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Tisztelet a hősöknek!

A 64 évvel ezelőtti budapesti eseményekre és az egész 
országon végigsöprő forradalomra 
emlékeztünk október 23-án. 

„S én írok nektek dalt, gyönyörűszépet. /Dalom símo-
gató lesz és merész, / hogy rímek lángját arcotok lo-
bogja, / s a verslábait véretek dobogja / lüktetve, forrón, 
mint az ölelés!” Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hősi halottjának, Gérecz Attilának a sorait idézve 
tisztelettel adózunk 56 hősei előtt. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar 
nemzetnek a sztálinista terror elleni forradalma és a 
szovjet megszállás ellen 
folytatott fegyveres küzdelme, egyben a 20. századi 
magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt.

Az eseménysorozat a budapesti diákoknak az egyete-
mekről kiinduló békés tüntetésével 
kezdődött 1956. október 23-án, majd a Sztálin-szobor 
ledöntésével és a Magyar Rádió 
ostromával folytatódott. Végül a fegyveres felkelők 
ellenállását szovjet tankok bevetésével november 4-én 
verték vissza országszerte. 
Köszönettel tartozunk valamennyi pesti 
srácnak, a Mansfeld Péterhez hasonló bátorságot mu-
tatóknak, az ország híveit egybefogni próbáló Mind-
szenty József bíboros-hercegprímásnak, Nagy Imre 
miniszterelnöknek és az összes 
névtelen hősnek, akik vérüket ontották a magyar föld 
szabadságáért, amelyet végső soron több mint 30 évvel 
később kaptunk meg. 

„Ez egy szabad ország. Szabadon alkotunk. 
Szabadon tanulunk. Szabadon szeretünk. Szabadon 
élünk. De néha érdemes megállni, és emlékezni azokra, 
akik ezt a szabadságot 
kivívták nekünk. Köszönjük. Köszönjük 56 hőseinek! 
Köszönettel tartozunk! Ahol a 
hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.” (Részlet a 
2016-ban készült imázsfi lmből) 
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Tisztelt Madocsaiak!
Először is szeretném megköszönni a 
lakosságnak a fegyelmezett és 
felelősségteljes magatartást, amit a 
jelen helyzetben tanúsítanak. Sajnos 
bekövetkezett, amitől tartottunk, 
megjelent Madocsán is a COVID-19.

A közterületeket továbbra is az 
ÁNTSZ által meghatározott szerrel 
fertőtlenítjük, amely nátrium-hi-
poklorit (hypo) hatóanyag tartalmú, 
ezen készítmény megfelelő 
vírusölő hatással bír, amit 0,1% hígí-
tási arányban juttatunk ki a felüle-
tekre. Közintézményeinket szintén 
folyamatosan ellátjuk 
fertőtlenítőszerekkel. A Tolnamegyei 
Kormányhivatal központilag 
biztosít az intézmények számára 
kéz- és egyéb felületfertőtlenítő szere-
ket, rendszeresen minden hónapban 
ezt meg is kapják.

A jövőben számos olyan beruházás 
fog megjelenni a település közigazga-
tási területén, ami a megszokott élet-
ritmusunkból kizökkenthet. Kérném 
szíves megértésüket a kényelmetlen-
ségek miatt, de ezek a beruházások a 
lakosok érdekeit szolgálják. A legje-
lentősebb ezek közül az 5111-es út 
rekonstrukciója, amit előreláthatóan 
2021. harmadik negyedévére fejeznek 
be - a kivitelezés elhúzódása annak is 
köszönhető, hogy a téli időszakban 
nem végezhetik a munkálatokat. 
A településen belül, az érintett útsza-
kasz kapcsán a víziközmű-hálózatban 
lesznek még cserék és felújítások, 
amik azért szükségesek, hogy ne a fel-
újítás után kelljen az új útburkolatot 
felvágni egy esetlegesen elöregedett 
csővezeték cseréje miatt.
Négy beadott pályázatunk még mind 
tartaléklistán van, melyek a követke-
zők:

- Önkormányzati tulajdonban lévő 
út-, hídépítés/felújítás című pályázat, 
amelyben az Ady utca útburkolatát 
szeretnénk felújítani
- Közterület karbantartását szolgá-
ló eszközbeszerzés című pályázat, 
amely keretén belül fűgyűjtős fűnyíró 
traktort, lombszívót, ágdarálót és még 
egyéb eszközt szeretnénk beszerezni.
- Temetői infrastruktúra fejlesztése 
című pályázat, amiben a ravatalozó 
épülete lenne felújítva, modernizálva, 
megfelelve a mai kor követelménye-
inek.

- WIFI4EU pályázat, amiben ki 
tudnánk építeni egy ingyenes Wi-Fi 
rendszert a közterületeken, és közin-
tézményeinkben, a lakosság részére.
Ezen pályázatok elnyerésére még van 
esély.

Sajnálatos módon, egy másik útbur-
kolat felújítással kapcsolatos pályá-
zatunk elutasításra került. Ez egy 
belügyminisztériumos pályázat volt, 
melyben az Újsor utca útburkolatát 
szerettük volna felújítani, 85 %-os 
támogatottsággal.

Az éppen folyó beruházásaink közül 
a Mini Bölcsőde építése elérte a közel 
50%-os készültségi szintet. A kivitele-
zőnek 2021.03.14.-re be kell fejeznie 
a kivitelezést, ami a jelen álláspont 
szerint tartható.

A közöségi tér ki-/átalakítás és fog-
lalkoztatás című pályázatot sikeresen 
elnyerte településünk, a munkálatok 
folynak, a művelődési ház fűtéskor-
szerűsítése zajlik, továbbá a könyvtár 
és a házasságkötő terem klimatizálása 
is, melyekben a kivitelezők már elér-
ték az 50%-os készültségi szintet.

A Dunaföldvár-Bölcske-Mado-
csa-Dunakömlőd térségi turisztikai 
termékcsomag pedig jelenleg közbe-
szereztetés alatt áll.

Az Első utca útburkolati felújítása 
befejeződött, ami remélhetőleg az ott 
lakók kényelmét szolgálja, valamint 
javítja komfortérzetüket, továbbá 
az ott található közintézményeket is 
mindenki biztonságosabban tudja 
megközelíteni. A munkálatok közben 
felmerültek pótmunkák, így a kivite-
lezés költsége megemelkedett, viszont 
a többletköltséget (1 351 466 Ft) a 
testület biztosította a tartalékkeret 
terhére, hogy a vízelvezetés problé-
mája is megoldódjon. 

Örömmel számolhatok be arról is, 
hogy a településünkön van végre 
működő ATM automata, aminek 
remélhetőleg a lakosság is örül. Az új 
OTP-s bankautomata a művelődési 
háznál lett kialakítva.

Szeretnék köszönetet mondani a 
Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál 
keretében Madocsa Községben meg-
rendezett programok szervezőinek,

az önkormányzat dolgozóinak és 
azoknak akik segítettek, hogy mindez 
megvalósuljon. Bízok abban, hogy a 
lakosok tetszését is elnyerték a prog-
ramok, habár a vírus ezt is megnehe-
zítette, de sikerült minden akadályt 
elhárítani. 

A fesztiválunk rövid összegzése szá-
mokban: 6 település, 8 nap, 2 kiál-
lítás, 3 szaktábor, 28 program, 4500 
résztvevő. Szeretném megköszönni 
a felajánlásokat, amik a lakosok részé-
ről érkeztek és a sikerhez nagyban 
hozzájárultak. A főzésben segítségek 
voltak: Csapó Viktor és Baksa János, 
akik a vendégek részére marhagu-
lyást főztek. A borkorzóra pedig a 
helyi termelők felajánlását köszönjük, 
személy szerint: Bacs Sándor, Csapó 
András, Pongrácz Pál, Jakab András, 
Bánóczki Attila voltak, kiváló bora-
ikkal, pálinkáikkal járultak hozzá a 
sikerhez. Köszönet illeti id. Kánnai 
Istvánt, aki a fesztivál alatt ingyen 
biztosította számunkra a szódát.
Valamint tolmácsolnám a fesztivál-
igazgató szavait: 

„Még egyszer szeretném mindenki-
nek megköszönni a támogatást és az 
együttműködést, hiszen fesztiválunk 
teljesítménye igazi csapatmunka 
eredménye. A siker is közös, az elis-
merés is mindenkit megillet! 

Maradok köszönettel és tisztelettel:
Kovács Zalán László

tubaművész”

Szeretnék köszönetet mondani, azon 
madocsai lakosoknak, akik időt és 
energiát nem sajnálva a lakóingat-
lanuk előtti közterületet rendben 
tartják, gondozzák, és ezzel hozzájá-
rulnak az élhető településkép kialaku-
lásához. Az önkormányzatnak sajnos 
se ideje, se kapacitása nincs az összes 
közterület rendben tartani.

Végül, de nem utolsó sorban, tovább-
ra is szeretnék kérni mindenkit, hogy 
figyeljünk egymásra és jelezzék, ha 
segítségre van szükségük. Sajnos a 
neheze még hátra van, a vírus felütöt-
te fejét a közvetlen környezetünk-
ben is és egyeseknek már személyes 
tapasztalatai is vannak.

Fokozottan kérek mindenkit, hogy 
NE vegye félvállról a vírust és a 
védekezést!
Vigyázzunk egymásra!

Együtt a faluval, a faluért!
Baksa Ferenc
polgármester
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Napjainkat az idei évben jelentősen meghatározza a Covid-19 járvány. Számos korlátozásnak, intézkedésnek kell meg-
felelünk mind a magán mind a szakmai életünkben. 

A jelenlegi szakmai ajánlások alapján a védőnői ellátásban is érezhetők változások. A személyes találkozások 
csökkentése érdekében a látogatások és tanácsadások kiegészülnek a távkonzultáció lehetőségével. Ez az ellátási forma 
nem helyettesíti a személyes találkozást, azonban kiegészíti azt. 

Törekednünk el arra is, hogy a személyes találkozások elsősorban a védőnői tanácsadóban, előre egyeztetett időpontban 
történjenek. Az Egészségházba való belépéskor kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítő alkalmazása. A váróban 
maximum 2 család tartózkodhat, egymás között minimum 1,5 méter távolság tartása javasolt.
Az iskola egészségügyi ellátás is folyamatos, az osztályok szűrése és az iskolai oltások is megtörténtek.
A személyes tapasztalatom az, hogy a családok nagyon jól alkalmazkodnak a kialakult helyzethez, a megszabott 
intézkedések fegyelmezetten, türelemmel betartják, ezt ezúton is köszönöm. 
Végezetül pár gyakorlati tanács az orvosi ellátással kapcsolatban:
• Gyermekorvosi rendelés van, de előzetes egyeztetés szükséges telefonon
• Az épületbe lépéskor maszk használat, kézfertőtlenítés kötelező.
• Gyógyszereket, tápszert telefonon is lehet íratni, gyógyszertárban felhőn keresztül ki lehet váltani, kivételt 
képeznek a kevert készítmények pl.: popsikenőcs, hígfürdető stb.
• Igazolások, receptek átvételére rendelési időn túl is van lehetőség. Ebben az esetben engem kell keresni, de csak 
azoknak tudom oda adni, akik előre jelezték ezt a doktornőnek.
Néhány hasznos tanács, némelyik már közhelynek számít, de saját magunk és környezetünk 
(főként idős hozzátartozóink) védelme érdekében érdemes betartani:
• Maszk használat, DE fontos, hogy tiszta maszkokat használjunk, az egyszer használatost levétel után kukába 
dobjuk, míg a moshatót is legalább naponta cseréljük!
• Kézfertőtlenítés, De az alapos, szappanos, megfelelően elvégzett kézmosást se feledjük, amikor van rá lehetőség!
• Távolságtartás, valamint a boltokban, utcán való tömörülés kerülése.
• Immunrendszerünk erősítése C és D vitaminnal, rendszeres mozgással, változatos táplálkozással.

Védőnői ellátás a COVID-19 járvány alatt

Új körzeti megbízott Madocsán
2020. szeptemberétől Menyhárt Gergő főtörzsőrmester látja el a körzeti megbízotti
feladatokat Madocsán. Megkértük, hogy néhány mondatban mutatkozzon be:

2007-ben szereltem fel. 2 évig Ercsiben dolgoztam járőrként. Ezt követően 4 évig 
Perkáta, 6 évig Beloiannisz és 1 évig Dunaföldvár körzeti megbízottja voltam.
Tehát a körzeti megbízotti tevékenységet 11 éve végzem, meglátásom szerint ered-
ményesen.

A feladataim és tevékenységem keretében gondot kívánok fordítani a lakossággal 
való megismerkedésre mely elkerülhetetlen egy eredményes körzeti megbízotti 
feladatkörben. A közeljövőben az ismerkedés keretében gyakoribb igazoltatásokat 
fogok foganatosítani a településen, hogy megismerhessem az embereket, nem a bün-
tetése lesz az elsődleges.
Természetesen a szabálysértések és bűncselekmények elkövetése a megfelelő
szankciót fogja eredményezni. Mindazonáltal részemről, ha nem történik kiemelt dolog első alkalommal minden helyi 
lakost csak figyelmeztetek. 
Az elsődleges, hogy a lakossággal egy harmonikus és jól működő kapcsolatot alakítsak ki és ez mellett meg kívánom 
őrizni, fel kívánom építeni a rendőrségbe vetett bizalmat.
Ezek mellett természetesen a településen működő szervezetekkel is fel fogom venni és tartani fogom a kapcsolatot.

Eredményes együttműködést remélek és kívánok mindenkinek a jövőben. 

Elérhetőségei:
 Telefon: +3630/6889493
 E-mail: madocsa.kmb@gmail.com
 Facebook: Madocsa Kmb
 KMB. Iroda: 7026 Madocsa, Fő u. 24          /Polgármesteri hivatal/
 Fogadóóra: Minden hónap első, SZERDÁJÁN 10:00 - 11:00-ig

Elmaradása esetén, azonos héten vasárnap 18:00-19:00 kerül megtartásra.
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Februárban bnyújtottuk az új TAO pályázatot, a Bozsik korosztály 
edzőjének díjára és az u19-s csapat utazási költségére pályáztunk, vala-
mint kapuhálók beszerzésre.
Február 11-én testületi ülésen támogatást kértünk raktár létesítésre. 
Március 11-én a testület elfogadta a 2019 évi beszámolót, 
március 18-án benyújtottuk pályázatunkat a 2020-s Önkormányzati 
támogatásra.
Májusban elvégeztük a tereprendezést és a raktár alapjának betonozá-
sát, aztán elkészült a raktár is. 
Ismét a megyei II osztályú bajnokságba kerültünk, melyben 12 csapat 
szerepel. A rajt jól sikerült, Szekszárdon győztünk, aztán hazai pályán 
mindkét csapatunk győzött Kisdorog ellen. 

Sport Hírek
MADOCSA SE Labdarúgás

Őcsényben az ifi veszített a felnőtt nyert. Aztán az ifi győzött, a felnőtt döntetlent ért el Aparhant ellen. Utána Simon-
tornyán az ifi kikapott, a felnőtt döntetlent ért el. A bajnokesélyes Tolna ellen hazai pályán mindkét csapatunk kikapott. 
A következő hétvégén a felnőtt bravúros döntetlent ért el Bonyhád-Börzsönyben, az ifi ismét pont nélkül maradt.
Hazai pályán a régi rivális Mórágy ellen a felnőttek győztek, az ifisták kikaptak.
Október végén az ifi sorozatos sérülések miatt nem tudott kiállni, a felnőttek viszont nagyszerű játékkal verték a 
szomszédvár Kömlődöt.

Augusztusban elkezdődött az újabb Bozsik szezon, a gyerekekkel Madár Krisztián és Hosnyánszki Tibor foglalkozik 
u7 és u9 korosztályban, hetente kétszer vagy a pályán, vagy a sportcsarnokban, a kistérségi tornák pedig hétvégén 
kerülnek megrendezésre Dunaföldváron.
Szeptemberben a NAV átutalta az SZJA 1%-t, 211.451,-Ft-ot, vagyis egyesületünk ismét megfelelt az idevonatkozó 
törvényi előírásoknak. 

ifj. Juhász István az Olimpiai Reménységek versenyén

A 15 éves madocsai Juhász István kenus, már nem 
csak országos szinten, hanem nemzetközi versenyen is szép eredményeket 
ért el.

Őt kérdeztük az eddigiekről és a terveiről.

Mióta kenuzol?
-Már 6 éve

Miért ez a sportágat választottad?
-Szeretem a Dunát, a természet közelségét, jó a társaság az ASE Sportegyesü-
letben, szeretek versenyezni.

Milyen versenyeken vettél rész az idén?
- Országos kajak-kenu verseny Szolnokon ahol 200, 500 és 1000 méteren is C1-ben arany érmet nyertem. A magyar 
bajnokság megnyerésével kijutottam a szegedi Olimpiai Reménységek Versenyére, ahol két számban, 500 és 1000 
méteren is 2.helyezést sikerült elérnem. Első nemzetközi megmérettetésem volt, ahol 23 ország versenyzőivel 
versenyezhettem.

Mit szeretnél még elérni?
Első célom a magyar bajnokság megnyerése volt, ez teljesült Most nemzetközi szinten szeretnék elérni minél többet. 
Később akár jó lenne egy Európa vagy Világbajnokságon jól szerepelni.

Gratulálunk az eddig elért eredményekhez és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz.
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I. Földesi János Népzenei Tábor
Sokaknak feltűnhetett augusztus utolsó hetében, hogy napokon keresztül muzsikaszótól zengett az Ifjúsági 
Ház környéke: az udvaron énekeltek, a terasz alatt citeráztak, szemben, a könyvtár előtt furulyát fújtak, a Torony utca 
felől pedig vonósbanda hangja hallatszott… Ekkor zajlott ugyanis - az idei évben először, a Nemzetközi Fúvós Napok 
keretén belül megrendezett - Földesi János Népzenei Tábor! 

A négy napos napközis tábor elsődleges célja volt a madocsai népdalok és hangszeres népzene tanulása és “használatba 
vétele”: a résztvevők minden nap délelőtt és délután kiscsoportos zenei műhelymunkában vehettek részt, ahol a tábor 
tanárainak vezetésével (Csonka Boglárka - ének, Kovács Réka - citera, Császárné Borzavári Róza - hegedű; 
Bálint László Domonkos - brácsa; Császár Dominik - pásztorfurulya) ismerkedtek meg a madocsai dallamokkal. 

A táborba körülbelül harmincan jelentkeztek Madocsáról és a környékről gyerekek és felnőttek - köztük nagy 
örömünkre sokan olyanok is, akik itt fogtak először hangszert a kezükbe! Délutánonként pedig bárki bekapcsolódha-
tott a tábor életébe egy-egy néprajzi előadás és daltanulás erejéig: kedden Kuti Jana mutatta be a madocsai viselethez 
kapcsolódó kutató és alkotó munkáját; szerdán Magyar István avatott be minket a madocsai tájszavak gyűjtésének és 
rendszerezésének háttérmunkálataiba; csütörtökön Császár Dominik mesélt a pásztorok zenei életéről; pénteken pedig 
egy jómagam vezényelte játékos népzenetörténet óra után a névadó Földesi János előtt tisztelegve “Sinyorozzuk mög!” 
címmel a táborozók adtak színes koncertet a tanult madocsai dalokból. 

A táborzárót a Nyugdíjas Klub jóvoltából lángosozás, majd hajnalig tartó mulatság követte a Selyöm zenekarral. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni Madocsa Község Önkormányzatának és mindenkinek, aki bármivel is támogatta ezt a 
kezdeményezést - készülünk a folytatásra!

Császárné Borzavári RózaPár kép  a
Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál
keretein belül megszervezet 
programokról

Készenléti Rendőrség bemutatója

Szolniki Légierő Zenekar koncertje Pitti Katalinnal

Folkkocsma
I. Földesi János Népzenei Tábor

Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsora
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A MADOCSAI CSILLAGVIRÁG ÓVODA HÍREI
Kedves Olvasó! 

A fő címet olvasva meglepően hathat 
óvodánk új neve, ezért szeretnék tájé-
koztatást adni intézményünk névválto-
zásáról és arról, hogy mi újság mos-
tanság nálunk, a madocsai oviban!

A MINI BÖLCSŐDE

Mint ahogy az Újsor utcában járva 
látható, az ovi mellé már javában épül 
a mini bölcsőde. A régi kis épület 
felújítását nyáron kezdték el a mun-
kások. Az építkezés miatt sajnos ki-
vágták a hátsó bejáratnál lévő terme-
tes kislevelű hársot és néhány hátsó 
udvari fát. Némi gyermeki fantáziával 
fűszerezve úgy képzelem, hogy ha 
ezek a fák tehették volna, biztosan 
arrébb sétálnak, hogy a forró nyári 
napokon, az udvar egy másik szegle-
téből adjanak árnyékot az önfeledten 
játszó madocsai gyerekeknek. 

Az óvodaudvarról drótkerítéssel 
leválasztott munkaterületen nap mint 
nap dolgoznak a szakemberek, és 
egyre könnyebben elképzelhető, hogy 
hogyan is fog kinézni az új bölcső-
de épülete. A kivitelezés egy pozitív 
hozadéka, hogy a gyerekek gyakorta 
láthatnak érdekes munkafolyamato-
kat. Végig néztük és beszélgettünk 
például arról is, hogy hogyan rakják a 
falakat, hogyan lapátolnak különböző 
anyagokat, miként működik a beton-
keverő, hogyan pumpálják a betont a 
hatalmas autóról, hogyan vakolnak, 
vagy hogy hogyan ácsolják a 
tetőszerkezetet.

A mini bölcsőde 7 férőhelyes lesz, és 
az óvoda veszi „szárnyai alá” – a két 
intézmény közös vezetéssel, egymás-
sal karöltve kell, hogy működjön – 
többek közt ezért is volt szükség az 
intézménynév-változtatásra. 

INTÉZMÉNYNÉV-VÁLTOZÁS

Az előbbi okból kifolyólag 2020. szep-
tember 1-től Madocsai Kölyökkuckó 
Óvoda helyett Madocsai Csillagvirág 
Óvoda és Mini Bölcsőde néven 
vagyunk megtalálhatóak, megszokott 
helyünkön. Mindhárom csoportszo-
bánkban új gyermek-bútorok állnak 
rendelkezésre, és a nyári fűtéskorsze-
rűsítésnek köszönhetően új 
kazánokkal és radiátorokkal felszerel-
kezve várjuk a telet. 

Úgy véljük, hogy a gyermek érték, 
kincs, akit védenünk és nevelnünk 
kell. A sok-sok lelkes tekintet, a csil-
logó szempárok, a gyermekek, akikért 
nap mint nap dolgozunk, olyanok, 
akár a tavaszi erdőben nyíló csillag-
virágok. Mind gyönyörű, egyedi és 
értékes. Ha valaki járt már madocsai, 
ártéri erdőben a kora tavaszi „csillag-
virágzás” idején, akkor könnyen meg-
értheti a fent említett párhuzamot a 
gyermek és egy szemet gyönyörköd-
tető, védett virág között. 
Ezért lettünk hát mi a 
Madocsai Csillagvirág Óvoda… 

AZ ÚJ LOGÓ

Szabadidőmben az új névhez logót 
is készítettem, majd intézményünk 
részére szabad felhasználásra

átadtam. A logó tervezésekor 
törekedtem arra, hogy barátságos, 
színes, és az új névhez illő illusztráció 
szülessen, amely tükrözi, óvodásaink 
természeti környe-zethez fűződő 
pozitív viszonyát, a mi gyermekcent-
rikusságunkat, természetszeretetün-
ket és a bölcsődei ellátás megjelenését 
intézményünk működésében. 

A logón egy csillagvirág oltalma 
alatt 3 gyermek látható. Közülük a 
legkisebb a bölcsődés korcsoportot 
szimbolizálja, a masnis kislány és a 
kertésznadrágos kisfi ú pedig az óvo-
dásainkra utal. A gyerekek egymás 
kezét, valamint a csillagvirág szárát is 
fogják, szimbolizálva ezzel az ösz-
sze-tartozást, valamint a gyermekek, 
(rajtuk keresztül a felnőttek, szülők) 
és a természet összekapcsolódását. 
Remélem, hogy sokak tetszését el-
nyeri ez a „rajzocska”, valamint, hogy 
névválasztásunk és logónk üzenete 
sokakhoz elér. 

Továbbá azt kívánom, hogy óvodánk 
még sokáig büszkén és méltón viselje 
új nevét és logóját! 

És hogy ezen kívül mi újság még nálunk 
az oviban?

SZÜRETI BÁL

A járványhelyzethez és az udvarban folyó épít-
kezéshez alkalmazkodva idén augusztusban is 
megtartottuk szüreti bálunkat. 

Nagyon fontos hagyomány ez óvodánk és a gyer-
mekek életében, ezért a szülőkkel megvitatva úgy 
döntöttünk, hogy lovas kocsis felvonulás 
ünnepelhetnek a gyermekek. 3 megálló helyen elénekelték, el-
mondták, eljátszották azt, amit megtanultak és díszes csőszleány 
és csőszlegény ruháikban élményekben gazdag lovaskocsikázá-
son vettek részt.
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A KORONAVÍRUS

A koronavírus terjedésének lassítása érdekében intézményünk köteles betartani a
vonatkozó rendeleteket, ezért október 1-től a gyermekek és a személyzet
testhőmérséklet mérést követően léphet az óvoda épületébe. Továbbá a szülőket,
hozzátartozókat, illetve azokat, akik a gyermekeket óvodába hozzák, arra kérjük,
hogy ne jöjjenek be az épületbe. Megértésüket és türelmeket ezúton is köszönjük.

A bent töltött idő alatt folyamatosan szellőztetünk és a gyermekekkel
rendszeresen gyakoroljuk és gyakoroltatjuk a kézmosás megfelelő technikáját, az
orrfújás technikáját, a tüsszentés, köhögés szabályait. Alkoholos kézfertőtlenítőt
használnak a kicsik is, valamint dajkáink fertőtlenítik a kilincseket, vizes 
blokkokat és a gyermekek által használt játékeszközöket.

Napi tevékenységeink során is fokozott fi gyelmet fordítunk az egészségvédelemre, 
a higiéniai szabályok betartására, az egészséges táplálkozásra, a kellő mennyiségű 
mozgásra és a megfelelő mennyiségű friss levegőn tartózkodásra.

Englert Rebeka
óvodapedagógus

Madocsai Csillagvirág Óvoda

Nyudíjas klub hírek

Madocsai Nyugdíjas klubban az előző cikk óta, a következők történtek:
Augusztus 28-án  I. Földesi  János Népzenei Táborzáró estéjére Lángost  sütöt-
tünk. 
Október 19-én rendbe tettük a hősi sírokat.
Október 26-án sírcsokrokat készítettünk, amit kivittük a sírokra és mécsest 
gyújtottunk. 
November 3-án lángost sütöttünk Tolna Megye Gasztronómiája című műsorra.
November óta összejöveteleinket Hétfői napon 15 órakor tartjuk. 
A Vírusra való tekintettel, előre sajnos nem tudunk programokat betervezni.

Tarczal Jánosné
Klub vezetője

Madocsai Nyugdíjas klubban az előző cikk óta, a következők történtek:
Augusztus 28-án  I. Földesi  János Népzenei Táborzáró estéjére Lángost  sütöt-
tünk. 

gyújtottunk. 
November 3-án lángost sütöttünk Tolna Megye Gasztronómiája című műsorra.
November óta összejöveteleinket Hétfői napon 15 órakor tartjuk. 
A Vírusra való tekintettel, előre sajnos nem tudunk programokat betervezni.



Nagy örömünkre – hosszú karantén és sok előkészítő munka után – zökkenőmentesen indult el a 2020/2021-es 
tanév. A madocsai alma mater háza táján zajlik az élet, jelen írás betekintést nyújt eseménydús mindennapjaink-
ba. 

Európai Diáksport Napja
Idén iskolánk, a Madocsai Református Általános Iskola is megrendezte az Európai Diáksport Napját. A sportünnep 
szeptember 25-re esett, melynek során két tanórán keresztül különféle helyszíneken, változatos feladatokon keresztül 
sportoltak alsósok és felsősök együtt és külön, osztályok osztályok ellen, végül tanárok diákok ellen.
A sportcsarnokban mindig két felsős korosztályú csapat versenyzett egymással egy EXATLON akadálypályán. A másik 
helyszín a füves focipálya volt. Itt sorversenyben mérte össze tudását két felsős csapat. Az éppen két pihenő csapat 
sportkvízt töltött ki, erre minden osztálynak 10 perce volt. Ha valamelyik csapat rosszabbul teljesített a nap mozgásos 
részén, itt megfordulhatott az eredmény, akár lehettek ők az elsők és így is történt. A sportnap alsós programjait Boldog 
Istvánné szervezésében az alsós tanító nénik vezették. 
A nap zárásaként egy tanár-diák röplabdamérkőzést játszottunk a gyerekekkel. A felsős korosztályból egy tehetséges 
röpis válogatott mérkőzött meg a tanerőkkel. Az 5-6.-os korosztálynak még gyakorolnia kell, talán majd jövőre sikerül 
diadalmaskodni a tanárok felett. A 7-8.osztály már nagyobb eséllyel indult, velük döntetlent játszottunk.
A hat felsős csapat közül az első helyen végzettek szaktanári dicséretben részesültek. (Poroszkai Dominik 5. o.; Závodi 
Zsombor 6. o.; Bozsoki Benjámin, Szabó József 7. o.; Bán Csanád, Brezovszki László, Somogyi Bálint, Vörös Roland 8. 
o.) A sportnap szervezője Rostás Róbert testnevelő tanár volt. 

Pályaorientációs nap
Október 8-án pályaorientációs nap keretében tájékozódhattak tanulóink a szakmacsoportokról, életpálya lehetősé-
gekről, a középiskolában folytatódó tanulmányokról. Az alsó tagozatosak játékos programok és tanítóik segítségével 
informálódtak a különböző szakmákról. 
A felső tagozatosak három külsős előadó vezette foglalkozáson vettek részt. Horváth-Vörös Mária, a megyei kereske-
delmi kamara pályaorientációs tanácsadója előadást tartott Mi újság a szakmák körül 2020-ban? címmel. Az új szak-
képzési törvény bevezetésével jelentősen átstrukturálódott a szakképzés, amely sokfajta lehetőséget nyújt a középiskolás 
korosztálynak. Az új rendszer bemutatásával a pályaválasztás előtt álló tanulóink megismerhették lehetőségeiket az őt 
érdeklő szakmákon belül.  Ezt követően Verasztó Orsolya, a dunaújvárosi Logiscool vezetője arról beszélt, hogy mit is 
takar az informatikus pálya, mennyi szakma, tanulási lehetőség bújik meg egyetlen szó mögött. Az élményalapú prog-
ramozást oktató iskola egy tanára végül programozásra, egy kis agytornára és játékra hívta a tanulókat. 
A nap befejezéseként rajzpályázatra készítettek alkotásokat diákjaink, melyben szabadon választott technikával fejezték 
ki álomhivatásukat és elképzeléseiket a jövő szakmáiról. 

Versenyeredményeink
Számos szép versenyeredménnyel büszkélkedhetünk már a novemberi hónapban. A szorgalmas munka meghozta 
gyümölcsét több tantárgyból is. 

- Dunaújvárosi Egyetem Komplex természettudományi online verseny – 1. helyezés
(Bán Csanád, Kovács Réka, Laposa Márton 8. o.; Felkészítő: Szabóné Komáromi Ágota)

- Mesés Históriák online szövegértési verseny a Magyar Népmese Napja alkalmából – 2. helyezés 
(Baksai Eliza, Nagy Ábel 3. o., Doma Panna, Králik Réka, 4. o.; Felkészítő: Siposné Somogyi Andrea)

- Mesés Históriák online szövegértési verseny – 2. helyezés
(Géczi Bettina, Turi Laura 5. o.; Nagy Márk, Patai Gréta, Szekeres Vivien 6. o.; Felkészítő: Taczman Mária)

- Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Országos Csapatverseny – 3. helyezés
(Bán Csanád, Kovács Réka, Laposa Márton 8. o.; Felkészítő: Balázs Dániel)

- A magyar költészet napja alkalmából kiírt versíró pályázat – 2. helyezés
(Nagy Márk 6. o.; Felkészítő: Taczman Mária)

- Lapbook készítő verseny az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk emlékére – 1. helyezés
(Manyik Ármin, Nagy Márk, Patai Gréta, Szekeres Vivien 6. o.; Felkészítő: Taczman Mária)

- Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
Bozsoki Benjámin 7. o. megyei 18/89., országos 823/2800. helyezés
Nagy Lara, 7. o. megyei 17/89., országos 805/2800. helyezés
Bán Csanád 8. o. megyei 1/110., országos 98/2892. helyezés
Kovács Réka 8. o. megyei 44/110., országos 1348/2892. helyezés
Törjék Emese megyei 48/110., országos 1431/2892helyezés
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Iskolánk őszi programjai
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Pedagógusi arcélek

Az új tanévet hat új pedagógussal kezdte iskolánk. Talán sokak számára ismert, hogy még a gyülekezet is imádkozott a 
vészterhes időkben, hogy ebbe az iskolába illő pedagógusokkal tudjon elindulni az új tanév. Az újonnan érkezett tanárok 
most bemutatkoznak a Madocsai Hírmondóban!
 Siposné Somogyi Andrea
Kérlek, mutatkozz be röviden!
Siposné Somogyi Andrea vagyok, alsó tagozatos tanító. A 3. osztályosok osztálytaní-
tója lettem. Paksról járok át minden nap. 
Milyen szakmai út vezetett idáig?
Több évtizedes tanítói tapasztalatom van. Dolgoztam Budapesten, vidéken, egy kis 
faluban, Pakson vezetőhelyettes voltam, ott kezdetben autista gyerekekkel, majd 
gyógypedagógiával foglalkoztam. 
Milyen okból kezdted a tanévet éppen Madocsán?
Új szakmai kihívásokat szerettem volna a pedagógusi pályán, valamint nyugodtabb 
munkakörülményeket, így utam Madocsára vezetett. 
Mik az első benyomásaid az iskoláról, a gyerekekről, a községről?
A benyomásaim nagyon pozitívak. Jó osztályt kaptam, összetartó társaság. 19-en vannak. Én nem itt lakom, szóval a 
településről csak a szülőkkel van kapcsolatom. A szülők pozitívan állnak a közös munkához, rendezett körülményeket 
biztosítanak a gyerekeknek. Sok a többgyermekes család. 
Milyen pedagógiai értékek fontosak a számodra?
Számomra nagyon fontos, hogy jó közösségi szellemet alakítsak ki, amelyben a gyerekek szeretnek tanulni. Fontos, 
hogy megtapasztalják, hogy jó itt lenni és tanulni, és ne csak kényszerből jöjjenek. A másik sarkalatos pont a tanulás 
tanítása: megtanulni tanulni, hogy az új ismeretek hosszú távon beépüljenek és ne csak a rövidtávú memória legyen 
tágítva. 
Van-e olyan, amit üzennél a madocsaiak számára vagy esetleg szívesen megosztanád velük?
Kérem őket az aktív közösségi összefogásra! Többször volt és lesz is még a közösségi médiában szavazási lehetőség 
gyermekeink, az iskola számára. Fogjunk össze, mutassuk meg egymás melletti kiállásunkat! Ha ebben az iskola ügye 
mellé állnak, a gyermekeik jövőjét is építik. 

       Feil Dániel
Kérlek, mutatkozz be röviden!
Feil Dániel vagyok, másodéves egyetemi hallgató tanító szakon az ELTÉ-n. 
Alsó tagozatosakkal foglalkozom a délutáni napköziben, közben hospitálok, 
gyakorlatot szerzek. 
Milyen szakmai út vezetett idáig?
Sok helyen dolgoztam, és kipróbáltam magam a családi vállalkozástól kezdve 
a vendéglátóiparig. Mérnöki tanulmányaim alatt fogalmazódott meg bennem, 
hogy én leginkább szaktársaim korrepetálását, segítését élvezem matematiká-
ból és fizikából. Ekkor értékeltem át céljaimat, hogy kisgyermekekkel

szeretnék foglalkozni tanítóként, így váltottam. Paksról járok át naponta. 
Milyen okból kezdted a tanévet éppen Madocsán?
Mindenképpen keresztény iskolát kerestem, ahol egyetemi tanulmányaim mellett is tudok gyakorlatot szerezni. A re-
formátus egyház értékrendjét mindig is szimpatikusnak találtam. Úgy tűnik, Madocsán szükség volt rám. 
Mik az első benyomásaid az iskoláról, a gyerekekről, a községről?
Nagyon tetszik az iskola vidéki mivolta: mindenki ismer mindenkit, nagyon emberi léptékű. A rám bízott gyerekeket 
segítőkésznek találom és szófogadónak. Nem kebelezte be őket teljesen a kütyüőrület. Számomra nagy élmény, hogy 
hatással vagyok rájuk, hallgatnak rám. 
Milyen pedagógiai értékek fontosak a számodra?
Fontosnak tartom megtapasztalni azt, amit tanulunk. A kézzel fogható, gyakorlatias tudást részesítem előnyben. Sze-
retném elérni, hogy a tudás beépüljön és a gyerekek személyiségének része legyen. Pedagógiai munkámat a keresztény 
értékrend és a Biblia tanítása határozza meg és keretezi, ezeket az értékeket igyekszem átadni a mindennapokban. 
Van-e olyan, amit üzennél a madocsaiak számára vagy esetleg szívesen megosztanád velük?
Pakson élek, nem sokat látok bele a község életébe, a gyerekek által azonban része vagyok. Azt tapasztalom, hogy a 
gyerekek több minőségi időre vágynak a szüleikkel, ez a biztonságos érzelmi közeg megteremtésének alapja is. 
Ha tehetik és lehetőségük van rá, adják meg és biztosítsák ezt gyermekeiknek! 
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 Rostás Róbert 
Kérlek, mutatkozz be röviden!
Rostás Róbert vagyok, testnevelést tanítok a felső tagozatban. Dunaföldvárról járok át 
minden nap. 
Milyen szakmai út vezetett idáig?
Judo segédedzőként kezdtem Dunaföldváron. Megszereztem a személyi edző képesítést, 
azóta fitneszedzőként is dolgozom. Gymstick csoportos órákat tartottam és tartok a kör-
nyéken: Solton, Madocsán, Simontornyán, Bölcskén. 6 éves korom óta judóztam egyéb-
ként versenyszinten, 11 évesen országos I. helyezett voltam. Mikor a klubunk szétesőben 
volt, ott maradtam segédedzőnek és innen vezetett utam az edzői lét felé. 2017-től tanítok 
a közoktatásban is. Ez a negyedik tanévem, ezelőtt Dunaföldváron tanítottam szintén 
általános iskolában.
Milyen okból kezdted a tanévet éppen Madocsán?
Az öcsém és a röplabda csapat révén hallottam a testnevelő tanári üresedésről, így megpályáztam. 
Mik az első benyomásaid az iskoláról, a gyerekekről, a községről?
A gyerekek fegyelmezettebbek, barátságosabbak az emberek. A kollégákat segítőkésznek találom és jó a közösség. 
Milyen pedagógiai értékek fontosak a számodra?
Amikor a közoktatásban elkezdtem tanítani, azt tapasztaltam, hogy a heti öt testnevelésóra mellett semmit nem mozog-
nak otthon a gyerekek. Ezt az öt alkalmat elhatároztam, hogy hasznos, fejlesztő mozgással töltöm ki. (Ön)fegyelemre 
tanítom őket, arra, hogy a mozgás által kössék le magukat és energiáikat. Hiszem, hogyha szellemileg elfárad, testileg is 
el kell fáradni és ez fordítva is igaz. Célom, hogy a testtartás és a mozgáskoordináció is javuljon. A közösségi szellemet, 
a csapatjátékot is erősítjük testnevelés órán.  
Van-e olyan, amit üzennél a madocsaiak számára vagy esetleg szívesen megosztanád velük?
Küldjék minél többet a szabadba a gyerekeket mozogni! Akár a játszótérre, télen szánkózni. Mozogjanak otthon is, a 
PS-t és a telefont pedig olyan ritkán vegyék kézbe, ahogy lehet. 

       Gregó Kinga
Kérlek, mutatkozz be röviden!
Gregó Kinga vagyok, matematikát és fizikát tanítok felső tagozatban, illetve angolt 4. és 5. osz-
tályban. Utóbbiak osztályfőnöke vagyok. 
Milyen szakmai út vezetett idáig?
Elég változatos. Amellett, hogy a fiaim születése után GYES-en voltam, a fennmaradó évek-
ben is többféle tapasztalatra tettem szert: tanítottam 12 évfolyamos iskolában, középiskolában, 
felső tagozaton, egy keveset még alsóban is. Éliskolának számító helytől kezdve egy kőbányai 
körzetes suliig, de még egyetemen is doktoranduszként. Volt olyan időszak, amikor kizárólag 
magánórákat tartottam, főleg matekból és angolból nyelvvizsgára felkészítés céljával.
Milyen okból kezdted a tanévet éppen Madocsán?

A magánéletem fordulópontján költözni kényszerültem. Amikor az iskola megkeresett, szinte az első perctől úgy 
éreztem, ez az a hely, ahol a legjobban fogom magam érezni. Mindig is szerettem volna faluban élni, Madocsa pedig 
egy igazi, autentikus, hagyományos értékeket képviselő falu. Már az igazgatónővel és a lelkésszel történt első két találko-
zás során érződött, hogy hasonló a gondolkodásmódunk. Nagyné Kovács Zita kollégám segítőkészsége, ahogy a talajt 
egyengette előttem, ugyancsak sokat számított abban, hogy úgy érezzem, itt szeretettel várnak.
Mik az első benyomásaid az iskoláról, a gyerekekről, a községről?
A reményeim beigazolódtak. A pedagógiai értékekben abszolút mértékben osztom a vezetőség véleményét és remélem, 
ezt ők is így érzik – jól együtt tudunk működni.
Milyen pedagógiai értékek fontosak a számodra?
Az egységességet alapvető fontosságúnak tartom. Mind a tantestületen belül, mind pedig a szülőkkel a gyerekek felé 
támasztott elvárások tekintetében. Egy gyerek akkor érzi magát biztonságban, ha kiszámítható, mi fog vele történni, 
minek mi a következménye, eredménye. Örömmel tapasztalom, hogy ebben az iskolában van egy struktúra, amibe már 
csak be kell illeszteni a saját munkámat, elvárásrendszeremet. Szerintem ez nagy könnyebbség, és a hatékonyság záloga 
is egyben. A következetességen kívül megemlíteném még az élmény/tapasztalat alapú oktatást. Előszeretettel iktatok 
be kooperatív technikákat, csoportmunkát, projektfeladatokat, használok demonstrációs eszközöket, ezek használatát 
missziómnak tartom. 
Van-e olyan, amit üzennél a madocsaiak számára vagy esetleg szívesen megosztanád velük?
Nagyon szívesen űzök bármilyen labdasportot, úgyhogy amennyiben valakinek kedve van amatőr foci-, kosár-, kézicsa-
patba beszállni, lépjen velem kapcsolatba, kérem! Korábban rendszeresen fallabdáztam és kézilabdáztam, de bármilyen 
labdát szívesen kergetek. Időpontot is szerveztem már a csarnokba: szerdánként 16-17-ig szabad, és megkaphatnánk. 
Már csak egy csapat kéne!
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 Balázs Dániel
Kérlek, mutatkozz be röviden!
Balázs Dániel vagyok, történelmet és római katolikus hittant tanítok 1-8. osztályig. 
A 8. osztály osztályfőnöke vagyok. Honvédelmi szakkört tartok felső tagozatosaknak. 
Milyen szakmai út vezetett idáig?
Az egyetem elvégzése után szülővárosomban tanítottam 3 évig egy nagy létszámú 
középiskolában. Mindenképpen szerettem volna új szakmai tapasztalatokat szerezni 
egy emberközelibb, kisebb iskolában, általános iskolában. 
Milyen okból kezdted a tanévet éppen Madocsán?
A párommal érkeztünk Madocsára, azt tűztük ki célul, hogy együtt szeretnénk 
továbbra is tanítani, és itt mindkettőnk szakjaira igény volt.
Mik az első benyomásaid az iskoláról, a gyerekekről, a községről?
Messziről, a Jászságból érkeztünk és költöztünk Madocsára. Személy szerint én nagyon jól érzem magam itt, kedve-
sek az itt élők. A kollégákkal, úgy érzem, megtaláltam a közös hangot. A gyerekek tisztelettudóbbak, mint amit eddig 
tapasztaltam és együttműködőek. Élvezem a velük való munkát. 
Milyen pedagógiai értékek fontosak a számodra?
Mindig is azt vallottam, hogy a tanár elsősorban szemléletet ad át, és értékrendet közvetít, csak másodsorban tanítja 
tantárgyát. Ezek mentén végzem én is pedagógusi munkámat. Mindkét általam tanított tárgy alkalmas rá, hogy segítsen 
világnézetet és látásmódot formálni, ezeket a lehetőségeket igyekszem minden tanórán kihasználni. 

      Taczman Mária
Végül nem maradt más hátra, mint hogy jelen sorok írója is bemutatkozzon. 
Angol nyelvet és magyart tanítok 6-8. osztályig, a 6.-osak osztályfőnöke vagyok. 
10 évnyi pedagógusi tapasztalatot szereztem mindkét tantárgy tanításában, vizs-
gáztatásban, elsősorban középiskolában, szakmai nyelvoktatásban és felnőttek 
számára idegen nyelv tanításában. A jó Isten különös kegyelmének tartom, hogy 
amikor klasszikus értékrendet valló, a szellem, a test és lélek pallérozásában még 
hívő iskolát kerestünk a párommal új szakmai kihívások elé nézve, ahol az iskola 
és a családok között előremutató, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés 
zajlik a gyerekek érdekében, akkor a madocsaiak kerültek látóterünkbe.
Mindkét tantárgyam tanítása során igyekszem átadni a tárgy szeretetét, fontos-
ságának megértését, a magyar kultúra és a nemzeti, keresztény értékek felé való 
elkötelezettségemet. Szenvedélyem a magyar nyelv, az örök értékek megtapaszt

alása a szépirodalomban, az idegennyelv tanulás, amelyek szeretetére igyekszem tanítványaimat is ösztönözni, és 
ezeken keresztül személyiségüket fejleszteni.

Könyvtári Hírek
Szeptember 22-én a 2. osztályos gyerekek látogattak el a Könyvtárba, 
könyvtárismereti óra keretében. Megismerkedtek a könyvtárral és a 
kölcsönzés szabályaival, mit hol találnak meg a polcokon. Majd aki 
kedvet kapott böngészhetett a könyvek között

Szeptember 30-án Sár József rovarkutató, entomológus látogatott el hozzánk, 
a Könyvtár felújítás miatt az Ifjúsági házba. A 4. és 5. osztályos gyerekeknek 
hozta el a Drávaszabolcsi múzeumából rovargyűjteménye egy részét, 
preparálva üvegfal mögé zárva. Megismerhették a diákok az Indonéziai 
nappali-, paradicsom lepkét, óriás botsáskát, Dél-Amerika óriás bogarait, 
Afrika góliát bogarait, Brazíliai madárpókot, Délkelet Ázsia skorpióját

Október 6-án a Zöldtárs Alapítványtól Baka György tartott előadást; A felszíni vizek 
szerepe a települések életében a 7. osztályos fialatoknak.

Könyvtári elérhetőségek:
madocsaikonyvtar@gmail.hu          madocsaikonyvtar@gmail.com

https://www.facebook.com/madocsaikonyvtar
telefon: 0620/ 3610047
Turiné Nikl Melinda                                                                                                           

könyvtáros
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a fákat választjuk témának, amiből 
később akár hagyományt is teremt-
hetünk, ha úgy látjuk, hogy tetszik a 
falubelieknek a kezdeményezés.

A legszebb, legérdekesebb fára a 
javaslatokat június 30-ig vártuk. Igaz-
ság szerint pár jelölésre számítottunk 
csupán, de meglepetésünkre sok, ösz-
szesen 12 fát is neveztek a versenybe! 
Sajnos közülük egy posztumusz díjat 
érdemelne, az egyik jelölt ugyanis az 
óvoda udvarán álló kislevelű hársfa 
volt, melynek sorsa a bölcsődei mun-
kálatok kezdetekor megpecsételődött. 
Sorra érkeztek a szebbnél-szebb, 
érdekesebbnél érdekesebb fákra a 
javaslatok, hozzá a leírások, kedves 
történetek. 

A versenyben végül 11 fa vett részt, 
melyek közül egytől-egyig mind 
csodálatos és értékes a szépsége vagy 
a kora miatt. A szavazás az interneten 
zajlott. Számunkra nagy öröm volt 
látni a több száz szavazatot és a hoz-
zászólásokat! Izgalommal figyeltük, 
vajon tetszik-e a dolog a madocsaiak-
nak, vajon sokan voksolnak-e, vajon 
melyik fa áll nyerésre…? Személy 
szerint úgy gondolom, hogy nem is 
volt olyan egyszerű választani. 

Hisz mindegyik fa a maga módján 
csodás, némelyiket a matuzsálemi 
kora, némelyiket a lombkoronája teszi 
különlegessé. 

A beküldők üzenetei is megható 
pillanatokat okoztak; régi, de nem 
elfeledett emlékeket elevenítettek fel, 
eszünkbe juttatták ismét a Duna-part 
értékeit, megmutatták, hogy egy 
fa milyen fontos szerepet tölt be a 
hétköznapjainkban a mostani és a fel-
növekvő generáció számára egyaránt. 

A NYERTESEKRŐL

A gesztenyefával kapcsolatban 
édekesség, hogy a Természetvédelmi 
Világszövetség épp az idei évben vette 
fel a kihalással fenyegetett fajok vörös 
listájára. 

A vadkörte, más nevén vackor a 
szegényebb emberek csemegéje volt 
régen, de Süsü a sárkány is szívesen 
fogyasztotta.

Bár nem vagyunk újságírók, a ma-
gunk módján mégis készítettünk 
egy-egy „interjút” a nyertes fát jelölő 
Kis Noémivel és Laposáné Sashalmi 
Ilonával.

MADOCSA LEGSZEBB FÁJA VERSENY GYŐZTESEI: 
AZ ÉLET FÁJA ÉS A TEMETŐI VADKÖRTEFA

Kedves Olvasó! 

Örömmel hirdetjük ki a Madocsai 
Hírmondó hasábjain is a 2020-ban első 
alkalommal megrendezett „Madocsa 
legszebb fája” verseny két győztesét. 
A legnépszerűbb fa a Kossuth utcában 
álló „Élet fája”, a szív alakot formá-
zó vadgesztenye fa lett, melyet Kis 
Noémi nevezett. A legtöbb „madocsai” 
szavazatot pedig a Laposáné Sashalmi 
Ilona által nevezett temetői vadkör-
tefa kapta. A nyerteseknek ezúton is 
gratulá-lunk! 

De hogy honnan is jött a fa szépség-
verseny gondolata, mi a célja? Cik-
künkben szeretnénk röviden elmesél-
ni mindezt. 

A falut járva sok-sok apró szépségre, 
érdekességre bukkanhatunk; gyönyö-
rű fák díszítik az utcákat, régi, ma 
már védett házfalak, kerítések őrzik a 
régmúlt stílusát, de szívünket melen-
getik a gyermekkorunkra emlékezte-
tő, már csak néhány helyen működő 
kék kutak is. Ezekről az értékekről 
beszélgettünk egyik téli összejövete-
lünkön és azon tanakodtunk, hogyan 
hívjuk fel rájuk a figyelmet. Úgy 
döntöttünk, hogy az idei évben

A jelölt fák: VADKÖRTEFA – Laposáné Sashalmi Ilona, FEHÉR NYÁR – Bacs Sándorné, ÓRIÁS NYÁRFA AZ ÁRTÉ-
REN – Tarczal János, TEMPLOM TÉRI FA – Kánnainé Géringer Dóra, VÉRSZILVA – Englert Rebeka, PAPÍREPERFA 
– Törjék Ferencné, KÁLMÁN KÖRTE – Vörös Ádám, Fenyvesi Anita, AZ ÉLET FÁJA – Kis Noémi, , MAGÁNYOS 
ÖREG H(t)ÖLGY – Magyar István, MEDVEFA – Englert Rebeka, A BÉKESSÉG NAGY KŐRISE – Magyar István
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Noncsi, a Te fád a „SZÍV FÁJA” volt. 
Rögtön tudtad, hogy ezt a fát fogod 
jelölni, vagy voltak más jelöltjeid is?  
„Igen, nem kellett keresgetnem, szá-
momra egyértelmű volt.”

Miért éppen a gesztenyefát nevezted a 
versenybe?
„Azért jelöltem ezt a fát, mert úgy 
gondoltam, hogy a szépség mellett 
hordoz egy üzenetet is. Érdekes, hi-
szen a fa mellett nap, mint nap elmen-
tem, de igazán csak akkor tűnt fel, 
mikor a vezetékek felszabadításával 
alkottak egy természetes csodát. 
Amikor megláttam a szív alakot ké-
pező gesztenyefát egyből az fogalma-
zódott meg bennem, hogy „Megcson-
kítva is lehetsz tökéletes”. Eszembe 
jutottak paraolimpikonjaink, illetve 
azok a hétköznapi hősök, akik bár 
végtaghiányban szenvednek mégis 
tökéletesek abban, amit csinálnak. 
Lehet szó egy végtaghiánnyal küzdő 
nagyszülőről, édesanyáról… bárhogy 
is alakul az élet az az egy biztos, uno-
kái és gyermekei számára tökéletesek. 
Ez a gondolatmenet az oka a névvá-
lasztásnak is, miszerint számomra ez 
a fa az „Élet fája”, nemes egyszerűsé-
gével megtestesíti a valóságot.”

Tudod ki és mikor ültette a fát? Vajon 
mióta szív alakú? 
„Azt, hogy mikor és ki ültette sajnos 
nem tudom, de az biztos, hogy egy 
idős fa, a mögötte elmúló évekkel 
testesíti meg az életet. Bár repül az 
idő, de úgy gondolom, hogy kb. 1,5-2 
éve vált szív alakúvá.”

Figyelemmel kíséred a fa állapotát? 
„Amióta megfogalmazta bennem 
üzenetét, igen nap, mint nap látom,

figyelem. Gyermekkorunkban 
szerin-tem a falu közel összes gesz-
tenyefáját meglátogattuk és lelkesen 
gyűjtöttük a gesztenyét társaimmal, 
ez alól az „élet fája” sem volt kivétel.”

Mikor a legszebb a fa?
„Számomra mindegyik fa nyáron 
a legszebb, a saját, hatalmas, díszes 
lombkoronájával. Ekkor sugározzák 
leginkább a vidámságot, szépséget.”

Mit szóltál, amikor megláttad, hogy a 
gesztenyefa az egyik nyertes?
„Természetesen örültem annak, hogy 
mások is látják benne a szépséget. 
Azt, hogy kinek milyen üzenetet 
nyújt, természetesen nem tudhatom, 
de a lényeg, hogy járjunk nyitott 
szemmel és vegyük észre a természet 
által nyújtott csodákat.”

Ilonka néni a temetői VADKÖRTEFÁT 
nevezte. Rögtön tudta, hogy ezt a fát 
fogja jelölni? Miért erre a fára esett a 
választása? 
„Rögtön tudtam, nem volt másik je-
löltem. Ezt a fát már korábban, évek-
kel ezelőtt felfedeztem. Ha jól emlék-
szem, talán Halottak Naja környékén 
figyeltem fel rá első alkalommal. 
Azóta, ha a temetőben já-ok,  gyak-
ran elsétálok a fához megcsodálni.”

Személyes történet is fűződik a fához? 
Mit érdemes tudni róla?
„Személyes történetem nincs a fá-
hoz, sem a sírkövekhez. A fa most is 
gyönyörű, bár korábban  még szebb 
volt, szinte szabályos félgömb alakú. 
Az ágai, mintha karok lennének, úgy 
nyúlnak lefelé a sírkövek felé, hogy 
óvják, védjék a körülötte lévő sírköve-
ket és így őrizzék az ősök emlékét.”

Vajon ki ültethette a vadkörtefát és 
mikor?
„Úgy hisszük, hogy nem ültetve lett 
a fa. Ez korábban egy gondozatlan 
terület volt, úgyhogy talán inkább 
felmagzott. Nem tudnám megmon-
dani, hogy hány éves, de ötven biztos. 
A körülötte lévő régi sírköveket a 
Polgármester Asszonyék kezdték 
el oda hordatni. Úgy gondolom, 
nagyon jó gondolat volt, hogy ezeket 
a régi sírköveket az öreg körtefa köré 
helyezzék el, mert így méltó helyük 
marad a temetőben.”

Mikor a legszebb a vadkörtefa?
„Tavasszal és nyáron, amikor virágba 
borul. Bár télen még nem láttam, de 
különleges lehet olyankor is. El fogok 
menni hóesésben is megnézni.”

Figyelemmel kíséri a fa állapotát, 
sorsát? 
„Ha arra járok, mindig megnézem. 
Most sajnos nincs olyan jó állapot-
ban, mint régebben, mert egyik 
oldalán a felnövő kis fák elnyomják. 
Így már nem olyan szabályos, mint 
korábban volt, de így is gyönyörű. 
Remélem más is felfigyel rá és elmen-
nek megnézni.”

Mit szólt, mikor meglátta, hogy a vad-
körtefa lett az egyik nyertes?
„Nagyon örültem! Különösen annak, 
hogy nemcsak a jelenleg Madocsán 
élőknek, hanem az innen elszár-
mazottaknak is tetszett. Ezen felül 
jóleső érzéssel tölt el, hogy milyen 
sokan figyelemmel kísérték a versenyt 
és szívükön viselik a madocsai fák 
sorsát.”

A 2020-as év két nyertes fája emlék-
táblát fog kapni még az idén. Arra 
bíztatunk mindenkit, hogy keresse 
fel a versenyben részt vett fákat, egy 
pillanatra álljanak meg mellettük. 
Évtizedek óta szinte észrevétlenül a 
falu részei ezek a fák, hadd kapjanak 
egy kis figyelmet, megérdemlik.

Törjék Erzsébet 
elnökségi tag

Madocsáért Egyesület



Fontosabb telefonszámok

Mentők     104,112
Tűzoltók     105
Rendőrség     107

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

Körzeti megbízott     06-30-688-9493
Felnőtt háziorvos (rendelkezésre állási időben) 06-75 330-013
Gyermekorvos (rendelkezésre állási időben)   06-20-218-8003
Alapszolgáltatási Központ     06-75-701-000
Madocsa Kölyökkuckó Óvoda    06-75-330-074
Madocsai Református Általános 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

14. oldal Madocsai Hírmondó

Háziorvosi rendelési idő

Felnőtt  háziorvosi  ellátás:     Gyermek háziórvosi ellátás:
Dr. Hallai Róbert      Dr. Skrenyó Margit
 7026 Madocsa, Temető utca 2.     7026 Madocsa, Temető utca 2.
 Tel: 06-75-330-013      Tel.: 06-75 330-588
 Rendelési  idő:       Mobil: 06 20/218-8003
 hétfő, kedd, szerda: 12:00 – 14:00    Rendelési idő:
 csütörtök, péntek: 08:00 – 10:00    hétfőtől-péntekig: 08:30 – 10:30


