoptatás a csecsemo alapvet érzelmi sztikséglete is. Az
anyai rrlelés. az édesanya illata és hangi ?, ? szoptatás alatti koz-
veflen b(jrkontaktus biaonságot is .jelent a kicsiny csemete
sz-,amára. A már ekkor kialakult bens séges érze|mi kotodés
megalapazza a késobbi tanós, pozitív kapcsolatot az anya és
}:vermeke ktizott.

Éaés.rsé,g,fruké.fr

Anyateje vílágnap
fl ugusztus l-je az anyatejes vi-

n/l- lágnap tinnepe, amely napon
koszonttink minden szoptatós édes-
arr_vát

d Iíiile hasea rí in íarm$cíti
Gázá:,áínogaúá s i tá réko ztalta

il Kormárry céljául tuzte ki a
.|lgázár-támogatási rendszer át-
a|akítását. A folyamat elso, átmeneti
eleme az egyes szociálisan rászorult
személyek számára gázár-és távh
támogatás nyúrjtása, mikozben az,

egységes ártámogatás módosított
fbrmában fennmarad. A részletsza-
bályokat ajulius l5-én hatályba lépo 13812006. (VI .29.) Korrn.
rendelet tartalmazza, amely az avgusztusi gázár-emelés terheit a

2006. évre vonatkozoan hivatott mérsékelni.

Gázár-támogatásra jogosult a fogyatékossági támogatásban
vagy magasabb osszegti családi pótlékban részestilo. illetoleg
nagyc saládo s sze mé ly. am enny i be n háztartásában
a) az éves háztartási céli, sá{og,,asztás meghaladja az 5l 000
MJ-t, (megazsul) de nem éri el a I70 000 MJ-t, és

b) az eg/ f re jutó jóvedelem nem haladja meg az óregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb ósszegének 200 %-át (5 ].600,-
Ft), eglszemélyes háztartás esetén 300 %-át (77.400,- Ft)

A támogatás iránti igénylolapot a Magyar Államkirrcstárnak az
igénylo lakóhelye vagy tartozkodási helye szerint illetékes terti-
leti igazgatósága2006. augusztus l-ig megki,ildi a fogyatékossá-
gi támogatásban vagy magasabb osszegti családi pótlékban ré-
szestilo, illetoleg nagycsaládos személyeknek.

A támogatásra való jogosultságot az életvitelszerti lakóhel1,
vagy tartozkodási hely szerint illetékes telepí,ilési onkormányzat
jegyzóje állapítja meg. A kérelem beny .itásának határideje:
2006. augusztus l 5.

A kérelemhez mellékelni kell:
a) a nyugellátás, baleseti nyugellótás, nyugdíiszeríí ellátás, .frr-
g,latékossági tátnogatás, illetve a magasabb ósszegtí vag,l nag-
családosként igénybe vett családi pótlék folyósítását igazoló
iratotva annakfénymásolatát,
b) az el z hayi jóvedelemre vonatkozó adatokat igazolrj iratoí
v agy annak fénym ás ol a t át,

c) a kérelem beny jtását megel z hónapra kiállított gázszáru-
lát.

A jegyzó a hozzá beérkezett kérelmek elbírálása során csupán
azt vizsgálja, hogy a kérelmezó beletartozik-e valamelyik jogo-
sultsági csoportba, megí'elel-e a jovedelmi feltételeknek. illetvr:.,

hogy a kérelmezó vagy a vele egy hánanásban élo részestil-e a
gázszolgáltatásban. Az éves fogyasztás nregállapítása, és ennek
fiiggvényében a támogatás mértékének meghatározása a gáz-
szolgáltató feladata.

A gázár-támogatást a jogosultak természetben kapják, a gáz-
szolgáltato által kiállított számlán keríil jóváírásra,

Polgdrmester i II illaí a l
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Augusztus 4. /pérr teW 20 ra
ISMERETLEN HívÁs ?k?k

Színes, feliratos amerikai thriller, 87 perc
l;'oszereplok: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Tessa
Thomp on Rendeae: Simon West

Augusztus 6. /vasárnap/ 20 ra

TRANSAMERICA**
Színes. feliratos amerikai filrn. l03 perc

F'ijszereplok: Felicity Fuffmann, Kevin Zegers
{iencleáe: Duncan Tucker

Augusztus 23 lszerda! 20 rakor

^ZELTAKARITOI 
orí

Színes, feliratos angol vígláték, l03 perc

F szereplok: Rowan Atkinson. Kristin Scott Thomas,
Maggie Smith, Patrick Sw ayze Rendezte: Niall Johnson

Augtlsztus 27. lvasárnap l 18 ra
TULASOVENYEN

Szines. szinkronizált anterikai aninrációs filnr. 83 perc
RendeZe: Tim Johnson, K.arey Kirkpatrick

Augusztus 30 /szerdal 20 ra

AHARAG 1\{APJA*
Sz.ines. szinkronvált magyar-angol kosztiimos. középkori thriller, l05 perc

Foszereplok: Christopher Lambert.Oroszlán Szonja, Brian
Blessed, Bicskey Lukács, Gryllus Dorka

Iró-ren dezó: Adriarr Rudomin

Korhatár:
t l2 éven feltilieknek
** l6 even tbltilieknek!
* {< >r l 8 éven fblijlieknek !

*TEG|.'! r.án".4l.Ií;

{e áraj. helyárak: I.: 450 Ft, II.: 400 lrt
Emelt helyárak: l.: 600 Ft, II.: 500 Ft
Dupla helyárak: I.: 900 Ft. II.: 800 Ft

Augusztus 37- szeptembet 3-ig
MOZIÜNNEP apakii Várcsi MÓziban

CSAlÁt)I NAP
2006. augu ztus 19.

2006. augu ztus 20"

A míível dési ktizpont, és az ifttistígi iroda
jtíIius 3I - augusztus 20 k z tt, k nyvttír
peclig jtilius 3I j ougusztus 28 k ztitt kaF-
bantartds és nagytakarít s miatt zdrva turl-

P"Al(sI NYÁ r
DUNAKÖMLÓDI NYÁRI EST

2006. augusztus 5.

Helyszín; Duna-part

l 5.00 VALAMIT EL KELL MONDJAK
EMILIO mtisora

l 5.40 PAKSI PATTANTYUKOK
UGRÓKÖTELES CSopoRT mtísora

l6.00 SUGARZO LÁNYOK

16.20 HOMOK A SZELBEN Balázs Fecó mtisora

l7. l0 ELEKRO BOOGIE FEHER ATTILA mrjso-
ra

17.15 BREAK TÁNC
süró TAMÁS ,, JULíO" m isora

17.20 PAKSI TWIRLING ÉS BOTFORGAT,Ó
EGYESÜLET bemutatója

17 .45 ADAGIo
-ínagyar és ktilfbldi popslágerek. klasszikus énekstílussal
Kozremiiködnek: Homonnay Zsolt Nagy Sándor" Balcztl
Péter

18.25 AKROBAT ORIGINAL DANCE
SCHOOL mtisora

l9.05 RITMO LATINO - latin dance sho.ruv-

l9.50 LATIN PASSION
C REO L EGYÜTT'ES koncertj e

Helyszín: Erzsébet SzeiIIó m g tíi park

21.30 UTCABAL Játszik: a HORIZON'I zenekar

Helyszín: Duna-part

l5.00 AMIT ADHATOK
PÁL '|AMÁS a Me gasztár Il" d ntosének nrii-
Sora

l 5.40 MAZSORETT EGYIJTTES
ELEVENEK csoportia

16.20 NIEZILLATU NYAR
ILLÉNYI KÁTICA hegedtimtivész mtisora

17.20 PARTY TANCKLUB MUSORA

l8.10
aa

TUZVI RAG TANCEGYUT'IES mtisora

l9.30 JOJJ VISSZA VANDOR
DEMJÉN ppRENC mtisora

20.25 ISTVAN A KIRALY
a rockopero kereszímetszete
Kozremtikodik: Varga Miklós, Vikidál Gyula. Ivlakral Pál.
Koós Réka, Tunyogi Orsi, Papadimitriu Athina. Molnar
Lászlo

2l .l5 rÁxt,yÁs FELvoNuLÁs n pu-rvÁF-

21 3a TUZIJAT,EK
[|elyszín: Faluház el tti tér

l8.00- l 8,30 nÖllnn BLuEs BAND

l8,40_ 19" l0 CSILLAG sHowrÁnc EGYEsÜt_,Br
miisora

l q"2()- l 9,50 PARTY TÁNCKaUB mtisora

},a.00-20.50 GYERE TÁNCOLJ MÉC
SZŰCS JUDIT rntisora
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unius 25-én lejátszottuk az utolsó
of kezdetét vette a rovid nyári szi,inet.

fbcival toltotték j átékosaink.

bajnoki mérkózést, és

melynek nagy részét

Julius 2-án a fél csapat Bolcskén focizott az ottani egyestilet

.1ubi lerrmi iinnepségérr"
A b lcskeí Iutballcsapat tíz éve szerepel a megyei I osztáIyban,

a jubileum alkalrnóból u mai csapat jdíszoít o kordbbi évek

,iátékosaibóI sszeóIlított csapaítal, melyben helyet kapott o

mieink k ziil MiiIIer Róbert, Szili Lajos, T rjék Péter, Hargi-
tai Gergely, Araczki Attila, Besencz,i Istv n és edz ként Blatt
?dI"

Egy héttel késobb a paksi strandfoci bajnokságon vett részt a

csapatunk, és rneg is nyerte a tornát.
,4z iirgemezeí stranfoci bajnokstígban 7 csapat vetí részt, ahol
k rmérk zések voltak, uzaz mindenki jtítszoít mindenkivel. A
tornu rosszul indult, mert a Ji k kikaptak DunaftIdvdrtól,
mujd d níetlent jdtszottak Gerjennel. Aztdn beindult a henger,
sCIruzotban j ttek a gy zelmek Simontornya, Németkér, Bony-
Ittíd ellen. Ki)zben botlott a két leger sebb csapat is, a
Duttufijtdvdr és Ócsétty, így az utolsó meccs di)nt tte el a kupa
sor dí. Madocsa nagy harchan legyíízte Ócsényí, és hazahozta
tt kuptií"
,4 gy ztes csapat: Knapp ZoItán, Szili Lajos, Szili Zoltán, Aradi
{}ábor, Hargitai Gergely, Araczki Istvón, BOde István, Araczki
.,4ntal, edz Blatt Pál

{Jjabtr egy hét mrilva a pusztahencsei Boszi-kupán indult
csapatunk, és ismét tornagyoztes lett.

A pusztahencsei Boszi sijr z szponzor l stívul ismét megren-
dezésre keriilt o Boszi kupa, kilenc csapat rész.tvételével. A
mudocsaiak az A csoportba keriiltek, ahol mindltdrom ellenfe-
tiiket rnegveríék, sorrendberu a nagydorogi,,Rutintalunokut",
il. Németkérí, és a Gy rk nyt, így d nt t jcítszhaítak u másik
csoport gyíízíesével, a pusztohencsei,,Boszorkányokkul. A
tliiltí(í sima 6:2-es madocsai sikert hozott, és természetesen
kupug.y(ízelmet-
Á csupat tagjai: Knapp Zoltán, Áradi Gábor, Hargitai Gergely,
rlraczkt Attila, Benics IsNán, Áraczki Antal, edz Blatt Pál.

ÚilaUU egy hét mrilva me gkezdódott a géderlaki Duna kupa.

Szakm r-fuIadocsa I:3 (!:0) (G : Taba, Araczki A., Hargitai)
..]raczkt ,4tíila-Baka László. Blatt Pál, Araczki Isruán, Szili Zoltán-Tancsct'Ta-
tltzs. Wascher Roland, (I{aag Gáboil Aracz,ki Aníal, T'aba Gábor-Hargitai
ilt:rgel1l. Besenczt Isndn

Áz els félid ben kimondottun rosszul jÓtszottunk, a
szakm riak í bbet birtokoltdk a labddt, de a góIon kíviil hely-
,Ieteket szerencsére nem tudtak kialukííani. A mósodik féIid re
n mieink iisszekapícik magukat, és o sorozatos támaddsok ,neg-
ttozttík u góIokat, Taba Gábor, Araczki Antal és Hargitai Ger-
gtí révén.

A hétkcrznapok a nagy kánikula ellenére kemény edzésekkel
ielnek

hz évz.áró_évnyitó vacsora jrilius 7 -én keriilt megrendezésre a

fa|.uházban. a rendezést és a koltségeket teljes mértékberr a
baráti kor vállalta. Meghívást kapott minden futballista
feleségével. barátnójével egyi,itt. Ezen a rendezvényen BIaít P I

eelzo értékelte a?_, elózó szezont, ismertette saját osztályzatai

alapj án ajátékosok rangsorát.
Szó esett a jovorol is, Suddr Andrds bejelentette. hog},

munkahelyi és iskolai elfoglaltsága miatt a kovetkezó szezont
kihagyja, Szili Zolt n pedig bejelentette, hogy hazatér

Bolcskérol.
Aztán a kovetkezó idoszak jabb változásokat hozott, orommel

tapasztaltuk, lrogy Y r s Zsolt és Vidittszki Norbert
szorgalmasan látogatja az edzéseket. Két j játékos is feltrint^

Haag Gábor Dunaszentgyorgyrol. Taba Góbor pedig

Balatonfiiredrol szeretne hozzánk igazolni, viszont Besenczi
Zoltán és Seregi Istvdn be.jelentette, hogy Bolcskére illetve a7

ASE-h oz igazol.

Megkaptuk az uj bajnokság versenykiírását, de sorsolás

egyelore még nincs. A bajnok Durrafoldvár nem vállalta az NB
III_at, a második Tolna nevezését nem fogadta el az MLSZ. A
Dunaszentgyorgy és Szekszárd kiesett a megyei I. osztályba. de

a Szekszárd megpróbál mindent e|kovetni, hogy NB III_as

maradhasson. A megyei II. osztályból hozzánk nevezett a

bajnok Gerjen, a második Cikó viszont nem. A kiesó
Simontornya és Kéty aláírásokat gytijtott , hogy 18 csapatos

legyen a bajnokság, így Ok is indulhatnának. Jelenleg

képlékeny ahelyzet, annak ellenére, hogy l3-án indul aszezon.

Örommel tapasztaltuk, hogy folyamatban van az oltozo épíilet
korszerrísítése . Lesz noi. ferfi wc a nézók számára" és lesz wc
a játékosok számára a volt szertárból leválasztva. Felujításra
kertil a játékvezetói zuhanyzo. A szennyvíz vezeték rá lesz

kotve a hálozatra. A munkák miatt nem lehet használni a,z

oltozoket, zuhany zokat, ezért nem tudunk hazai pályán

e loké szi.i leti mecc seket, j átszani. Kérj tik szurko l ó in k ttire l mét. é s

egyben affa binatjuk Óket, hogy az uj szezonban az elózoeknél

is tobben j jjenek meccsre, egyrészt a kornyezet kulturáltabb
lesz, másrészt a csapat is fogadkozik egy szép helyezés

megsze rzésére.

Hamarosan rnegkezjiik az ószi pártoló tagdíjak szedését. men

a labdafogó hálók beszerzésére és a szerelések, labdák
pótlására, cseréjére nincs más forrásunk. Az alábbiakban
bemutat_i uk az uj szezon koltségeit.

Ktiltségeink:
Nevezési díj 60.000+ÁI,e 75,000,-Ft
Tagdíj 30.000"-Ft
Bíró. f'elnott '7.000.-F-t

Partje|zó. felrrott 4.000,-Itrt

Bíró, ifi. [J 17, U l 3 ,1.000.-Ft

Partj elzó, ifi 3.000,-Ft
Játékengedély. felnótt 3.720.-r^t

Játékengedély, tirlkoros ifista 2.220,-ht
Játékengedély, ifista 1.560.-Ft
Játékengedély, 96.0l .0l után 60t),-Ft
Igazolási díj 480"-Ft
Atígazolási díj, felnott 4.800.,-Ft

Átigazolási díj, if-r 1.200,-Ft Lénárt Gyula

Elíikésztiletí mérkiízések
S-ijs mindkét mérk(ízésen
Dunakiiml d - Madoc a 3:5 (G.: Be.senczi l.,.3, Hargitat. Bóde)

Sok gólt hozó mérkozés már az elso ftlict ben eldolt.

Madocsa - Dunaszentbenedek 5:4
(G.: Bóde 2, fJesertczi l., Hargitai. ,4radt t

Ismét sok gól,de a mérkózés a második felidoben dolt el. md

Ktadja: Mudoc a kiiuég Önkormdnyzata,
|["órdel -szerkeszt : Máté Dénes tanár
Madocs ai honlap http : //tnadocsafpn. hu
,4z iijság bejeglzési száma: 2.9.1./ I2ó8-1/2005

Felel s kiadó: Gelencsérné Tolnai Kldra polgármester,
Szerkeszt ség cínle: 8: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b,8: J_í7-22I
E-mail : maíedini@olno.net
Ilyomda, É rVX T. Szolgáltató Bt. Szekszárd


