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I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifj ak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, 
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

ADY ENDRE:
Karácsony – Harang csendül...
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Kedves Madocsaiak!

Együtt minden sikerülni fog. Mind-
ezt még álmomban sem gondoltam 
volna, hogy ennyire nehéz lesz az 
első év a polgármesteri ciklusidőm 
alatt. Voltak megpróbáltatások és 
konfliktusok, ezeket lehetett kezelni 
és a problémákat pedig orvosolni. 
Viszont, amire senki sem gondolt, 
az a világjárvány, ami a nyakunkba 
szakadt, és fenekestől felfordítot-
ta a megszokott életritmusunkat. 
Egy olyan élethelyzet elé állított 
minket, amivel az emberiség már 
nagyon régen nem találkozott. 
A tavaszi zárlat után egy kicsit fel-
lélegezhettünk, azonban szépen 
lassan mindenkiben körvonalazó-
dott, hogy ez nem csak ennyi volt. 
A nyári lélegzetvétel után ismét 
zárlat következett, viszont itt már 
rendelkeztünk tapasztalatokkal, 
hogy mégis az ember könnyebben 
vészelje át e nehéz időket. Sajnos 
még azt kell mondani, hogy nincs 
vége, de közösen ezen is túl fogunk 
jutni. A járvány már több hónapja 
velünk van és megnehezíti a min-
dennapjainkat. Madocsa Önkor-
mányzata és a fenntartásában lévő 
intézmények dolgozói erőn felül 
teljesítettek és a mai napig is tel-
jesítik feladataikat. Mindezt azért, 
hogy a lakosság egészségi állapotát 
megőrizzük és a település tovább-
ra is a legnagyobb biztonságban 
működjön. Ugyanez elmondható 
a településünkön található összes 
intézményről egyaránt. Ez a feladat 
egy embert próbáló feladat, ami 
nagyon megterheli mind a dolgo-
zókat, mind a lakosságot egyaránt. 

Ezért mindenkinek jár a köszö-
net, mind a hivatali dolgozóknak, 
az egyészségügyben, nevelés-ok-
tatásban, szociális ágazatban, 
rendvédelemben dolgozóknak 
egyaránt, de ne feledkezzünk 
meg a bolti eladókról és a kony-
hán dolgozókról sem, akik a min-
dennapi életünket teszik köny-
nyebbé áldozatos munkájukkal!

MINDENKINEK JÁR A 
KÖSZÖNET!

Remélem, az előttünk álló ün-
nep segíteni fog mindannyi-
unknak ezt az időt átvészelni! 
Figyeljünk szeretteinkre és vi-
gyázzunk kiemelt fontossággal 
az idős, beteg hozzátartozóinkra! 
Közelítsük meg a másik oldalról, 
most van lehetőségünk minősé-
gi időt tölteni a szűk családunk-
kal! Ilyenkor felértékelődnek az 
emberi kapcsolatok és elgondol-
kozunk, hogy eddig mit tettünk 
rosszul vagy mit cselekedtünk jól. 
Itt az ideje lelassulni ebben a 
pörgős és embert nem kímélő, 
rohanó világban. Vegyük ész-
re a segítő kezeket, melyek raj-
tunk próbálnak segíteni vagy 
mi magunk nyújtsunk segítsé-
get rászoruló embertársainknak! 

Itt az ideje advent időszakában 
elcsendesedni és újratervezni, 
hogy a megfáradt mindennapja-
inkból kiszakadva, tiszta szívvel 
és hatalmas szeretettel tudjuk 
megélni az előttünk álló ünne-
pet a szeretteink társaságában.
Azzal a tűzzel és fiatalsággal a 
szívünkben, mint amikor első 
alkalommal szavaltunk a temp-
lomban, gyerekkorunkban és 
mindenki csak ránk figyelt. Az 
emberek arcán boldogság ra-
gyogott – nemcsak a hidegtől 
és a dértől, ami kicsapódott az 
arcukon, hanem az örömköny-
nyektől is, ami az éppen szavaló 
szeretteiket látva szökött a sze-
mükbe és legördült az arcukon.

Kívánom, hogy mindenki ezeket 
és ehhez hasonló boldog pillana-
tokat keresse fel az emlékeiben 
és ebből töltekezzen fel a mai, 

nehéz időben!

Áldott ünnepeket kívánok 
mindenkinek, a település 

összes lakójának! 

Isten áldjon mindenkit!

„Dicsőség a magasságban  
Istennek, és a földön

 békesség, és az emberekhez 
jóakarat.”

Lukács evangéliuma 2:14

Együtt a faluval, a faluért!

Baksa Ferenc
polgármester

A szeretet költözzön mindannyiunk szívébe ezen áldott ünnepek alatt!
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Védőnői hírek

Most már látszik, hogy idén 24 
gyermek született, mindegyik 
egészséges mosolygombóc. Jelen-
leg 13 kismamánk van, akik 2021-
re várják kisbabájuk érkezését. 

Az idei évben a korlátozások mi-
att sajnos elmaradtak a csoportos 
foglalkozásaink, azonban amint 
lecseng a járvány, a baba-ma-
ma klubot és a szülésre felkészí-
tést szeretném újra elindítani. 

Többek kaphatnak meghí-
vó levelet a postaládájuk-
ba védőnői méhnyakszűrésre. 
Előre egyeztetett időpontban le-
het a vizsgálatra jelentkezni. 

Időpont kérésre a 06-20/517-42-
34-es telefonszámon van lehetőség. 
Sajnos csak azokat tudom 
szűrni, akik meghívó leve-
let kapnak és bemutatják.

Mint minden évben, így jövőre 
is lesz a Vöröskereszttel közösen 
szervezett véradás. 2020-ban ki-
emelkedő létszámban jelentek meg 
véradók az előző évekhez képest. 
A három véradáson közel hat-
van véradó volt. A véradások idő-
pontjáról a településen kihelyezett 
plakátokon értesítjük a lakosokat.

A 2020-as évre szeretném 
megköszönni minden szülő, 

nevelőszülő és nagyszülő 
együttműködését, türelmét! 

Kívánom, hogy minden csa-
ládban békességben, egész-
ségben teljenek az ünnepek!

Végezetül egy kis színezővel sze-
retnék kedveskedni a gyerekek-

nek.

Farkasné Tuza Melinda
védőnő

Lassan a vége felé közelít ez az év, ez alkalomból védőnői híreket közlünk.
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Készülődés szentestére
„Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,14)

Mennyei seregek, angyalok hir-
dették az első szentestén – mint-
egy mennyei üzenetet – a fenti 
igénket. Egy sor szól Istenről, és 
kettő az emberről. „Dicsőség a 
magasságban Istennek!” Minden 
ezzel kezdődik. Olyan sokszor 
panaszkodunk, bajokat látunk 
magunk körül, de vajon adunk-e 
dicsőséget Istennek, legalább, 
amikor minden rendben megy? 
Vagy az a természetes? Vajon mi-
ért csak akkor jut eszünkbe Isten, 
amikor csapások érnek? Látjuk, 
milyen szívvel van Isten az ember 
iránt! Békességet akar a földön, 
békességet a környezetedben, a 
családodban, és leginkább ben-
ned. Ott belül. Mi több, jóakarattal 
van irántunk. Erről szól az eredeti 
karácsony. Isten jóakarattal van 
irántunk és békességet akar! Ám 
ha mindennek a feltétele elmarad, 
hogy dicsőítsük Istent, akkor sok-
szor híján vagyunk a békességnek 
és Isten jóakaratát sem érezzük. 
Gyökössy Endre (Bandi bácsi) 
volt újpesti lelkipásztor és pszi-
chológus egyik könyvében szerin-
tem nagyon jól megfogalmazza, 
mi lehet a probléma. Szeretném 
is átadni most neki a szót, és ezzel 
bátorítani az olvasókat. Szerintem 
sokan magunkra ismerhetünk!

„Egy Afrika-kutató csoport hosz-
szú kalandok után az őserdő 
mélyén fehér emberekkel szinte 
soha nem érintkező törzsre talált. 
Sok ajándék árán valamiképpen 
megbarátkoztak velük, és figyel-
ni kezdték a törzsnek nemcsak 
a mindennapi, hanem a vallá-
sos életét is. A kutatás meglepő 
eredménnyel járt: úgy találták, 
hogy a törzs rítusai messzeme-

nően elütnek az általános afrikai 
törzsekétől. Varázsló-főpapjuk 
a hatalmas bálvány előtt egy ős-
egyiptomi rítus részleteit mutatja 
be, ősi egyiptomi szavakat tördel-
ve. Megállapították azt is, hogy 
sem a varázsló-főpapnak, sem a 
törzs tagjainak fogalmuk sincs 
a szavak értelméről. Így maradt 
rájuk sok száz és ezer eszten-
dőn keresztül; csinálják, végzik 
– egyre fogyva, egyre szomorúbb 
élettel, egyre primitívebb életfor-
mában, egyre elvadultabban – az 
ősi egyiptomi kultúra és misz-
tériumvallás egyik titokzatosan 
átvett liturgiáját: értelem nélkül.
Amikor ezt olvastam, összeszo-
rult a szívem, és a mi úgynevezett 
szentestéinkre gondoltam. Hosz-
szú idő óta, évről évre december 
második felében megkezdődik a 
fenyőfakeresés, válogatás, vásár-
lás, ajándéktárgy beszerzés, sü-
tés-főzés – készülődünk a nagy 
ünnepre. (Valószínűleg tesszük 
ezt még most is, a Covid idején és 
a korlátozások között, mert most 
is mindent ugyanúgy és ugyano-
lyannak szeretnénk, mint ahogy 
lenni szokott.) És eljön a szentes-
te. A háziasszony a „főcelebráns”. 
Rendszerint kifáradva, lihegve, 
késő estére elkészül a dolgok-
kal – és csönget az „angyalka”, 
jöhet a „Jézuska” a gyerekeknek 
vagy a rokonoknak. Megkezdő-
dik az ajándékozás. Kicsiben vagy 
nagyban. Ahol gyermek van, va-
lamivel vidámabb és melegebb 
a hangulat. Ám „modern” szen-
testéink legbensőbb hangulatát 
ezzel az Igével lehet jellemezni:

„Nevetés közben is fájhat a szív, 
és az öröm vége is lehet bánat.”
 (Péld 14,13) – Nem így 
volt az elmúlt szentestéken? 
Egy kedves, szorgalmas háziasz-
szony mondta: Mindig félek a 
szentestétől. Előtte lótás-futás, 
szaladgálás, pénzpocsékolás, fá-
radtan odaesek a fa alá és próbá-
lok együtt örülni a gyerekekkel. 
Közben megjön a férjem is, nem 
merek ránézni, mert majd leesik 
a székről a kimerültségtől, de tar-
tania kell magát a gyerekek miatt, 
és jó arcot kell mutatni a család-
nak. Mosolygunk, nevetünk is, 
de csak az arcunk; belül fáj a szí-
vünk, hogy ezt se tudtunk venni... 
azt se tudtunk csinálni... s amikor 
lefekszünk, nem is beszélgetünk... 
hogy el ne sírjuk magunkat.
Miért van ez így?
Mert úgy jártunk, mint az a bi-
zonyos afrikai törzs. Mondunk 
és csinálunk valamit. Valami cso-
dálatosan szép liturgiát, aminek 
a gyökerét, őseredetét már nem 
ismerjük... Szavakat mondunk 
átértékelve, gesztusokat teszünk, 
furcsán, mereven, bizonytalanul, 
mint az az afrikai varázsló-pap, 
és beszélünk szentestei nyelvet… 
Csináljuk szomorú, belső re-
megéssel, mert nem tudjuk ab-
bahagyni, mert nem illik, mert 
nem akarunk pogányok lenni, 
mert a gyerekeknek nem akar-
juk a kedvét szegni… De valahol 
elvesztettük a belső értelmét az 
egésznek. Nem tudjuk már, mit 
is jelent az, amikor odalépünk a 
karácsonyfa alá, amikor megy-
gyújtjuk a gyertyákat; csinál-
juk, mint az az együgyű törzs...
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Miért fáj szentestén nevetés köz-
ben is a szív? Miért fordul végül 
az öröm szomorúságra? Nem 
azért, mert ezt vagy azt nem tud-
tunk venni! Sokkal mélyebb ez a 
szomorúság! Azért, mert ebből a 
szentesti „liturgiából” – kihullott 
a lényeg! A misztérium. Dallam 
lett – szöveg nélkül. Ajándék-
doboz – ajándék nélkül. Bölcső 
– gyermek nélkül. Kihullott be-
lőle az, Akire éppen emlékeztetni 
kellene a fenyőnek, a gyertyának, 
az ajándéknak: Jézus Krisztus.
Egy volt hadifogoly mesélte 
el évekkel ezelőtt, hogy fogsá-
guk legnehezebb napja a szen-
teste volt. Huszonnegyedikén 
délelőtt már halálos szomorú-
sággal vonszolta magát min-
denki. Este szinte bénult ko-
morsággal ülték körül a barakk 
egyszerű asztalát. Mindenki maga 
elé bámult, és egyik-másik boros-
tás arcon peregni kezdett a könny. 

S akkor egyik társuk csöndesen 
kiment, nemsokára visszajött egy 
krumpliba szúrt fenyőgallyal, ami-
re keresztben egy másik fenyőgaly-
lyacska volt kötve, és így szólt: 
– Ne szomorkodjatok! Értünk 
is megszületett a Megváltó Jé-
zus Krisztus, hogy akár meg-
szabadulunk innen, akár nem: 
szabadok lehessünk! – Még 
mondott néhány egyszerű szót, 
aztán csöndesen imádkoz-
ni kezdett – s a többiek vele.
Azt mondta a történet elbe-
szélője, hogy ez mentett meg 
sokakat az idegösszeomlástól: 
ez volt élete legmélyebb szen-
testéje, karácsonyfa nélkül – de 
Jézus Krisztussal. Akit ott talált 
meg, azon az estén. Amikor a 
belső, lelki fájdalmak között is 
mosolyogni kezdett a szív, s vé-
gül is a szomorúság örömre for-
dult.” (Forrás: Gyökössy Endre: 
A karácsony szíve – a szeretet)
Íme, ezt jelenti, hogy először is: 

Dicsőség a magasságban Isten-
nek! Majd aztán jön ez, hogy 
békesség a földön és az embe-
rekhez jóakarat. Amennyiben 
ezt megfordítjuk, vagy az első 
sort elhagyjuk életünkből – 
szerintem mindannyian éltünk 
már át olyan karácsony(oka)
t is. Mi lenne, ha most a meg-
változott körülmények között 
mi is változtatnánk a karácso-
nyi, a szentesti szokásainkon? 
Bárcsak minél több olvasónk-
nak saját tapasztalata és sa-
ját, szívből fakadó fohásza le-
hetne ez az idei karácsonyon:
 „Dicsőség a magasságban 

Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez 

jóakarat!”

Nagy János
református lelkész
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Ünnepi készülődés iskolánkban

Az elmúlt néhány hetet az adventi ké-
szülődés izgalma, szépsége, várako-
zása jellemezte iskolánkban. Ünnepi 
díszbe öltözött az épület, valameny-
nyi osztályterem, és igyekeztünk le-
csendesedni, egymásra jobban oda-
figyelni, várni a megszülető csodát. 

„Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egysze-
regyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén; 
mert szereteted egyszerűség, 
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:-
hogy megkerestek és szeretnek!-
Hát hirdetem, hogy útja száz van 
minden szívhez a nagyvilágban, 
keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen”,
megtalálja a gazdag Isten.” 

Fejes Ádám Ádventi örvendezés 
című verse jellemzi készületünket. 
Az apró csodák megtalálását, a kará-
csony igazi értelmének megértését 
tűztük ki célul erre a néhány hétre. 

December 4-én iskolánkba is ellá-
togatott a Mikulás krampuszaival. 
Az ünnepség előkészületeiben, 
lebonyolításában a legnagyobb 
részt a 8. osztályosok vállalták. A 
messze földről érkezett Mikulás 
minden osztályba ellátogatott, be-
szélgetett a gyerekekkel, értékelte 
az elmúlt évet és meghallgatta a 
köszöntéseket, énekeket. A tanu-
lóinknak átadott csomagok az Ön-
kormányzat ajándékai voltak, ame-
lyeket hálás szívvel köszönünk! 
A sok finomság mellett azért nem 
maradt el a virgácsok kiosztása 

sem, amely a 8.-os lányok fela-
data volt. Íme, álljanak itt a Mi-
kulás kedves köszöntő szavai: 

Mindenkinek szép jó napot kívá-
nok,
Szervusztok hát, kedves kicsi 
pajtások!
Messzi földről jöttem ide újra,
Csengő szánom fürge szarvas 
húzta.
Átrobogtunk erdőn, mezőn, fal-
vakon,
Amit hoztam, tinektek lesz juta-
lom.
Van zsákomban minden jó:
csoki, alma, mogyoró.
Utam során sok pajtásnál jártam, 
Gyertek ide ti is sorban, bátran!
Hiszen itt ti jutalomból vagytok,
puttonyomból ajándékot kaptok. 
(…)
Elbúcsúzik a Télapó, 
van még mára dolga,
Kinn toporog négy szarvasom 
a szán elé fogva. 
Remek érzés az embernek, 
ha ajándékozhat,
Titeket is elfogadlak Télapó-inas-
nak.
Legközelebb együtt megyünk
 havas-jeges úton,
Izmosodjatok csak addig, mert 
nehéz a puttony! 

Az Advent, az Úrjövet olyan alkal-
makra is ad teret, mint a jótékony-
kodás, a betegek, nélkülözők, rászo-
rulók támogatása. 6. osztályosaink 
a madocsai templomról készült 
képeslapokat küldtek egy győri 
gyermekotthon kilenc lakójának. 
Ugyanilyen szívből jövő üdvözle-
teket, bátorító mondatokat kaptak 
a Debreceni Katolikus Betegellátó 
Szolgálat Alapítvány dolgozói és az 
általuk ápolt COVID-fertőzöttek. 
Nem feledkezhettünk el azokról 
sem, akiknek nem adatik meg a 
karácsonyfa alatti ajándékok meg-
lepetése, a kibontás boldogsága. 
Gyűjtést szerveztünk, amelyen 
játékok, mesekönyvek, édesség, 
írószerek gyűltek össze. Ezek 

más madocsai családok aján-
dékaival együtt a Szekszárdi 
Gyermekotthon lakóinak ün-
nepét fogják megszépíteni.
Iskolánk ünnepi díszben várja a 
karácsonyi angyalok csengőszó-
ját. Valamennyi osztály díszítet-
te, szépítgette az osztálytermét, 
adventi koszorúk, karácsonyfák 
teszik hangulatossá a decem-
bert. Az őszi osztályterem tisz-
tasági és díszítő verseny első he-
lyezettje az alsóban az 1. osztály, 
felsőben a 7. osztály lett. Az au-
lába hatalmas fenyőfa érkezett, 
amelyet adományként kaptunk. 
Hálásan köszönjük a felajánlást! 
A díszítést a 8. osztály készítette. 
A karácsonyt megelőző héten 
lelkünk is ünnepi díszbe öltözik. 
Minden reggel hangolódunk a 
közelgő ünnepre a napi ige fel-
olvasásával a hangos bemon-
dóban. Pénteken karácsonyi 
színdarabbal, a 2. osztályosok 
műsorával, a témához illő film-
mel és kézműves foglalkozással 
várjuk a földre születő Kisdedet. 

Iskolánk valamennyi diákja,
 tanára, dolgozója nevében 

Istentől áldott, kegyelemtel-
jes karácsonyt és békés,

 boldog 
új esztendőt kívánunk! 

Taczman Mária
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Néhány fotó a Madocsai Református Általános Iskola 
adventi készülődéséből:



2020 VÉGÉHEZ KÖZELEDVE…
A MADOCSAI CSILLAGVIRÁG 
ÓVODA HÍREI

Betemetett a nagy hó

Betemetett a nagy hó
erdőt, mezőt, rétet.

Minden, mint a nagyanyó
haja, hófehér lett.

Minden, mint a nagyapó
bajsza, hófehér lett,

csak a feketerigó
maradt feketének.

(Kányádi Sándor)

Az oviban, a csoportszobák me-
legében a gyermekekkel együtt 
nagyon várjuk már az igazi telet, 
a havat és a karácsonyt. A fen-
ti verset is énekelgetve, családias 
légkörben hangolódunk az ün-
nepekre, december 22-én pedig 
egy feldíszített adventi ablak lát-
ványával is várjuk majd az ovinál 
elhaladókat. A Mikulás is járt ám 
nálunk! Rendhagyó módon, idén 
két csomagot kaptak a gyerekek - 
az egyiket az Önkormányzatunk, 
a másikat pedig a TEIT finanszí-
rozta – melyeket ezúton, a gyer-
mekek nevében is köszönünk! 

November 26-án intézményünk 
rendkívüli szünetet tartott, mivel 
kiderült, hogy egyik dolgozónk 
elkapta a koronavírus fertőzést. 
Ezen a napon végrehajtottuk a 
szükséges intézkedéseket, fel-
készültünk a következő napok 
feladataira, igyekeztünk alkal-
mazkodni a karanténok miatt

8. oldal Madocsai Hírmondó
Óvodai hírek

megváltozott személyi feltételek-
hez, hogy az óvoda kinyithasson, 
működhessen. Az ezt követő két 
hétben két Covid antigén gyors-
tesztelésen vettünk részt, melyek al-
kalmával minden dolgozónk eseté-
ben negatív eredmények születtek. 

A képviselő-testületi tagok 2019 
decemberében tett bejárása óta 
egymás után valósulnak meg felvá-
zolt elképzeléseink. Intézményünk 
egy ipari mosogatógéppel is gazda-
godott, valamint az Önkormány-
zat egy fő konyhai személyzetet is 
biztosít számunkra. Venczel József 
munkájának köszönhetően többek 
közt sikerült megőrizni a gyerme-
kek öltözőbútorainak szép állapo-
tát és bepolcozni a raktárépületet is. 

A 2020-as év végéhez közeledve a 
gyermekek nevelésén kívüli időben 
sok teendőnk akad, ugyanis számos 
fejlesztő célú, csoportszobában és/
vagy udvaron használható játékesz-
köz beszerzése van folyamatban. 

A gyermekek környezeti nevelésé-
nek és az óvoda környéki kerti ma-
darak etetésének céljával hamaro-
san egy dúcetető is telepítve lesz a 
hátsó udvarba, melynek óvodánkba 
szállításáról Törjék Gábor önkor-
mányzati képviselő gondoskodott.  
Neki köszönhetően történt meg a 
mai kor igényeinek megfelelő iro-
dai eszközeink üzembe helyezése is,

melyek megfontolt kiválasztásá-
hoz javaslatot, támpontot, vala-
mint műszaki segítséget nyújtott; 
nagyban hozzájárulva ezzel mun-
kánk és feladataink elvégzésé-
nek gördülékenyebbé tételéhez.

A 2021-es évben gyermek ivókút 
telepítése, további udvari fejlesz-
tések, új játszóhelyek kialakítá-
sa, új kinti játékok elhelyezése 
is várható, hogy udvarunk még 
több funkciót betöltsön, és hogy 
a gyermekek a szabad levegőn 
is minél több játékos fejlesz-
tő tevékenységet végezhessenek.

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik 
az idei évben is hozzájárultak intéz-
ményünk zavartalan működéséhez. 
Már említett önzetlen segítőinkön 
kívül köszönjük az iskolakonyhai 
dolgozók és az ebédszállításért, fű-
nyírásért felelős csapat munkáját is!

Óvodánk 2020. december 24-
től 2021. január 3-ig zárva 
lesz, ezt követően 2021. janu-
ár 4-én hétfőn fogadjuk a gyer-
mekeket a madocsai óvodában.

Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket, sikerekben gazdag új évet 

és jó pihenést kívánunk! 

A Madocsai Csillagvirág Óvoda 
nevelőtestületének nevében:

Englert Éva Rebeka
 óvodapedagógus 

ésSzalai Andrásné óvodavezető

Karácsonyi színező
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A Madocsáért Egyesület csapata 
nagy fába vágta a fejszéjét. Új fasort 
telepítettünk a Madocsai temetőben.

2020 januárjában egyesületünk 
javaslatot és egyben kérvényt 
nyújtott be az Önkormányzat-
hoz a Madocsai temető kerí-
tése mentén fasor telepítésére.

A faültetés ötletét már régóta dé-
delgettük, de úgy gondoltuk, hogy 
a falu 1000 éves fennállásának ün-
nepköre kellő inspirációt jelent. 
Biztosan sokan emlékeznek, hogy 
egy évvel ezelőtt a temető még 
alapvetően két részre volt osztha-
tó: a sírok rendezett területére és 
az azon kívüli, a kerítés mentén 
húzódó elhanyagolt területekre. 
A temető keleti oldalán gyom-
fákkal tarkított bozótos csúfosko-
dott. A másik oldalon kicsit jobb 
volt a helyzet, azonban nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az egyre mele-
gebb nyarak miatt a gyantafolyásos 
és szuhos, betegeskedő lucfenyők 
– amelyek egyébként egy koráb-
bi fasortelepítési kezdeményezés 
maradványai voltak –, nem iga-
zán nyújtottak magasztos látványt.

Egy fasort legalább 100 évre kell 
tervezni, ezért tavasszal egyesüle-
tünk készíttetett egy tervezői szak-
véleményt, amelyben azt kértük a 
tájépítésztől, hogy segítsen megha-
tározni a megfelelő fafajt. Egy hely-
színi bejárást követően végül egy 
magyar fajtára esett a választás, a 
szelestei arborétumban nemesített 
ezüsthárs fajtára (Tilia tomento-
sa ’Szeleste’). Ez a fajta ugyan teá-
nak nem való – arra a focipályán 
lévő kislevelű hársakat ajánlom –, 
ugyanakkor hazai nemesítésének 
köszönhetően jól alkalmazkodott 
az éghajlati viszonyokhoz, a kárt-
evőknek ellenáll és júliusban nyíló 
sárga virágai nagyon illatosak, iga-
zi méhlegelő. Szabályos kúpos ko-
ronaformája pedig elegáns megje-
lenést kölcsönöz majd a fasornak, 
mérete közepesnek mondható. 
Teljesen kifejlett állapotukat közel 
150 éves korukban érik majd el.

A fafaj kiválasztása és az ajánlott 
ültetési távolságok megismerése 
után indulhatott a részletes ülte-
tési és a cselekvési terv elkészítése. 
Ebben a cselekvési tervben kerül-
tek összefoglalásra a különböző 
előkészítési munkák, amelyeket 
el kell végezni a végső célhoz, a 
faültetéshez: fák kivágása, ahol 
szükséges, a tereprendezés mér-
téke, valamint a fák pontos helye.
 Az ültetőgödrök helyének meg-
határozásakor számos szempontot 
fi gyelembe kellett venni: a meglé-
vő kertkapuk helyét, a fák jövőbeni 
méretét, az árnyékvetést, a kerítés 
vonalvezetését, a területet később 
karbantartó gépek helyigényét, stb. 
Végül a 8 méteres tő- és az 5 méteres 
oldaltávolság fi gyelembevételével

47 darab fának tudtunk helyet 
adni a Kossuth, a Virág és a Mes-
ter utca felőli kerítés mentén, 
összesen 400 méteres hosszon.
és az 5 méteres oldaltávolság fi gye-
lembevételével 47 darab fának tud-
tunk helyet adni a Kossuth, a Virág 
és a Mester utca felőli kerítés men-
tén, összesen 400 méteres hosszon.

Fásítás a temetőben
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Az Önkormányzat dolgozói által 
eltávolításra kerültek az ültetési 
sávba eső fák és a semfű-semfa – 
más néven ördögcérna – növések. 
A Madocsáért Egyesület pedig a 
tereprendezést végeztette el. Az 
októberi délutánok nagy részét 
emiatt édesapámmal a temetőben 
töltöttük a munkákat koordinálva 
és ha már ott jártunk, akkor a te-
mető végében lévő és ugyan nem 
az ültetési sávba eső, nagyjából 
350m2-nyi elvadult bozótost is 
lekaszáltuk, ahonnan utána ösz-
szeszedtünk öt nagy zsák sze-
metet is, besegítve ezzel a teme-
tő látképének helyreállításába. 

Itt tennék egy kis kitérőt: a munkák 
során bizonyosságot nyert, hogy a 
temető hátsó területeit borító gyep 
valójában a vidéket egykoron be-
borító löszgyep egy kis megma-
radt zárványa. A temetőben így 
fellelhetőek még olyan védett nö-
vények is, mint például a budai 
imola vagy a réti iszalag. A terep-
rendezés során ezekre különös 
gonddal vigyáztunk. A későbbi-
ekben tervezzük ezeknek a védett 
növényeknek az alapos felmérését.

A dimbes-dombos terep elegyen-
getése elengedhetetlen volt ahhoz, 
hogy a fasor esztétikus összképet 
mutasson majd. Egy ilyen fasor ese-
tében fontos, hogy a végeredmény 
látványos legyen, ezért nagyméretű 
fákat kell vásárolni. Egy háromszor 
iskolázott, 12 cm törzskerületű 
földlabdás fa ára körülbelül 15 ezer 
forint. Csak a fák költsége meg-
haladta a félmillió forintot. Ehhez 
hozzáadódik a szállítás, a föld-
munka ára és az ültetéshez szük-
séges egyéb kiegészítők költségei, 
mint a támaszkarók, a védőháló, a 
jutaszalag és a trágya. Látva a szá-
mokat, kissé elbizonytalanodtunk: 
honnan lesz erre fedezet? Az egye-
sület idén csupán 100 ezer forint 
önkormányzati támogatást kapott, 
amelyet sajnos a még mindig folyó 
bányaügy miatt más célra kellett 
fordítani. Szerencsére egy pályá-
zatban sikeresen nyertünk 400 ezer 
forint támogatást, de még mindig 
hiányzott közel 700 ezer forint.

Ekkor elhatároztuk, hogy a projekt 
megvalósításához a falu segítségét 
kérjük. Az interneten és plakáto-
kon adománygyűjtő akciót hirdet-
tünk. Meglepődve, szinte öröm-
könnyek között fi gyeltük, ahogy az 
egyesület számláján szinte pár hét 
alatt összegyűlt a hiányzó összeg!

Madocsaiak, fantasztikusak vagy-
tok, ezúton is nagyon köszönjük a 
támogatásokat! Annyian támo-
gattátok az ültetést, hogy a név-
sor nem fér el ebben a cikkben, 
ugyanakkor a támogatók nevével 
egy emléktáblát állítottunk a te-
mető Virág utca felőli végében. 

A fák elültetésére végül novem-
ber 7-én, szikrázó napsütésben 
került sor. Az eredeti elképzelés 
szerint egy nagyobb közösségi 
megmozdulást szerveztünk volna, 
azonban látva az akkor már felfu-
tó második fertőzési hullámot, vé-
gül szűkebb körben végeztük el az 
ültetést. A hangulat így is remek 
volt. Az egyesület apraja-nagyja 
segített, ahogy tudott. Egészen a 
négyévestől a nyugdíjasokig se-
gítő kezet nyújtottak, erőt és időt 
nem sajnálva minden jelenlévő ki-
vette a részét a feladatból, hogy a 
kitűzött célunk, a rendezett, gon-
dozott, karbantartható temetői 
zöldterület kialakítása megvaló-
suljon. Voltak, akik saját traktor-
ral érkeztek, mások az enni-inni-
valót biztosították. Az ültetésben 
részt vevők fáradhatatlan mun-
kájáért is hatalmas köszönet jár!

A fasort 2021 szeptemberében 
adjuk át az önkormányzat fenn-
tartásába. Addig az egyesületünk 
gondoskodik az öntözésről és 
szükség esetén a fák pótlásáról. 
Természetesen a megtisztított és 
elegyengetett terep rendbentar-
tása nem az egyesület hatásköre. 

A célunk az volt, hogy az elha-
nyagolt részek rendbetételével 
hozzájáruljunk ahhoz, hogy te-
mető átalakuljon a szó igazi ér-
telmében sírkertté. Az új fasorral 
szerettünk volna maradandót al-
kotni, értéket teremteni, a sírkert 
elhanyagolt részeinek méltósá-
gát visszaállítani. Bízunk benne, 
hogy a végeredmény mindenki 
tetszését elnyeri. A Madocsa 1001. 
évében ültetett hársfasor, remél-
jük, méltó keretet ad az általa kö-
rülölelt emlékhelyeknek. Kérjük, 
fogadják jó szívvel egyesületünk 
munkáját, mi jó szívvel tettük! 

Egyúttal mindenkinek kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk! 

A Madocsáért Egyesület csapata 
nevében,

Törjék Gábor Ferenc
egyesületi elnök
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