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Iskolai hírek

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
Már javában tartott a farsang időszaka, amikor a Madocsai Református Általános Iskola tantestülete, diákjai és
dolgozói farsangra invitálták kedves vendégeiket, február 14-én délután.
Ennek az időszaknak a hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől
(január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.
A farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos
mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és párkeresés, udvarlás időszaka, de célja volt a hideg tél
elűzése is.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült
bennük. Legjellemzőbb mozzanata az álarcos, jelmezes alakoskodás.
Ebben az időszakban bálokat, mulatságokat, népünnepélyeket szerveztek.
Csúcspontja a karnevál, magyarul a farsang farka, ami az utolsó farsangi vasárnaptól hamvazószerdáig tart.
Farsang farkán tartják a riói és a velencei karnevált is. Nálunk legismertebb a mohácsi busójárás, ahol a rendezvény
utolsó napján, húshagyó kedden, temetik a farsangot: szalmabábút, koporsót égetnek.
Az iskolai jelmezbálnak az idén is a Sportcsarnok adott helyet, amit a gyerekek egész délelőtt díszítgettek,
szépítgettek pedagógusaik segítségével.
Az idei évben is remek jelmezeket, koreográfiákat láthattunk diákjainktól. Szüleik, pedagógusaik sok energiát
fektettek abba, hogy az este ilyen szórakoztató és látványos legyen.
A jelmezesek sorrendje:
EGYÉNI VERSENYZŐK:
1. Noé bárkája
2. Minecraft karakter, Popcorn girl
3. Könyvmoly
4. Gólya
5. Joker
6. Ninja
7. Dob
8. Fekete özvegy, Minnie egér
PÁROS JELMEZEK:
1. Unikornisok
2. Dance Monkeys
3. Szóviccek
CSOPORTOS JELMEZEK:
alsó tagozatos csoportok
1. Tavirózsák és békák 2. o.
2. Lego emberkék 3. o.
3. Aranyszőrű bárány és csapata 4. o.
4. Hóemberkék 1.o.
felső tagozatos csoportok
1. Cinema city - 6. o.
2. Egy szoknya, egy nadrág - 5. o.
3. Diszkó-tor -7. o.
különdíj: Mézga család
Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik hozzájárultak az este sikeréhez. Bízunk benne, hogy jövőre ismét
találkozunk, és együtt tölthetünk majd egy újabb tartalmas és szórakoztató estét.
Zemkóné Horváth Zsuzsa

Óvodai hírek, Kuti Jana munkái
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Farsangi mulatság az óvodában
Az idei évben február 17.-én délelőtt tartottuk a télkergető-tavaszváró ünnepségünket az óvodában. A mulatságot
hosszú, vidám készülődés és díszítés előzte meg, mindhárom csoportban. A napokon át tanult verseknek,
mondókáknak és énekeknek köszönhetően fergeteges hangulat kerekedett. A hétköznapi ruhákat lecserélve a
gyerekek átváltoztak mesék szereplőivé vagy belebújtak valamelyik kedvenc állat bőrébe. A legtöbb kislány
gyönyörű hercegnőnek vagy tündérnek, a fiúk pedig félelmetes kalóznak vagy szuperhősnek öltöztek. De volt, aki
seriff, páncélos lovag, rendőr, zebra, méhecske, egér, focista, autóversenyző, sárkány, katicabogár, boszorkány,
unikornis, peppa malac, almaárus és menyasszony szerepébe bújt. A csodás jelmezek, a remekül sikerült maszkok a
szülők fantáziáját, kreativitását dicsérik. Nagy érdeklődés és taps kísérte a jelmezesek egyenkénti bemutatkozását
majd a felvonulást. Ezt követően különböző játékokkal és farsangi tánccal igyekeztünk még élménydúsabbá tenni a
gyerekek farsangját. A táncban elfáradt gyerekek üdítőket és finomabbnál finomabb házi süteményeket és farsangi
fánkot kóstolhattak, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a lelkes szülőknek. A „Hetedhét országra” szóló
farsang karneváli hangulatban telt, hangos nevetéssel, sok mókával és új élményekkel.
Az óvoda nevelőtestülete és dolgozói

Kuti Jana munkái
Talán nincs olyan madocsai, aki ne találkozott volna még
Kuti Jana keze alól kikerülő remekművek valamelyikével.
Falunapon a néptáncscsoport madocsai népviseletét, számos
menyasszonyi ruhát, vőlegény öltönyt vagy egy báli
különleges darabot is láthattunk már tőle.
Jana folyamatosan képzésekre jár, nemrég fejezett be egy
viseletkészítő tanfolyamot, ahol a vizsgamunkája a madocsai
viselet volt, amit régi fotók és ruhaminták alapján
készített.Ezt a viseletet és még 5 ruhát adott be zsűrizésre. 2
darab B kategóriás minősítést ami Hagyományos Míves
termék és 4 darab A kategóriás Hagyományos Mester Remek
minősítést kapott.
Folyamatosan szeretnénk bemutatni Jana munkáit a
Madocsai Hírmondóban, ezzel is elismerve munkája
minőségét és fontosságát a madocsai hagyományok
megőrzésében
.
Jana kérését tolmácsoljuk, hogy akinek az 1800-as évek
végéről, 1900-as évek elejérők korabeli ruhája vagy a
viseletekről fényképe
van juttassa el neki, ezzel
is segítve munkáját.
Az alábbi fotókon a
zsűrizett viseletei
láthatóak a barna inges
Madocsai viselet. A
fehér ing, mellévarrott
ujjú ingváll, Alföldi
szoknyával és Délalföldi köténnyel.
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Sütivásár

Beniért egy jobb életért sütivásár Madocsán!
Nagy Tisztelettel fordultam Madocsa közösségéhez ,hogy ismételjük meg azt a csodát amit a Leventénél!
Január 31.-én egy édes paksi kisfiúról írtam neketek Beniről, aki 4 hónapos korában megkapott 1 injekciót és
azt követő 24 órán belül szemmozgató és arcizom bénulást szenvedett, ehhez társul az Arnold Chiari
malformáció, ami miatt neurológiai kezelés alatt is áll!
Benit 3 éve már megmütötték, de nem sikerült, sőt szívleállás is történt a műtét alatt!
Beni nem tolerálja az altatást, ezért minden ezzel járó vizsgálat külön veszélyforrás!
Február 19.-ei vizsgálat amit Pécsen végeznek el megmutatja majd, hogy merre tovább!
Svájc vagy Franciaország!
Sajnos itt nem áll rendelkezésre olyan eszközpark amivel biztosítani tudják Beni sikeres műtétjét és
gyógyulását!
Ennek költsége kb. 20 millió ft!
11 milliót már nagyon ügyesen összegyűjtöttek Beáék, barátok segítségével!
Madocsa fantasztikus egységben összefogott Leventvért, amikor szükség volt rá, óriási hogy mennyi pénz gyűlt
össze 1-2 óra alatt!
Ezért bátorkodtunk újra kérni a falu közösségét, hogy csináljuk meg újra, és megcsináltuk, megcsináltátok
megint!!!
Miután kiírtam a posztot a Madocsáért csoportba azonnal és folyamatosan jelentkeztetek, hogy szívesen süttök,
szívesen segítetek amiben csak kell!
Fantasztikus egységben szépen alakultak a dolgok!
A plakát megszerkesztése, nyomtatása laminálása 1-2 napon belül elkészült és gyorsan kikerültek a helyükre,
hogy mindenki időben értesülhessen róla!
Annak ellenére, hogy az iskolai farsangra is készültetek, ezen a napon is odatettétek magatokat!
Megkaptuk a Mozi előterét, amiért nagyon hálásak vagyunk a Polgármester Úrnak, így szépen alakult minden!
15.-én szombaton már 11 óra után sorra érkeztek a finomabbnál finomabb és szebb sütemények, pizzák,
pogácsák!
A kávé, üdítő, forró tea sem maradhatott el!
Külön hálánkat szeretnénk kifejezni azoknak, akik a sütiosztásban részt vettek és délutánig kitartottak a hideg
ellenére is!
Benit és anyukáját is meghívtuk, hogy legyenek jelen vendégként ezen az eseményen!
Nagyon örültek és nagy hálával fogadták a kezdeményezésünket. Beni remekül érezte magát.
Bea, Beni anyukája 23 éve önkéntes adakozó és segít ott ahol szükség van rá. Volt, hogy egy teherautónyi
adományt vitt egy rászoruló családnak!
Munkahely és 3 gyermek mellett végzi ezt a fantasztikus munkát!
Úgy gondoltuk férjemmel ennyi éve segít másokon most visszakaphatja azt a sok jót amit eddig tett! Most neki
van szüksége segítségre!
Madocsa csupa jószívű, önzetlen emberből áll, segítettetek!!!!
Sikerült 530.000 ft-tal hozzájárulni Beni gyógyulásához! Ez hatalmas segítség nekik.
Az Alfa élelmiszer boltba is kiraktunk egy gyűjtőedényt, oda is sokan adakoztatok! Még most is tart ott a
gyűjtés, hogy továbbra is tudjuk támogatni Beniéket!
Hálásak vagyunk nektek, a falunak, a Polgármesternek, hogy Benit támogattátok! Hatalmas köszönet érte!
Bea és családja nagyon hálásak nektek!
Köszönjük, hogy segítettetek ebben a nemes ügyben!
Hiszem, hogy sok ilyen jó ember van mint ti és hamar meglesz a maradék 8,5 millió ft is!
Beni meggyógyul! :-)
Eke Andrea

Egészség megőrzés
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Vírusok ellen gyógynövényekkel
Négy gyermekes édesanyaként jól tudom, hogy mennyire fontos az, hogy gyermekeink immunrendszere jó
legyen, nem is beszélve rólunk, mert nekünk, anyáknak nem szabad ágynak dölnünk! Párszor elmaradnak
óráim, mert a résztvevők nagy része lebetegszik: láz, hányás, hasmenés, orrfolyás stb. De minket csak nagyon
ritkán dönt le a lábunkról! Szerencse? Nem, kőkemény mindennapos munka! Lássuk a titkot!
Nos erről könyvet lehetne írni, de pár dolgot most kiemelnék, amelynek minden képen a házi patikában kellene
mindenkinek lennie!
Ezüstkolloid
Úgy az 1900-as évek elején elvesztette népszerűségét, eme terápia, mivel megjelentek az antibiotikumok. Pedig
az ezüskolloid elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat, 600 kórokozót! Igazi csodaszer! Gyorsan hat,
nem ártalmas a szervezet bélflórájára, hiszen már a vékonybélben felszívódik.
Hogyan használjuk? Én főleg „baj” esetén használom. Amikor látom, hogy kicsit folyik már a gyerekek orra,
vagy hallom a hangján a gyengeséget. Akkor elkezdem a fújni a szájukba. Amit ők is szívesen végeznek!
Egyszerre háromszor pumpálunk a szájba, mert a nyálkahártyán keresztül jobban felszívódik. Azoknak is ez a
módszer jó, akik hányásos-hasmenéses vírust kaptak el. Majd addig folytatjuk a terápiát, ameddig szükség van
rá. Általában nálunk másnapra semmi tünet, de aki későn veszi észre, annak pár napig érdemes használni. Én
magammal viszem utazásokkor is, mert ha leesik a legkisebbik gyermekem cumija, akkor ezzel ráfújok,
leöblítem vízzel és kész.
Grapefruitmag olaj
Nagyon magas C-vitamin tartalommal bír. E mellett káliumot, pektint és antioxidánsokat tartalmaz. Ez a
kivonatot természetes kórokozó szerként alkalmazhatjuk. Erősít, fertőtlenít, támogatja a szervezet megújulósát.
Lehet kapni felnőtteknek alkoholos kivonatosat és gyermekek részére alkohol menteset. Keserű ízű, de teába
vagy gyümölcslében elkeverve enyhébb az íze. Felhasználhatjuk megelőzésként naponta 10-20 cseppet. Ha már
gond van, akkor naponta 3X20 cseppet. Ennél többet nem érdemes, mert hiába viszünk be többet, nem fog
jobban dolgozni.
Mindezek mellett külsőleg is felhasználhatjuk, erősebb, mint a hypo! Belekeverve vízbe, felületeket
fertőtleníthetünk vele! A házi állatoknak is adhatjuk, de csak kis mennyiségben!
Levendula illóolaj
Mindenki ismeri a levendulát, mint finom nyugtató illatot, de mint fertőtlenítőt kevésbé. Érdemes 100%
tisztaságú levendula illóolajat mindig magunknál tartani. Tömegközlekedésekkor összeszedhetünk a kezünkkel
sok minden káros baktériumot. Van úgy, hogy azonnal nem tudjuk lefertőtleníteni, akkor pár csepp levendulát a
tenyerünkbe cseppentünk, eldörzsöljük, és kész. Felszíni sérüléseket is fertőtleníthetünk vele. Ekkor
cseppentsünk a bőrre pár cseppet, és kenjük el. Ha lehet, akkor vattával vigyük fel és vízben oldjuk fel.
Plusz tipp!
Én a gyerekekre „parfümöt” rakok ovi előtt! Ekkor a ruhájukra cseppentek 1-2 cseppet a következő
illóolajokból: levendula, teafa, citromfű, borsmenta. Általában megjegyzik nekik, hogy milyen jó illatúak,
közben pedig védem is őket a baciktól, mert közben illatozzák, és a környezetük is!
Jó Egészséget!
Nagyné Szalai Melinda
Fitoterapeuta, jóga oktató, dúla, kinesio-tape terapeuta, életmódtanácsadó
www.mintaelet.hu
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Egészség megőrzés
MEGELŐZÉSI TANÁCSOK
cseppfertőzéssel terjedő vírusok ellen

Mint talán Ön is hallott róla a 2019 végén Wuhanban (Kína) kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében
egy új koronavírust azonosítottak, mely 2019- nCoV néven ismert. A betegség emberről-emberre
cseppfertőzéssel és fertőzött váladékokkal terjed. Jelen ismereteink szerint a lappangási idő átlagosan 7
nap (2-12 nap) és valószínűsíthetően a fertőzött személy már ekkor is fertőzőképes.
A fertőzés kialakulásának kockázata az alábbi egyszerű higiénés rendszabályok alkalmazásával
csökkenthető!

I.

KÉZMOSÁS,
KÉZFERTŐTLENÍTÉS

II. KÖHÖGÉS,
TÜSSZENTÉS

III. ÉRINTÉS

IV. SZELLŐZTETÉS
V. EMBEREK KERÜLÉSE

Kézmosás gyakran , minimum 20 másodpercig,
meleg folyó vízzel és folyékony szappannal
kézfejre, csuklóra, az ujjak közötti részre,
körmökre is kiterjedően:
- tüsszentés, köhögés, orrfújás után
- toalett használatot követően
- étkezés előtt , ételkészítés előtt, alatt, után
- tömegközlekedés , vásárlás után
- szennyezett, gyakran érintett felületek (pl.
kapcsolók, kilincsek) érintését követően
- állatok gondozása után
Ha a kéz láthatóan nem szennyezett, használjon
gyakran
alkohol
alapú
VIRUCID
kézfertőtlenítőszert , mely zsebben hordható,
gyógyszertárban, boltokban kapható
Papírzsebkendő t teríteni az orra -szájra és
egyszeri használat után zárt hulladékgyűjtőbe dobni
vagy eldobásig zárt tasakba , utána kezet mosni
Zsebkendő
hiánya
esetén
könyökhajlatba
tüsszenteni, köhögni
Kerüljük a szem, orr, száj érintését , a
kézfogásokat, puszikat
Zárt helyiségek gyakori szellőztetése
Zsúfolt helyek kerülése
Lázas, köhögő személyek kerülése
Lázasan, köhögve emberek kerülése
Orr-szájmaszk viselése, ha betegek vagyunk:
egyszer feltenni, egyszer levenni, közben nem
piszkálni, jól illeszkedjen, mobilozásnál sem levenni

KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓS VONAL
Amennyiben Ön vagy hozzátartozója köhög, lázas és 14 napon belül koronavírussal fertőzött
területen járt vagy ilyen beteggel találkozott azonnal forduljon orvoshoz!

Sport: Teremtorna
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Young Boys nyerte a tornát
Érdekes és izgalmas meccseket és a végén meglepetést hozott a Madocsai teremlabdarúgó torna 2019/2020-as
bajnoksága.
Röviden így lehetne összefoglalni az idei torna hat héten át tartó, decemberben induló eseményeit, ahol a
nevezett hét csapat körmérkőzése után egy február eleji helyosztóval zárult az esemény.
A zárónap magas színvonalú mérkőzéseket, igazi rangadókat hozott a szépszámú publikum előtt.
Az ECOLAB csapata az utolsó fordulóbeli győzelmével elkerülte az utolsó helyet, majd a helyosztón a
hosszabbítás utáni büntetőpárbajban múlta felül az előszállási Szil-Ker ablak együttesét.
Ugyanilyen kiegyenlített mérkőzést hozott a bronzcsata, ahol a Németkéri Barátok, visszavágva az előző heti
csoportköri vereségért, ezúttal egy kicsivel jobbnak bizonyult az X-Force csapatánál.
Ilyen izgalmas felvezető meccsek után már mindenki a döntő nagy kérdésére várt: vajon vissza tud-e vágni a
Sarki Kocsma, a hároméves veretlenségét az elmúlt héten megtörő Young Boys csapatának.
A döntő magas színvonalú mérkőzést hozott és az ismételten győzelmet arató Young Boys be tudta bizonyítani,
hogy idén nem volt nála jobb csapat a teremtornán.
A torna végén került sor a díjak átadására, ahol a szervezők, Szintai László és Somogyi Viktor kiosztották az
érmeket és a különdíjakat, valamint megköszönték a munkáját a bajnokságban végig kitűnően bíráskodó Nagy
Milánnak.

A teremtorna végeredménye:
1. Young Boys
2. Sarki Kocsma
3. Németkéri Barátok
4. X-Force
5. Ecolab
6. Szil-Ker Ablak Előszállás
7. Vitafoam Kft.

Különdíjak:
Legjobb játékos: Szili István (Sarki Kocsma)
Legjobb kapus: Szintai Balázs (X-Force)
Gólkirály: Böde István (Sarki Kocsma) 15 gól
Ezüstcipős: Poroszkai János (X-Force) 12 gól
Bronzcipős: Szekszárdi Milán (Ecolab) 11 gól
Döntő legjobb játékosa: Erdélyi Péter (Young Boys)
Legsportszerűbb csapat: Ecolab
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SPORT: Jubileumi gála

25 éves volt a sportcsarnokunk
Gálával ünnepelte 2019. december
21-én, szombaton a község aprajanagyja a Madocsai Sportcsarnok
átadásának huszonötödik
évfordulóját. Miként negyedévszázada, úgy most is megjelent
mindenki, aki valamilyen
formában rendszeres használója a
közösségformáló intézménynek.
Rengeteg volt az érdeklődő a
sokak összefogásának köszönhetően megvalósuló program iránt.
A létesítményt a honi iskolások
mellett Madocsa Sportegyesület
szakosztályai is használják, ezért a
szervezők az eseményre illusztris
vendégeket, aktív és már visszavonult élvonalbeli kézilabdásokat,
labdarúgókat, volt válogatott
játékosokat hívtak számukra
ellenfélnek.
Először az általános iskolások
mutatták meg tudásukat, majd a
sportegyesület röplabda szakosztálya játszott az Enjoy Paks nevű
formációval. A programot
színesítette az óvodások ünnepi
műsora, amelyet a Madocsa Öregfiúk–FTC Masters labdarúgó mérkőzés követett. De nemcsak a férfiak, a hölgyek
is rúgták a bőrt, méghozzá a MÖTYE nevű csapat a Ferencváros kézilabdásaival, akik segítettek a ferencvárosi
játékosok és csapatok invitálásában is. Persze saját sportágukban is megmutatták magukat a kézilabdás hölgyek: a
madocsai csapat az FTC Legendákkal vívott egy remek meccset.
Az utolsó sportprogram a Madocsa SE – Böde Dániel és barátai labdarúgó mérkőzés volt, szép megoldásokkal,
látványos gólokkal fokozva az ünnepi hangulatot.
Zárásként tombolasorsolás volt. A nyeremények között szerepeltek a szakosztályok és a szervezők által
adományozott értékes eszközök illetve Dani felajánlásával dedikált mezek, labdák.
Köszönet jár minden lelkes szervezőnek és résztvevőnek.
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