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Szeretném mindazt a fegyelmezett maga-
tartást megköszönni a madocsai emberek-
től, amit ebben a nehéz és ezidáig ismeret-
len helyzetben tanúsítanak
Továbbra is azt szeretném kérni Önöktől, 
hogy mindenki kellő felelősségtudattal vi-
selkedjen, mivel a neheze még hátra van és 
ebből a bizonytalan helyzetből csak közö-
sen fogunk tudni kilábalni.
Szeretném megköszönni az önzetlen fel-
ajánlóknak mindazt, amit tettek és tovább-
ra is tesznek a faluért. Kuti Jana és csapata 
felajánlásának köszönhetően a falu lakosai 
számára kiosztásra kerültek a maszkok, 
amelyben az önkormányzat az összeírás és 
kihordás szerepét vállalta. 
Kérném, hogy jelezzék azok a lakosok, akik 
nem kaptak maszkot. Mindez azért fordul-
hatott elő, mert az önkormányzat adatai 
szerint az érintettnek vagy nincs érvényes 
madocsai lakhelye vagy nincs érvényes tar-
tózkodási helye az első negyedéves nyilván-
tartásunk szerint.
Kérnék mindenkit, hogy nyitott szemmel 
járjunk és figyeljünk egymásra, ha tudo-
másuk van olyan személyről, aki segítségre 
szorul, akkor kérem jelezzék az önkor-
mányzat felé, hogy időben tudjunk segíteni.
Szeretnék ezúton köszönetet mondani 
azoknak, akik a munkájukkal hozzájárul-
nak a mindennapi életünk zökkenőmentes 
haladásához. A boltokba kihelyezésre ke-
rültek a lakosság részére a kézfertőtlenítők, 
melyeket kérésre utántöltünk. A lakossá-
got folyamatosan tájékoztatjuk, valamint 
felhívjuk a figyelmet a higiéniás előírások 
betartására, amint azt az előző lapunkban 
is tettük. A közterületeken fertőtlenítéseket 
végzünk heti három alkalommal.
Továbbá kérném a lakosok türelmét is 
felém nézve, mivel még új nekem a polgár-
mesteri munkakör és egyből a mélyvízbe 
kerültem a korona vírus kapcsán. 

Viszont a katonai múltamnak és keresz-
tény mivoltomnak köszönhetően, úgy 
érzem kellő higgadtsággal és türelemmel 
tudom kezelni a kialakult helyzetet – amit 
most a helyzet meg is kíván mindenkitől. 
A település lakosságát a tudásom legjavá-
val szolgálom, és ha valamit nem tudok, 
akkor megkeresem az adott témában jár-
tas és illetékes szakembert, aki a falu javát 
tudja szolgálni. Tisztában vagyok azzal, 
hogy mindenki kívánalmainak nem fogok 
tudni megfelelni, viszont mindenből a 
közösség számára a legoptimálisabbat 
fogom megvalósítani. Ez viszont nem fog 
egyedül menni, ehhez a testület segítsége 
is kelleni fog. Habár a kezdő lépések nem 
voltak egyszerűek és zökkenőmentesek, 
hiszem és tudom, hogy idővel gördüléke-
nyebb, eredményesebb csapatmunkánk 
lesz, hiszen mindegyikünknek közös ügye 
a falu előrehaladása.
Az önkormányzat nem állt le a munká-
val, továbbra is dolgozunk a munkatár-
sakkal együtt, a megkezdett pályázatok 
előkészületi fázisban vannak, ami annyit 
jelent, hogy a közbeszerzést kiírattuk és az 
árajánlatkéréseket kiküldtük a vállalkozók 
részére, az eredmények egyrészét megkap-
tuk a többit pedig várjuk. A vállalkozók-
kal az egyeztetések megtörténtek és még 
ebben az évben megvalósításra kerülnek 
az elnyert pályázatok.
A Magyar Falu Pályázat keretében, még az 
előző testület által benyújtott pályázaton 
nyert összegen kiválasztásra került eszkö-
zök megérkeztek, melyek a falu közterü-
let karbantartásában és rendbetételében 
lesznek segítségünkre.
A régóta felmerülő problémákat orvosol-
juk, amennyiben az lehetséges – gondo-
lok itt a temetői terület rendbetételéről, 
amit részben megoldottunk Törjék István 
jóvoltából. 

Tisztelt Lakosok
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További jelentős probléma, hogy a települé-
sen nincs működő ATM automata, melynek 
megoldása kezd körvonalazódni és vannak 
kecsegtető eredmények. Viszont, ami a fő 
feladataink közé is tartozik, hogy megoldást 
találjunk a megüresedett háziorvosi praxis 
betöltésére, ami a jelen helyzetben nem lesz 
egyszerű, mivel országos problémával állunk 
szemben. Az önkormányzat folyamatosan 
megpróbál minden olyan hirdetési lehető-
séget, ahol ezt közzé tudjuk tenni, sajnos 
mindezidáig eredménytelenül. Ehhez kapcso-
lódóan egy a mai kor minden igényét kielégí-
tő szolgálati lakást is tudnánk pályázat útján 
biztosítani az új orvos számára, de még így 
sincs rá jelentkező.
A madocsai honlapot pedig májusban új és 
kezelhetőbb formátumba alakítjuk, a mai kor 
követelményeinek megfelelően. A testület 
tagjai közül nagy szerepet töltöttek be mun-
kájukkal Magyar István és Törjék Gábor, az 
új honlap megalkotását és kivitelezését Bacsa 
Zsoltnak köszönhetjük.
A megüresedett körzeti megbízotti pozíció 
betöltésére is kaptunk ígéretet, viszont a ren-
dőri szervekkel folyamatos a kapcsolattartás. 
A veszélyhelyzet ideje alatt ennek ellenére is 
fokozott a rendőri jelenlét közigazgatási terü-
leteinken.
A régóta húzódó út problémákat ideiglene-
sen hideg aszfalt felhasználásával orvosoljuk, 
valamint pályázatot nyújtunk be az Ady utca 
útburkolat felújítására, amit anyagi hely-
zetünket tekintve és a beruházás költségeit 
összehasonlítva nem tudnánk önerőből vég-
rehajtani.
A Faluház villamos felújítása május elején 
elkezdődik és a rendezvények rohama előtt 
befejeződik. Ezen felújítás után a nagyobb 
teljesítményű konyhai és más eszközöknek az 
üzemeltetése zavartalan és problémamentes 
lesz, a villamos hálózat működésének szem-
pontjából.

A régóta elhanyagolt Sportcsarnokunkban 
szintén megkezdünk legalább egy tisztító 
festést eszközölni, egyenlőre a keretünk csak 
ennyit enged. Minden lehetséges pályázati 
kiírást megvizsgálunk, hogy egy teljeskörű 
felújítást tudjunk véghez vinni.
Ezt a nehéz csatát, amit egy láthatatlan el-
lenség ellen vívunk, csakis összefogással és 
példamutató magatartással, valamint kellő 
személyes felelőségtudattal tudunk meg-
nyerni.
A 2020. április 30-án a Magyar Közlönyben 
megjelent enyhítések tekintetében is kellő 
mértékű önuralmat és fegyelmezett viselke-
dést várok el továbbra is a lakosoktól, ezzel 
is a korosodó lakosság védelmét biztosítva. 
Kérném az olyan munkahellyel rendelke-
zőket, akik kénytelenek otthonuktól távol 
munkát végezni, hogy fokozottan figyeljenek 
a higiéniás és érintkezési szabályok betar-
tására és betartatására. Mutassunk példát 
ebben is a környező település lakóinak, hogy 
ezzel is jó képet formáljunk az ide betelepül-
ni szándékozó embereknek.
Remélem, mihamarabb visszatérünk a 
rendes élethez. Szándékosan nem azt írom, 
hogy a megszokott élethez, mert remélem, 
hogy mindenkinek felnyitja a szemét ez a ví-
rus. Jelen helyzetben is beigazolódni látszik, 
hogy a bajban mennyire kiszolgáltatottak 
vagyunk, családi kapcsolataink felértékelőd-
nek, egyszerűen egymásra vagyunk utalva.
Hiszek benne, hogy Madocsa ebben is pél-
dát tud mutatni a környező települések szá-
mára, és hogy a veszélyhelyzetet követően 
egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott csalá-
dokon nyugvó település képet tudunk majd 
felmutatni, ami elindít egy folyamatos lakos-
ság lélekszámnövelő tendenciát. Ez követően 
kialakulhat a „Madocsa az élhető falu” kép 
mindenkiben.

Együtt a faluval a faluért!    
   Baksa Ferenc
   polgármester
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A Kormány az  élet- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-
mánjárvány következményeinek elhárítása, a  
magyar állampolgárok egészségének és életé-
nek megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. 
március 11-én. A veszélyhelyzet jelenleg is – e 
cikk írásakor – fennáll. A hétköznapi életünk 
változásai mellett, amelyeket pl. a bevásárlás, 
az orvosi ellátás igénybe vétele, a munkavég-
zés módja vagy a közösségi élmények terén ta-
pasztalhatunk, a hivatalok működésében is új, 
eddig ismeretlen helyzetet idézett elő a koro-
navírus. Szinte valamennyi hivatal (kormány-
hivatal, járási hivatal, önkormányzat, bíróság, 
stb.) szünetelteti a személyes ügyfélfogadást, 
illetve csak halaszthatatlan esetben van rá le-
hetőség. Telefonon vagy elektronikus úton tu-
dunk ügyet intézni. A polgármesteri hivatalban 
csak az ott dolgozók tartózkodnak, rendszeres 
fertőtlenítés mellett. Ha elkerülhetetlen a sze-
mélyes jelenlét, pl. haláleset vagy házasságkö-
tés miatti ügyintézés, termőföld-szerződések 
kifüggesztése, befizetések intézése, erre van le-
hetőség (az előírások betartása mellett). A la-
kossággal telefonon, internetes felületen tartja 
a kapcsolatot az önkormányzat. Valamennyi 
tájékoztató felkerül a község honlapjára és a 
facebook-oldalára, továbbá kihelyezésre kerül 
a falu központi részein található hirdetőfelüle-
tekre, illetve a legfontosabbak postaládákban 
kerülnek elhelyezésre. A polgármesteri hivatal 
dolgozói naprakészen követik a koronavírus 
miatti jogszabály-változásokat, egyéb előírá-
sokat, a lakosság számára fontos szolgáltatások 
változásait, amelyeket Madocsára vonatkozta-
tott formában közzé tesznek. Amellett, hogy 
a veszélyhelyzetben speciális feladatai vannak 
az önkormányzatnak (rendszeres adatszolgál-
tatás és kapcsolattartás a felsőbb szervekkel, a 
vírushelyzet miatt ellátásra szorulók segítése, 
fertőtlenítés, a kijárási korlátozás betartatása, 

az óvodai ügyelet biztosítása, a lakosság tá-
jékoztatása), a hagyományos, „békeidőben” 
előírt kötelező feladatait is ellátja. Mindezek 
mellett az önkormányzat igyekszik minden, 
egyébként jogszabály szerint nem kötelező-
en előírt segítséget megadni a járvány elleni 
védekezéshez.
A veszélyhelyzet kihirdetése különleges 
jogrendet jelent: jogszabályi előírás szerint 
veszélyhelyzet idején, azaz március 11-e óta, 
nem ülésezik a képviselő-testület, feladatait 
a polgármester látja el. Madocsán ez úgy 
működik, hogy e-mail-ben, vagy ha fel-
tétlenül szükséges, személyesen egyeztet a 
polgármester az önkormányzati képviselők-
kel, és az ő véleményüket figyelembe véve 
hoz döntést. Ekkor is csak halaszthatatlan 
esetben, így a fontos kérdések, amennyiben 
nincsenek határidőhöz kötve, „megvárják” 
a veszélyhelyzet utáni testületi ülést. Voltak, 
vannak ügyek, amelyekben mindenkép-
pen dönteni kellett: az óvoda működésével 
és a hulladékszállítással kapcsolatban, a 
gazdasági program elfogadásáról, a közbe-
szerzési szabályzat módosításáról (a pá-
lyázatokon való részvételhez szükséges), a 
leendő bölcsőde közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatban. A veszélyhelyzet nemcsak 
különleges jogrendet, hanem költségvetési 
megszorítást is jelent: a vírus elleni védeke-
zésre fordított összeg nem volt betervezve 
Madocsa költségvetésébe, valamint a gép-
járműadó teljes egészében központi (állami) 
költségvetésbe való kötelező utalása sem. 
Jelenleg az önkormányzat pénzügyi helyzete 
stabil.
A veszélyhelyzet hozta változások mellett 
személyi változások is történtek:
A március 11-i képviselő-testületi ülésen 
– néhány órával a veszélyhelyzet kihirdeté-
se után – lemondott Döme Gábor önkor-
mányzati képviselő. 

2020 a változások éve a polgármesteri hivatalban is
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Az ő helyét automatikusan – a 2019. októberi 
önkormányzati választáson – soron követke-
ző legtöbb szavazatot kapott képviselő-jelölt, 
Bán Géza vette át.
Április 14-től Tóth Rózsa látja el Madocsán a 
jegyzői feladatokat dr. Kiss Nikoletta helyett.

Dr. Englert Ervin háziorvosra 
emlékezve

1933. december 19-én született Budapesten, 
katolikus szülők gyermekeként. Eredeti neve 
Aranyos István Ervin volt. Édesapja hősi ha-
lált halt 1944-ben. Sebesült elöljáróját kar-
jaiban mentette ki az aknamezőn át, így érte 
halálos sérülés. A félárván maradt kisgyere-
ket nevelőapja vette nevére a háború után. Öt 
testvére született. Egy húga él már csak.
Szegény sorban nőtt fel, több alkalommal 
menhelyen, illetve cselédsorban élt. Dolgo-
zott az alföldi tanyavilágban, illetve a közeli 
Vajtán is. Már kisgyerekként is kitűnt tehet-
ségével. Sokat olvasott, gyakran több ember 
könyvtárjegyét is ő használta. Kinyílt számára 
ezáltal egy új világ, ahol a rideg hétköznapok 
realitását, az éhezést, a nyomort néhány órára 
elfeledhette.
Később Budapestre került, ahol elsajátította a 
műszerész mesterséget. Már inasként is a „Pis-
ta úr” megszólításban részesült, mert az idős 
mesterek is megérezték műveltségét, tartását. 
Az egyik ott dolgozó fiatal mérnök felfigyelt a 
tehetségére, és biztatta a továbbtanulásra.
A tanácsot megfogadva leérettségizett, majd 
felvételt nyert az orvosi egyetemre. Abban az 
időben kötötte első házasságát, majd megszü-
letett fia, Ervin.Az egyetemen medikusként 
is a legjobbak között volt. Helyet kapott a fel-
vételi bizottságban is a professzorok mellett. 
Diplomáját dicsérettel szerezte meg 1960-ban. 
Ezt követően meghívást kapott a Fizikai Inté-
zetbe, ahol előzőleg, még egyetemistaként, de-
monstrátorként dolgozott.

A radioaktív izotópokkal végzett munkában 
szerzett tapasztalatait ezután a III. számú 
Belgyógyászati Klinika egyetemi tanársegéd-
jeként kamatoztatta.
Az itt töltött évek megalapozták a szakmai 
fejlődését, ugyanakkor megérlelték benne 
azt az elhatározást, hogy olyan helyen végez-
ze munkáját, ahol nemcsak betegként, ha-
nem egészséges emberként is láthatja mind-
azokat, akikkel találkozik. Ezért döntött 
úgy, hogy vidékre megy körzeti orvosnak, 
ahol a döntés felelőssége egy személyes, de a 
szakmai siker nem egy folyóiratban leközölt 
cikk, hanem az utcán mosolyogva szembe 
jövő, megmentett, meggyógyított, egészséges 
ember.
1963. februárjában kezdte meg Madocsán 
körzeti orvosi munkáját. Akkoriban hosz-
szabb ideig még Bölcske, András-puszta 
ellátása is rá hárult. Még kiépítettlen volt a 
szakellátás rendszere. A foghúzás, a szülés 
levezetése mindennapos kihívás volt. Az em-
bert próbáló évek nem riasztották el, hanem 
megerősítették abban, hogy a falusi körzeti 
orvos hivatása az övé. Mindig hangoztat-
ta, hogy a vidéki ember is ér annyit, mint a 
fővárosi. Szorgalmazta a vízvezeték rendszer, 
az úthálózat fejlesztését. A munkában sze-
mélyesen is részt vett, példamutatással lelke-
sítve az embereket.
Az itt töltött évtizedek alatt a madocsai 
emberek befogadták. Igyekezett formálni az 
értékrendjüket – de ez kölcsönös volt: ő is 
sokat tanult tőlük. Nemcsak a hivatását, ha-
nem az otthonát is megtalálta ebben a nehéz 
évszázadokat is túlélt faluban. Innen válasz-
tott társat, itt alapított családot. Két fiú, Rol-
land és Viktor született ebből a házasságból. 
Feleségével együtt dolgoztak harminc éven 
át Madocsa egészségügyi alapellátásában. 
1993-ban nyugdíjba vonult, de még tíz évig 
ezt követően is gyakorolta hivatását.  2012-
ben megözvegyült. Családja körében, szere-
tetben, megértésben töltötte utolsó éveit.
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Nagyon büszke volt, amikor 2016-ban szere-
tett faluja, Madocsa, díszpolgári címet ado-
mányozott neki.

Búcsúznak tőle fiai és családjuk, köztük hét 
unokája. Búcsúznak barátai és egykori páci-
ensei. Hiányozni fog bölcsessége, tisztánlá-
tása, értékrendje. Már most hiányzik a sok 
hajnali beszélgetés – szakmáról, művészetről, 
filozófiáról – amit a cserépkályha duruzsolá-
sa kísért.

Mostantól mi, akik itt maradtunk, mi fogjuk 
emlékeink által őrizni azt a sokoldalú, érté-
kes embert, aki örökre madocsai marad. Bár 
távozott közülünk, nem veszíthetjük el. Ez 
mostantól a mi felelősségünk és útravalónk is 
egyben.

Nyugodjon békében !

Ez a tavasz más, mint az eddigiek...

Március 18-a óta csend van az óvodában.
A családok új, ismeretlen kihívás előtt állnak - a gyerekek nem járnak óvodába, az iskolá-
sok szülői segítséggel otthon tanulnak, sok családban a szülők home-office-ba dolgoznak és 
kijárási korlátozás van. Alapos átgondolást, újrattervezést jelentenek a mindennapok. Tudom, 
ez nem könnyű senkinek sem, de ha belejövünk, érteni fogjuk, hogy a 4 fal nem karantén, 
hanem lehetőség....a másikra figyelésre most van időnk.
Ebben az évben az Anyák napja is másképpen alakul. Nem készülünk versekkel, énekekkel, 
ajándékkal az oviban.
A gyermek életre szóló ajándék, maga a csoda!
A köszönet, köszöntés most az Édesanyáknak szól - költőink gyönyörű gondolatain keresztűl

                   Mécs László: A három királyfi bánata
                                                                   / részlet/
             Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
             Messiás - mutató különös csillagok,
             csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

             A többiek láttak egy síró porontyot,
             de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
             mintha babusgatná a szép napkorongot.

Mi minden jellemzi az édesanyákat? - feltétel nélküli szeretet, törődés, gondoskodás.....hosszú 
felsorolás lenne. A láthatatlan kötelék örökre megmarad.
Felnőttként - az évek múlásával lehet, úgy gondoljuk, a másik úgyis tudja, mit érzünk - amíg 
tehetjük, fejezzük ki szeretetünket szavakkal, gondoskodással.

Óvodai hírek
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A jelenlegi helyzetben öleléssel, puszival nem tudjuk ezt megtenni, a szeretet, s féltés, az aggó-
dás most talán még erősebb szeretteinkért, mint eddig. Most szavakkal kell ölelnünk, a digitá-
lis tér segítségével.

                   Lakner Artúr: Édes mostoha
                                                         / részlet /
             A világon van sokmillió ember
             S van sok ezer, aki téged szeret,
             De hogyha baj van, már egyik sem ismer,
             S nem törődik senki sem veled.
             Csak egy van, aki melletted áll mindig,
             Jó szellemként követ vigyázva rád
             Ha rossz is vagy, ő mindig jónak lát:
             A te drága édes, édes jó anyád!

Mi már tudjuk, bárhová is fúj a szél, mindig hazatalálunk, ahogy azt is, hogy van öröm, van 
bánat és mindig van remény.
Az Anyák napja nem korhatáros ünnep. Minden anya megérdemli, hogy a hétköznapokban 
is, nemcsak anyák napján figyeljenek rájuk.
Egy pillanatra se felejtsük el, hogy a Nagymamák igazi kincsek!
Ne feledkezzünk meg a nevelőszülőkről sem, kik szintén mindent elkövetnek a gyermekekért.

Van olyan pillanat, mikor a szó megakad....

                        Dsida Jenő: Hálaadás
                                                          / részlet /

          Köszönöm Istenem az édesanyámat!
          Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
          Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
          Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
          Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
          Köszönöm Istenem az édesanyámat.

 Kívánok Mindenkinek Jó Egészséget. Vigyázzanak Szeretteikre:
                                                         

                                                  Bognárné Németh Marianna
                                                              óvónő
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Oktatás a tantermen kívül 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány 1102/2020.
(III.14.) Korm.határozatban bevezette a tantermen kívüli, di-
gitális munkarendet az iskolákban. A döntés gyorsan történt, 
így váratlanul érte mind az iskolákat, mind a családokat.
Az új munkarend bevezetése óta eltelt idő komoly feladatok 
elé állította az oktatás résztvevőit. Hamar kiderült, hogy ez 
a forma néhány hétig is nehezen tartható, nem hogy hóna-
pokig. Pedig most ez a helyzet. Tanítanunk, tanulnunk kell a 
jelenlegi felállásban, mégpedig amennyire lehet hatékonyan, 
együttműködően.

A gyerekek nem jöhetnek az iskolába, ezért meg kellett szervezni azt a rendszert, amiben 
átlátható, ki, mit tanul, hol tart, milyen segítségre van szüksége az önálló munkához. A felső 
tagozat a Classroom keretein belül dolgozik, míg a kicsik fb-csoportokban, e-mailek segítsé-
gével kapják a tananyagot. A pedagógusainknak is nagyon rövid idő állt rendelkezésére, hogy 
elsajátítsák azokat a technikákat, amik használhatóak az online térben. A gyerekeknek is meg-
lepő volt, hogy bizony most nem elég az a tudás, hogy játszanak a számítógépeken, telefonon, 
böngésznek a neten, csevegnek a barátokkal.

A tanítás és tanulás folyamatában minden résztvevő tudása gazdagodott. A szülőké is! Bizony 
ők is megtanultak letölteni, csatolni, fotókat feltölteni, videót készíteni, stb… És most jött el 
az ideje beismerni: nem volt felesleges azt a sok mindent megtanulni az általános iskolában, 
középiskolában. Úgyhogy kérem, erősítsék gyermekeiket abban, hogy ez az időszak nagy ha-
szonnal járhat. Megtanulhatnak felelősséggel, önállóan tanulni, jó időbeosztással, belső moti-
vációval dolgozni.
Együtt kell járnunk ezt az utat: pedagógusoknak – szülőknek – diákoknak. Bizalommal, türe-
lemmel, kitartással, mert csak így lehet. Ez most a „bizalompedagógia” ideje, ahogy Pécsi Rita 
fogalmazott.

Az viszont tény, hogy a folyamatból senki nem vonhatja ki magát. Ahol még mindig gondot 
jelent a számítógép hiánya, ott analóg módon is meg lehet oldani a tanulást. Jelezni kell, mert 
az elmaradásokat látjuk, és kérés nélkül nem tudunk segíteni. A kommunikáció a kulcs a 
problémás helyzetek megoldásában.
A rendkívüli és megterhelő körülmények ellenére közös ügyünk, hogy ezt a tanévet is ered-
ményesen tudjuk zárni. Sok türelmet és kitartást kívánok mindenkinek!

                                                                                                             Zemkóné Horváth Zsuzsanna
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Országos döntőbe jutott a Madocsai Tudósok Alakulata (MTA)

Az őszi műveltségi vetélkedő megnyerése után újabb megmérettetésre szánta el magát a 
Madocsai Református Általános Iskola néhány vállalkozó szellemű és tanulni szerető diákja. 
Ezúttal a tárnoki Rákóczi Ferenc Általános Iskola által meghirdetett Magyar tudósok és felta-
lálók országos csapatversenyére nevezett be az iskola 2 csapattal. 
Az 5-6. osztályos korcsoportban: Kiss Klára, Nagy Lara és Nagy Márk versenyzett. 
Ők az online válogatón 61 csapatból a 10. helyen végeztek. 
A 7-8. osztályos korcsoportot Bán Csanád, Katona Vanessza, Kovács Réka és Laposa Márton 
képviselte. Csapatuk: a Madocsai Tudósok Alakulata (MTA) az előkelő 2. helyezést érte el a 
benevező 61 csapat közül, és ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy felkészültségükről áprilisban 
a Magyar Nemzeti Múzeumban adjanak számot, ahol már csak az ország legjobb 5 csapata 
mérte volna össze az erejét. Sajnos a kialakult járványügyi helyzetben a budapesti döntő még 
várat magára, ettől függetlenül gratuláció jár a tanulóknak, akik hatalmas mennyiségű isme-
retanyagot sajátítottak el, s eredményükkel dicsőséget szereztek iskolájuknak.

                                                                                            Molnár Edit
                                                                                          felkészítő tanár

Elsősök beíratása

Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.

Tudod minek örülök?
Iskolába kerülök.

(Matos Maja: Elsős leszek)

A gyermekek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba 
lépő jogszabály előírja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, kezdje meg iskolai tanulmányait.
Már ez komoly változást hozott, hiszen a szülőknek kellett kezdeményezniük az Oktatási 
Hivatalnál, ha valamilyen okból szerettek volna ettől a szabálytól eltérni. Akkor is, ha a kicsi 
még az oviban marad 1 évig, és akkor is, ha úgy kezdi meg tanulmányait, hogy még nem ün-
nepelte a 6. születésnapját.
Nemcsak ez a szabály, hanem a járványügyi előírások is átírták a beiratkozás rendjét. A sze-
mélyes találkozásokat minimalizálva, telefonon egyeztetett időpontra érkeztek a szülők. Az 
előzetes tájékoztatás alapján mindannyian felkészültek, rendelkeztek a kért dokumentumok-
kal. Nem érkeztek ismeretlenül hozzánk, hiszen október óta készültünk közösen erre a napra. 
Az „Ügyes vagyok? Ügyes vagyok!” programsorozat segített eldönteni a családoknak, hogy 
vajon gyermekük iskolaérett-e.
Nagy örömünkre 22 kicsit és szüleiket köszönthetjük a Madocsai Református Általános Iskola 
közösségében! Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket a bizalmukkal és nagyon várjuk a 
találkozást a szeptemberi tanévnyitó Istentiszteleten.
                                                                                         Zemkóné Horváth Zsuzsanna
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Tájékoztatás
a Madocsai Református Egyházközség veszélyhelyzet alatti rendjéről

1. Alkalmaink
A templomi istentiszteleteket és az egyéb alkalmakat határozatlan időre szüneteltetni kény-
szerülünk. Amennyiben már tartható lesz istentisztelet, úgy a templomi szertartásokat is le 
tudjuk bonyolítani. Azonban szeretnék felhívni mindenki figyelmét, hogy a szertartást követő 
rendezvényeket, csoportosulásokat 2020. augusztus 15-éig nem engedélyezi a kormány (jelen 
szigorítási rendelkezések szerint).
Lelkipásztorunk a gyülekezet Facebook oldalán tesz közzé áhítatokat, bátorításokat. A bib-
liaórák és az imaalkalmak online felületen zajlanak, melyekhez bárki csatlakozhat. A fenti 
telefonszámokon vagy e-mailben jelezve kérhetnek erről pontos útmutatást. Azon testvére-
inknek, akiknek nincs internet hozzáférése és nem jutnak el hozzájuk lelkipásztorunk áhítatai, 
papíralapú kiadványt juttatunk el. 
Ezzel kapcsolatos további igényüket telefonon(06-75/330-168, 06-30/477-5035) tudják jelezni.

2. Temetési szertartás
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően temetés tartható, azonban a 
1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

3. Templomi hirdetőtábla
A templom melletti hirdetőtáblán kihelyezett elhalálozások és emlékharangok – a hozzátarto-
zó kérésére, ezentúl a weboldalunkon is megtekinthetővé válnak. Weboldalunk címe: 
http://www.madocsaref.hu/

4. Fenntartói járulékok, persely- és egyéb adományok
Ebben az időszakban a perselyadományokat, az egyházfenntartói járulékokat, illetve az egy-
háztámogatói adományaikat banki átutalással vagy csekk segítségével kérjük fizetni. Külön 
köszönjük azoknak, akik most is gondolnak gyülekezetükre és anyagi áldozathozatallal is 
dicsőítik Istenünket!

A Madocsai Református Egyházközség bankszámlaszáma: 11746012-24671426 (OTP Bank) 

Banki átutalás esetén kérjük, hogy a közleménybe legyenek szívesek beírni az utaló nevét, 
címét és az utalás jogcímét.

Csekk a fenti telefonszámokon, vagy e-mailen kérhető. A közlemény rovatba kérjük tüntessék 
fel a befizető nevét, címét és a befizetés célját: „persely” „EFJ” vagy „adomány.” Köszönjük!

Mindenkinek áldást és békességet kívánunk ebben az embert próbáló időszakban! Imádság-
ban hordozzuk egymást!
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.” 
Zsoltárok 50,15
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Madocsai tojásfák

Idén is sok szép színes fakorong tojással díszítettük fel húsvét elött, április 6-án Madocsa to-
jásfáját. A Coop bolt előtti 3 fára esett a választás, amit összesen 1500 db festett tojással deko-

ráltunk. Sajnos a koronavírus helyzet miatt nem tudtak a gyerekek segíteni a díszítésben. A 
tojásfákat fa nyuszicsalád, tyúk-kakas pár, kismalac őrizte.

Tisztelt Könyvtártagok! Kedves Olvasók!  

Házhoz mennek a Madocsai Könyvtárból a könyvek! Ha szeretne könyvet kérni könyvtárunk-
ból emailben vagy telefonon megteheti. A kért könyvet, folyóiratot a megbeszélt napon ház-

hoz viszem. A Madocsai könyvtár könyvállományát a Megyei Könyvtár honlapján 
http://www.igyuk.hu/?page_id=258 megyei katalógus lapfül alatt összetett keresésnél 

megtekintheti. Kölcsönözhető folyóirataink: Állatvilág, Apa Magazin, Blikk Nők, Blikk Nők 
otthon & kert, Családi Lap, Fitt Info, Garfield Magazin, Kreatív Gyermek, Nők Lapja, Prakti-
ka, Príma Konyha  Ha valakinek sürgősen nyomtatni, fénymásolni, faxolni, laminálni, spirá-

lozni kellene, abban is tudok segíteni. 

Könyvtári elérhetőségek: 

madocsaikonyvtar@gmail.hu          madocsaikonyvtar@gmail.com 
https://www.facebook.com/madocsaikonyvtar/ 

telefon: 0620/ 3610047                                                                          
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Köszönjük!

A közelmúltban több felajánlás is érkezett az önkormányzathoz. Örülünk, hogy ennyien 
szívükön viselik az itt élő emberek és a falunk sorsát, az épített és természeti környezetünk 
tisztaságát és szépségét. A segítségnyújtás sok formában valósulhatott meg, volt aki munkáját, 
termékét, erőgépeit ajánlotta fel. De az is nagy segítség, ha egy-egy jó kedvességgel fordulunk 
a embertársainkhoz. A teljesség igénye nélkül szeretnénk felsorolni néhányat ezek közül.   

A mostani különösen is nehéz időszakban húsvét előtt Molnár István jóvoltából füstölt csül-
köt kaptak idősek és rászoruló családok Madocsán, ezzel is megkönnyítve az ünnepre való 
készülődést. A továbbiakban lehetőséget szeretne nyújtani füstöltáruk telefonos megrendelés-
re és házhozszállításra. Elérhetősége: Molnár István 06-20/563-96-27 

Sokunknak szembetűnő volt, hogy a temető nem használatos része elég elhanyagolt képet 
mutatott. Az önkormányzat dolgozói már az ősz folyamán elkezdték az ott felhalmozódott 
hulladék szelektálását és mostanra abba a fázisba ért a munka, hogy gépi erőre volt szükség. 
Törjék István jóvoltából erőgépei és kollégái segítségével több mint 10 pótkocsi zöld hulladék 
került elszállításra. Az ott maradt földet pedig elmunkálták.

ifj . Szántó Sándor ajánlotta fel ezeket a festékeket, melyek által több közintézményünk is 
szépülni tud majd.

Kuti Jana és csapata keze munkája által, minden madocsai kapott mosható szájmaszkot. Ezzel 
is elősegítve a vírus elleni védekezést.
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Madocsa SE foci tavaszi hírek

A tavaszi szezon előtt Fritz Ádám visszaigazolt Szedresbe, Madár Krisztián pedig bejelentette, 
hogy kihagyja a szezont. Az ifi csapatba Baksa Áron érkezett vissza az ASE-ból, a Paksi FC-
ből pedig Papp Bence jött, aki madocsai származású fiatal ember.
Mivel 17 forduló áll előttünk, már február 23-án elkezdődött a szezon. Az ifisták jól kezdtek, 
Kisdorogon 2:0-ra győztek Fekete és Újvárosi góljaival. A következő hétvégén hazai pályán 
legyőzték a Nagymányokot Szili és Újvárosi 2-2 góljával. Aztán Őcsényben léptek pályára és 
Szili három góljával magabiztosan vezettek, a jól hajrázó hazaiak viszont a hosszabbításban 
kiharcolták a döntetlent.

A csapat a negyedik helyen áll.
A felnőttek tartalékosan álltak fel a Kisdorog ellen, gyorsan kétgólos hátrányba kerültünk. Ez-
után a hazaiak beálltak védekezni, mi pedig nem tudtuk a saját rövid passzos játékunkat ját-
szani a keskeny rossz talajú pályán, Böde révén csak a szépítés jött össze. Hazai pályán kimon-
dottan jó meccset játszottunk a megerősödött Nagymányok ellen, akik elég durvák voltak, a 
spori pedig nem torolta meg a rugdosódást. A meccs hajrájában mi kaptunk két piros lapot, 
így örülhettünk az 1:1-s döntetlennek, a gólunkat Rein szerezte. Őcsényben csak a győzelem 
volt elfogadható, végig támadtuk a meccset és az elfáradó hazaiak ellen 7:2 arányban győz-
tünk, Böde öt gólt lőtt, Wenhardt és Szintai B egyszer-egyszer volt eredményes.
A felnőtt csapat a hetedik helyen áll.

Március 14-én hazai pályán fogadtuk volna Aparhantot, de az MLSZ a koronavírus járvány 
miatt félbeszakította a bajnokságot. 
Januárban elkezdődött az újabb Bozsik szezon, a gyerekekkel Madár Krisztián és Hosnyánszki 
Tibor foglalkozik, hetente kétszer a sportcsarnokban, a tavasz közeledtével már tervezték a 
pályán történő edzéseket, de a járvány miatt az ő programjuk is félbeszakadt.
Március közepe óta nincsenek meccsek, nincsenek edzések.
Ugyancsak a járvány miatt elmaradt a hagyományos sportbál is.

Lénárt Gyula

 Mivel a mérkőzések elmaradnak, a szurkolók és a játékosok a törzshelyükön találkozhatnak

13. oldalMadocsai Hírmondó



Fontosabb telefonszámok

Mentők     104,112
Tűzoltók     105
Rendőrség     107

Baksa Ferenc polgármester     06-75-530-001
Hivatal központi szám     06-75-330-101

Felnőtt háziorvos (rendelkezésre állási időben) 06-75 330-013
Gyermekorvos (rendelkezésre állási időben)   06-20-218-80-03
Alapszolgáltatási Központ     06-75-701-000
Madocsa Kölyökkuckó Óvoda    06-75-330-074
Madocsai Református Iskola     06-75-330-156
Kánnai Patika       06-75-950-064
Posta       06-75-530-022

Hulladék gazdálkodási ügyfélszolgálat   06-75-830-690
Mezőföldvíz       06-80-442-442

Kiadja:  
Madocsa Község Önkormányzata  

www.madocsa.hu 
Szerkeszti:

Somogyi Mariann
Turiné Nikl Melinda

Török Krisztina

madocsaikonyvtar@gmail.hu  

Az újságbejegyzési száma: 

2.9.1/1268-1/2005  

Felelős kiadó: 
Baksa Ferenc 
polgármester  

Nyomda: 
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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