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Március 15-én tisztelet 
a bátraknak!

„A haza minden előtt.”

Az 1848/49. évi Forradalom és 
Szabadságharc Emléknapját tartjuk 
március 15-én. 1848-ban ezen a napon – 
az európai forradalmi hullám részeként – 
Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött 
a forradalom a nemzeti szuverenitás 
és a polgári átalakulás jelszavaival 
(„egyenlőség, szabadság, testvériség”). 
Megszületett a modern parlamentáris 
Magyarország, és megkezdődött a 
szabadságharchoz vezető folyamat, 
amelynek célja a Habsburg-uralom 
megszüntetése, a függetlenség és az 
alkotmányos berendezkedés kivívása volt.
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Kedves Madocsai lakosok!
Szeretném továbbra is 
megköszönni azt a fegyelmezett 
magatartást, amit tanúsítanak ezen 
rendkívüli helyzetben. Sajnálatos 
módon bebizonyosodni látszanak 
azon félelmeim, melyeket 
korábban gondoltam. Mivel most 
már elmondhatom magamról is, 
hogy a koronavírus egyik típusát 
átvészeltem, és testközelből 
megtapasztaltam annak minden 
hatását, továbbra is csak arra 
tudok mindenkit bíztatni, 
hogy tartsuk be a szabályokat 
és mihamarabb regisztráljon 
mindenki az oltásra. Családom 
minden tagját regisztráltuk, akit 
lehetett és ez elvárható minden 
felelőségteljesen gondolkodó 
madocsai állampolgártól is. 
Ilyenkor ne csak magára gondoljon 
az ember, hanem azon szeretteire, 
akit esetleg sikerülne lefertőznie 
akaratán és tudtán kívül.
     TOVÁBBRA IS   

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Örömmel számolok be arról, hogy 
a bölcsődei projekt a végéhez 
közeledik, a kivitelező 2021.03.12-
ével készre jelentette. Viszont 
még az engedélyeztetésig minden 
követelménynek teljesülnie kell – 
gondolok itt az óvoda és bölcsőde 
udvar elválasztását szolgáló kerítés 
és az utcafronti rész kivitelezésére is 
(amit a pályázat nem tartalmazott).
A Dunaparton és a Sportpályán 
pedig megtörtént a terület átadás a 
kivitelező részére, melyeket ebben 

az évben a lakosok nagy örömére 
be is fejeznek. A Dunaparton 
ligetesítést követően egy park kerül 
kialakításra közvilágítással ellátva 
és pihenő padok, valamit pihenő 
asztalok lesznek kihelyezve egy 
tűzrakóhely köré. A Sportpályán 
pedig egy játszótér lesz kialakítva a 
gyerekek és szülők megelégedésre.
A Madocsai Faluház szellőzése/
klímatizálása épületgépész 
bevonásával kerül megtervezésre, 
majd a testület meghozza a 
legoptimálisabb döntést, amit 
TEIT (Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejlesztési 
Társulás) támogatásból 
fogunk tudni finanszírozni.
JETA (Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány) 
pályázat keretein belül pedig 
a testülettel úgy döntöttünk, 
hogy a Sportcsarnok világítás 
modernizálására adjuk be, 
amivel szavatolni tudjuk 
mindenki számára a megfelelő 
világítási körülményeket és ezzel 
rezsiköltséget is csökkenthetünk. 
Továbbá egy térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére is 
benyújtottuk pályázati igényünket, 
hogy továbbra is tudjuk 
biztosítani a lakosok részére 
a megfelelő közbiztonságot.
Az 5111-es út felújításának 
munkálatai hamarosan ismételten 
elkezdődnek, ezért a lakosságtól 
fokozott figyelmet és türelmet 
kérnék azok befejezéséig.
A Magyar Falu Programon 

keresztül lehetőség nyílik utak 
felújítására, amire továbbra is 
az Ady Endre utcát szeretnénk 
beadni, valamint ha lehetőség 
nyílik rá akkor a ravatalozó 
felújításával is szeretnénk élni.
A helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter, az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével 
pályázatot hirdetett, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása 
jogcímen, a meghirdetetett 
pályázaton pedig az Újsor 
utca útfelújítására szeretnénk 
benyújtani pályázati kérelmünket. 
A támogatás intenzitása 85%-
os, ami annyit tesz, hogy a fent 
említett utca bekerülési költsége 
összesen: bruttó 20  000  000 
Ft lenne, amiből 17  000  000 
Ft-ot jelentene a támogatás, 
az önkormányzatnak pedig a 
fennmaradó 3  000  000 Ft önrészt 
kellene biztosítania. A jelen nehéz 
anyagi körülmények között ki 
tudjuk gazdálkodni ezt az önrészt, 
ugyanis továbbra is a spórolást 
fogom előtérbe helyezni, szem 
előtt tartva, hogy az intézményeink 
működését semmiféleképpen 
ne veszélyeztessük.
Zárásként pedig továbbra is 
csak fegyelmezett magatartást és 
kitartást kérhetek mindenkitől.

Együtt a faluval a faluért.

Baksa Ferenc
polgármester
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TÁMOGASSA A MADOCSAIT!
Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójá-

nak 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek! 

ADÓSZÁM 2021-BEN 1%-RA JOGOSULT CIVIL SZERVEZETEK SZERVEZET VEZETŐJE

18859452-1-17 A Madocsai Óvodásokért Közalapítvány Kissné Gelencsér Klára
19952235-1-17 Madocsa Sportegyesület Lénárt Gyula
18979749-1-17 Madocsáért Környezetvédelmi És Kulturális Értékőrző Egyesület Törjék Gábor
18860218-1-17 Madocsai Árpádkori Templom Műemléki 

Védelmében Közalapítvány
Vájer Ferencné

18862203-1-17 Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület Dr. Volmanné Reich 
Márta

18857955-1-17 Madocsai Tehetséggondozó Közalapítvány Bánné Vörös Klára

Mitől lesz egy település élő és 
élhető? A kérdésre sokan rávágják 
a választ: legyen iskola, orvosi 
rendelő, óvoda, stb. Ez így igaz, 
ugyanakkor egy település életéből 
további elengedhetetlen hozzávaló 
a tenni akaró lakosok fáradozása 
is, amellyel némi színt visznek a 
szürke hétköznapokba. Így van 
ez Madocsán is. Munkájukhoz 
azonban nélkülözhetetlen a 
megfelelő anyagi forrás. Az 
adója 1%-ának felajánlásával 
most támogathatja a madocsai 
civil szervezeteket, amellyel 
végső soron a falut támogatja!

A NAV honlapja szerint 
többféle módon rendelkezhet 
adójának 1%-áról. Amennyiben 
rendelkezik elektronikus 
ügyfélkapuval, úgy nyilatkozatát 
a legegyszerűbb módon, 
elektronikusan nyújthatja be:
•	 az e-SZJA webes felületen 

(eszja.nav.gov.hu) az online 
kitöltő segítségével vagy

•	 az Általános 
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 
segítségével az adóbevallással 

együtt, annak EGYSZA 
lapját kitöltve vagy attól 
elkülönítve a 20EGYSZA 
nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán, vagy 
lezárt borítékban a NAV 
ügyfélszolgálatain személyesen, 
illetve meghatalmazott 
útján nyújthatja be:

•	 a személyijövedelemadó-
bevallással együtt, annak 
EGYSZA lapját kitöltve,

•	 az e-SZJA felületen 
megtalálható kitöltő program 
segítségével elkészített, majd 
kinyomtatott nyilatkozati lapon,

•	 a 20EGYSZA jelű 
nyomtatványon vagy annak 
adattartalmával egyező 
nyilatkozati lapon, továbbá

•	 ha a munkáltató vállalja a 
nyilatkozatok összegyűjtését, 
2021. május 10-ig lezárt 
borítékban leadva a 
munkáltatónak. A borítékon a 
leragasztás helyén szerepelnie 
kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti 
meghatalmazott nyújtja be, 

a nyilatkozathoz csatolni 
kell a meghatalmazást.
Fontos, hogy a nyilatkozat 
megtételére 2021. május 20. 
a határidő! A rendelkezés az 
adózónak nem többletköltség, 
ugyanakkor ezáltal a pénzének 
egy részéről Ön dönthet, hogy 
hová kerül és mire fordítják.

A civil szervezeteknek adható 
1%-on kívül rendelkezhet másik 
1%-ról is, amelyet valamely vallási 
közösség fog megkapni. A vallási 
közösség számára megadott 2020-
as nyilatkozatokat 2021-ben is 
figyelembe veszi a NAV, ha nem ad 
be újabb nyilatkozatot vagy korábbi 
nyilatkozatát nem vonja vissza.

A Madocsán regisztrált, 2021-
ben 1% felajánlásra jogosult 
civil szervezetek listája az 
alábbi táblázatban olvasható.

Természetesen az 1%-ra 
jogosult szervezetek más 
úton történő támogatására a 
továbbiakban is van lehetőség, 
egyik nem zárja ki a másikat.

Hiba lenne megfeledkezni azokról 
a szervezetekről és társulatokról, 
amelyek ugyan 1%-os felajánlás-
ra nem jogosultak vagy a társu-
lás hivatalosan nincs bejegyezve, 
de mindannyian tudjuk, hogy ők 

ugyanúgy szerves részét képezik 
falunk hétköznapjainak. A www.
madocsa.hu weboldalon a Mado-
csa/Civil szervezetek menüpont-
ban megtalálható az egyes szerve-
zetek elérhetősége.    

A támogatási lehetőségekről ott 
vagy a szervezet vezetőjénél lehet 
személyesen érdeklődni. 
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Bízzunk benne, hogy a 2021-es év-
ben a korlátozások feloldása után 
az egyes szervezetek működése 
visszatér a meg-szokott kerékvá-
gásba és újra teljes erőbedobással 
tudják majd színesebbé tenni min-
dennapjainkat! 
Támogassuk őket ebben!

Üdvözlettel,
Törjék Gábor

EGYÉB MÓDON TÁMOGATHATÓ SZER-
VEZETEK

SZERVEZET VEZETŐJE

Édes Üröm Egyesület Bedzsula Bálint
Madocsai Amatőr 
Színjátszó Társulat

Juhász Béláné 
(Törjék Éva)

Madocsai Földtulajdonosok Vadásztársasága Kövesdi István
Madocsai Nyugdíjasklub Tarczalné Deák Erika

Madocsai Polgárőr Egyesület Szalai András
Madocsai Sporthorgász Egyesület Tóth Gábor

PALA-PARA!
Az azbesztpala veszélyes hulladék, ezt mindannyian tudjuk. A bontásból származó 

törmelék nem megfelelő kezelésnek és elhelyezésnek később súlyos ára lehet.
Madocsán a háztetők ∼30-40 %-a 
azbesztpalával fedett jelenleg, amely 
∼300 darab épületet jelent. Ezekhez 
hozzájön még a melléképületeken, 
sufnikon található, valamint 
a kerítéselemként használt 
hullámpala. A teljes azbeszttilalom 
2005-ben lépett életbe, azaz 
15 éve tilos az azbeszttartalmú 
építőanyagokat használni, 
természetesen ez a 15 év eltörpül 
egy-egy épület életciklusához 
képest, így a már meglévő tetők 
azbesztje sokáig velünk marad. 
Ketyegő bombák!

Az utóbbi évek építkezéseit látva 
egyre többen választották azt a 
megoldást, hogy egy 2. réteget 
húznak a már meglévő héjazatra. 
Ez a megoldás azonban nem 
járható, ha az épületet vagy annak 
egy részét el kell bontani, netán a 
felújítás a tető átalakításával jár.

„Az eddig is ismert volt az 
azbesztszakmában, hogy az 
azbesztes pala akkor jelenti a 
legnagyobb veszélyt, amikor 
szakszerűtlenül kezdik bontani, 
igaz, a hullám- és a síkpala esetében 
eltérő a környezetszennyezési 
kockázat és az egészségkárosodás 
esélye, mértéke” - mondta el Six 
Éva, a független laboratóriumokat 
működtető Wessling Hungary 

azbesztlaboratóriumának a 
vezetője.

Egy 2007-ben készült átfogó 
németországi kutatás eredménye 
alapján azonban megállapítható, 
hogy a környezeti hatások 
következtében (időjárás okozta 
erózió) a lakókörnyezetbe jutó 
azbesztrostok mennyisége évente 
3 gramm négyzetméterenként. Az 
azbesztszálaknak mindössze 20 
%-a kerül a levegőbe, a nagy részét 
a csapadékvíz lemossa. Nem tűnik 
soknak, igaz?! Számoljunk csak: 
Magyarországon összesen 100-200 
millió négyzetméternyi tetőt fedtek 
be azbesztpalával, így összesen 
300-600 tonna azbesztporról 
beszélhetünk.

Sajnos az időjárás okozta kopás 
ellen nem nagyon tehetünk 
semmit, ez inkább csak egy újabb 
ok, hogy tetőfelújításra vagy 

tetőcserére adjuk a fejünket. Az 
azonban már a mi felelősségünk, 
hogy a bontás során hogyan járunk 
el. 

„Az azbesztlapok szakszerű 
eltávolítása során a felületet 
folyamatosan nedvesíteni kell (így 
az azbesztrostok nem kerülnek 
olyan könnyen a levegőbe), a 
szegeket (szegecseket) el kell vágni, 
az azbesztlapokat pedig egészben 
levenni a tetőről, és már ott helyben 
becsomagolni, légmentesen elzárni 
a környezettől” – tanácsolta Six 
Éva.

A bontást követően legalább 
olyan fontos, hogy a bontott 
palát a megfelelő módon 
ártalmatlanítsuk. Sajnos a falu 
határában járva láthatunk itt-
ott felbukkanó palakupacokat, 
több esetben „útjavító” anyagként 
használva.  

1. kép: Illegálisan lerakott hullámpala (hulladekvadasz.hu)
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Azon túl, hogy a veszélyes anyagok 
illegális lerakását a törvény bünteti, 
(büntetése akár öt évig terjedő 
szabadságvesztés lehet) a felelőtlen 
elhelyezés eredménye az, hogy 
minden egyes alkalommal, amikor 
egy jármű áthalad a törmeléken, az 
kiporzik. 

Azt pedig már mindannyian 
tudjuk, hogy a pala veszélyessége 
éppen annak kiporzásában rejlik. 
A kitermelésnél, a feldolgozásnál, 
valamint a már beépített 
anyagok roncsolódásakor vékony 
azbesztszálak kerülnek a levegőbe, 
amelyek a tüdő mélyrétegeibe is 
eljutnak. Itt megtapadnak, és mivel 
nem bomlanak le, betokozódnak 
és a hörgők hegesedését okozzák. 
Az azbeszt esetében nincs olyan 
egészségügyi határérték, amely 
alatt ne minősülne károsnak a 
szervezetbe jutó anyag – a legkisebb 
mennyiség belégzése is kerülendő. 
A hegesedett, megkeményedett 
hörgők légzési problémákhoz 
vezetnek (azbesztózis), majd 

kialakulhat a mezotelióma 
(mellhártyarák) és a tüdőrák is. 
Mivel ezen betegségek lappangási 
ideje akár 20-25 év is lehet, nem 
véletlen nevezik az azbesztet lassú 
gyilkosnak. Felmerülhet a kérdés, 
hogy ez esetben miért kezdték el és 
hagyták nagyon sokáig a gyártását. 
Éppen a hosszú lappangási idő 
miatt. Sajnos a világ befedte magát 
azbeszttel, mire kiderült, hogy 
milyen kockázattal jár.

Az azbesztszálak okozta probléma 
mértékét a Magyar Nemzet 
2015.05.24-én Azbeszt: a „magyar 
Csernobil” címmel megjelent cikke 
mutatja be igazán, amelyben az 
egykori nyergesújfalui eternitgyár 
környékén élők és a már elhunytak 
közötti magas arányú azbesztre 
visszavezethető daganatos 
megbetegedésekről ír a szerző. 

Szerencsére a legtöbb nagy 
gyártó ma már kínál megoldást. 
Nem célom írásommal egyetlen 
céget sem reklámozni, de a 
téma megköveteli, hogy említést 

tegyek többek között a Bramac, 
a Creaton, a Gerard vagy a 
Terrán palacsere programjáról, 
amelynek keretében a kecskeméti 
Design Kft.-vel együttműködve 
kedvezményes áron biztosítják 
a bontott pala elszállítását azon 
ügyfeleknek, akik az adott 
gyártótól cserepet vásárolnak. A 
Design Kft. a gyártókkal kötött 
megállapodásán kívül is vállalja a 
bontott pala elszállítását, nyilván 
más áron. Ehhez megfelelő 
minősítéssel rendelkező big-bag 
zsákot biztosítanak, amelyet annak 
megtöltése után elszállítanak. A 
Paksi Hulladékudvarban jelenleg 
nincs lehetőség azbesztpala 
leadására.

Az azbesztpala megfelelő kezelése 
tehát közegészségügyi kérdés is, 
nem csupán környezetvédelmi. 

Vigyázzunk magunkra és 
egymásra!

Törjék Gábor
képviselő

Felhasznált források: laboratorium.hu, 
napi.hu, boehringer-ingelheim.hu

INGYENES KOMPOSZTLÁDA IGÉNYELHETŐ
A kerti komposztálás az egyik 
leghatékonyabb módja annak, 
hogy személyesen is tegyen 
valamit bolygónkért, világunk és 
gyermekeink szebb jövőjéért!

Tudta Ön, hogy éves szinten 
300 kg hulladékot termel 
otthonában és ebből kb. 100 kg 
hulladékot (ahelyett, hogy kidob) 
komposztálhatna is?
Milyen előnyökkel jár a 
komposztálás?
- Kevesebb lesz a szemét és 
olcsóbb a kezelése.
- A talaj minőségét a komposzttal 
rendkívüli mértékben javíthatja.
- Nem kell elégetni a feleslegessé 
vált ágakat, nyesedékeket, ezzel a 
levegőt sem szennyezi.
- Kevésbé szennyezi környezetét, 
ésszerű, felelős, környezettudatos 
magatartást tanúsít.

- Aktív részese lehet a szeme előtt 
lezajló, természetes és önfenntartó 
körforgásnak.
Mi kerülhet a komposztálóba?
- Kerti hulladékok: falevél, 

lenyírt vagy lekaszált fű, 
széna, szalma, ágak (bizonyos 
méret felett aprítva), gyomok, 
fűszernövények.

- Nyers konyhai hulladékok, 
ételmaradékok (kiválóan 
komposztálhatóak!): zöldség 
és gyümölcsszármazékok 
(almacsutka, hagymalevél, 
répaszélek, kenyér, tészta, 
magok, kávézacc, teafilter, 
hamu).

- Mértékkel: papírtörülközők 
és törölgetők, papírgurigák, 
kartondobozok, fahamu.
- Állati eredetű trágya és ürülék: 

tehéntől, kecskétől, disznótól, 

birkától, csirkétől és lótól 
származó trágya.

Mi NEM kerülhet a 
komposztálóba?
- Impregnált fahulladék, 
citrusfélék héja, magvas gyomok, 
gyomok gyökerei, beteg növényi 
részek, hús, csont
Komposztálót készíteni roppant 
egyszerű, hiszen akár raklapból 
vagy más, otthon fellelhető 
anyagokból is összerakhatjuk.
Azok számára, akik igénylik, most 
az önkormányzat ingyenesen 
biztosít egy komposztládát, az 
utolsó havi szemétszállítási díj 
befizetését igazolásával.
A komposzt forgatásakor 
fokozottan ügyeljünk az 
esetlegesen alá beköltöző sünökre!

Somogyi M.
forrás: komposztalo.hu
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Sajnos a korlátozások miatt mi is 
bezárásra kényszerültünk most 
már több, mint 3 és fél hónapja. 
Jóllehet államilag engedélyezett 
most is az istentiszteletek megtar-
tása – az érvényben lévő előírások 
szigorú betartása mellett – pres-
bitériumunk mégis úgy látta jó-
nak, ha nem tesszük ki veszélynek 
időseinket és egyik gyülekezeti 
tagunkat sem. Ezért november kö-
zepe óta online istentiszteleteket 
teszünk közzé Facebook oldalun-
kon és Youtube csatornánkon, me-
lyet valós időben vasárnaponként 
10 órától követhetnek a testvérek. 
Ezek az istentiszteletek aztán ké-
sőbb is visszanézhetők, illetve hon-
lapunkon keresztül is elérhetők. 
Örömmel látjuk, hogy olyanok is 
bekapcsolódnak alkalmainkba, 
akiket élő istentiszteleteinken ed-
dig nem, vagy csak nagyon ritkán 
láthattunk. Ezen felül nagyon so-
kan „követnek” bennünket tele-
pülésünkön kívülről is. Örülünk 
annak, hogy mi is megtapasztal-
hatjuk az ige igazságát, miszerint 
„Isten igéje nincs bilincsbe verve.” 

(2Tim 2,9). Vagyis lehet, hogy mi 
korlátozások között élünk, nem 
találkozhatunk személyesen, nem 
tarthatunk élő istentiszteleteket, 
mégis sokkal többekhez eljuthat 
Isten üzenete, mint a megszokott 
körülményeink között. És mi na-
gyon hálásak vagyunk ezért. Igaz, 
nagyon várjuk már a személyes 
találkozást, de addig is örülünk 
annak, hogy a nehezített körülmé-
nyek között is eljut Isten üzenete a 
gyülekezethez, sőt még azon is túl. 
Bibliaóráinkat, imaközösségeinket 
és más beszélgetős alkalmainkat is 
online felületen tartjuk. Könnyen 
és gyorsan tudtak az idősebb test-
vérek is – akik rendelkeznek lap-
toppal, számítógéppel, vagy okos-
telefonnal – alkalmazkodni az új, 
technikai kihíváshoz, és mindenki 
nagyon ügyesen, már-már rutin-
szerűen kezeli az alkalmazást. Azt 
gondolom, hogy ha nem is 100%-
os, de az élő alkalmakhoz képest 
legalább 80-90%-os hatékonyság-
gal tudjuk ezeket is tartani. Továb-
bá itt sem elhanyagolható, hogy 
bár nem túl nagy létszámmal va-

gyunk jelen, de legalább annyian 
igen, mint az élő alkalmainkon. 
Sőt! Itt is vannak már olyan állan-
dó tagjaink, akik rendes keretek 
között nem szoktak, vagy nem volt 
lehetőségük bekapcsolódni. 
Végül szeretnénk mindenkinek 
újra megköszönni, hogy ez idő-
szak alatt is hűségesen hordozzák 
gyülekezetünket anyagilag is. Kö-
szönjük a rendszeres perselypénz 
fizetők, az alkalmankénti adomá-
nyozók és a fenntartói hozzájáru-
lást fizetők utalásait, befizetése-
it. „Az Úr áldása gazdagít meg, a 
gyarapodást nem lehet erőltetni.” 
(Péld 10,22) Ez az ige, ami ebben 
a helyzetben is alázatra int ben-
nünket. Kívánok mindenkinek ál-
dott húsvétvárást, és egyben bizta-
tom azokat, akik még nem tették, 
hogy reményeink szerint ugyan 
már nem sokáig, de kapcsolódja-
nak be ONLINE alkalmainkba! 
A 2021. 02. 28-i igehirdetés 
rövid leírásával kívánok ál-
dást, békességet mindenkinek!                                                                   

Nagy János

Gyülekezeti élet az ONLINE térben

A BÖJT – Ézsaiás 58,4. 6-7.
Hamvazószerdával elkezdődött az egyházi év szerinti nagyböjt időszaka. Mivel egyre nagyobb teret hódít ez a 
református egyházban is, ezért szeretnék ma néhány bibliai gondolatot megosztani a böjttel kapcsolatban. 

Először is, a Bibliában a böjt leggyakrabban az ételtől való teljes vagy részleges tartózkodást jelentette egy időre. 
Olykor társult ehhez a mosakodástól, az illatszerektől és az alvástól való tartózkodás is. Leginkább csapások, 
vagy gyász esetén böjtöltek az Ószövetségben, hogy Isten kegyelmét és jóindulatát visszanyerjék. Isten által 
előírt rendszeres böjtre csak egyetlen egy példát találunk a Bibliában, ami az Engesztelés napjához kapcsolódott. 
Ezen felül alkalmi böjtökről olvasunk (kivéve a 70 éves babiloni fogság idején). Az Újszövetségben a farizeusok 
már heti kétszer böjtölnek – előírásszerűen – illetve imádság megerősítéseként, szolgálatra való elhívás és 
kiküldés kapcsán látjuk Jézus tanítványi részéről. De miért kell böjtölnünk nekünk ma? Illetve hogyan tegyük?

A böjttel kapcsolatos legrészletesebb tanítást Ézsaiás írja le mai fejezetünkben. Arról beszél, hogy milyen böjt 
az, ami Istennek tetszik?
Látjuk azt (2.v), hogy akikhez szól, nagyon vallásos emberek – kívülről. Még böjtöt is vállalnak és így 
sanyargatják magukat, hogy áldást nyerjenek. Csakhogy közben elfeledkeznek az engedelmességről. „Úgy tesz 
a nép, mintha…” Ám ezzel a „mintha” hozzáállással Isten szemei elől nem lehet elrejtőzni. Ha folytatják a 
szegények elnyomását, az igazságtalanságot, és saját kedvteléseikben járnak, akkor ha böjtölnek is emellett, 
nem tetszik Istennek!
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Az a probléma, hogy (3-5.v) a böjtjük is megszokássá vált, és már nem veszik észre a bűneiket. Megelégíti őket, 
hogy kívülről vallásosnak, istenkeresőnek tűnnek, miközben Isten igazi akaratának hátat fordítanak. Bizony 
nem jó böjt az, testvérek, mikor minden marad ugyanúgy az életünkben, ahogy Istennek nem tetszik. Így a 
böjt is értelmét veszti. Csak magunkat gyötörjük vele miközben Isten nem tud megáldani. Hiába a böjtölésünk, 
ha a családunkban ugyanúgy viszálykodunk, vagy a munkahelyünkön lusták vagyunk, hátráltatunk, esetleg a 
gyülekezetben, vagy a faluban rosszindulatú pletykákat terjesztünk. EZ NEM TETSZIK ISTENNEK!

Hanem akkor mi tetszik Neki? Milyen böjtöt vár tőlünk? Elsősorban olyat, amiben engedelmesek vagyunk. 
ISTEN ÉS A FELEBERÁTAINK SZERETETE UGYANIS UGYANNAK AZ ÉRMÉNEK A KÉT OLDALA. 
Nem böjtölhetsz és szeretheted Istent úgy, hogy az érme másik oldala mocskos, piszkos és sáros. Az utolsó 
ítéletkor Jézus nem azt fogja mondani, hogy látom, sokat böjtöltél, ezért gyere, és örököld Isten országát! Hanem 
azt, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, meztelen voltam és felruháztatok, beteg 
voltam, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. (Mt 25,31-től) És ha eggyel is megtettük ezt a legkisebbek 
közül, akkor Vele tettük meg! 
Fontos, hogy megértsük, nem valami ajándékot kell adnunk a rászorulóknak – mert erre sokszor nem vagyunk 
képesek. Hanem az az igazi böjt, amikor valamiről, amihez jogom lenne, vagy ami az enyém lemondok AZÉRT, 
hogy a rászorulónak segítsek. Annak nem sok haszna van, ha otthon megvonom magamtól az ételt, amennyiben 
senki nem lakik jól helyettem. Az igazi böjt az, amikor mások előnyt élvezhetnek abból, hogy én lemondok. 
Mert még egyszer: Isten és a felebarátaink szeretete ugyanannak az éremnek a két oldala. 
Ám figyeljünk csak egy kicsit a 13. versre is! Isten azt várja tőlünk, hogy a nyugalom napján –minden héten 
legalább egy napon – tegyük félre a saját dolgainkat és foglalkozzunk Isten dolgaival! Nincs előírt böjt 
számunkra a Bibliában, de ez, a nyugalom napjának megszentelése, igen! És ilyenkor azt várja tőlünk, hogy 
ne kirándulni menjünk, ne piacozzunk, vagy a kertünket szépítgessük. Hogy ne a saját dolgaiddal foglalkozz, 
hanem Istenével! Érdekes, hogy ezt a böjthöz hozzáfűzi a próféta! Akár lehet a 40 napos nagyböjt idején böjtölni, 
de ha a nyugalom napjai „elmaradnak” akkor hasonlóvá leszünk, mint akik ellen itt Ézsaiás beszél.

És ha végig olvassuk most a fejezetet, lássuk meg, menyi-mennyi áldás ígérete van az ilyen böjthöz Istennek! 
Csupa olyan ígéret, amiért mi szeretnénk akár megdolgozni is, nem? Sajnos nagy kísértés, hogy a magunk 
elképzelte böjtöt is azért tartsuk, hogy azzal Istent a saját javunkra manipuláljuk. Ám az Isten szerinti böjtnek 
teljesen más az iránya. Nem magunkra, hanem valaki másra, valaki más hasznára irányul. A keresztény élet 
lényege ugyanis az önzetlen szolgálat, amiért nem várunk cserébe semmit. Isten kegyelmének és ajándékainak, 
amiket mi már megtapasztaltunk, ennek tovább adása másoknak. 

Egy egyszerű kis történet segít összegezni a böjt lényegét. Egy kisfiú elment egyszer egy cukrászdába, s leült egy 
asztalhoz. Ki is jött a pincérnő, akitől megkérdezte:

- Mennyibe kerül egy fagyikehely tejszínhabbal?
- 500 Ft – válaszolt a pincér.

A kisfiú elővette a sok apró pénzét és számolgatni kezdte. Közben más vendégek is érkeztek, és leültek egy 
másik asztalhoz.

- És tejszínhab nélkül?
- 400 Ft – válaszolta kissé mogorván a pincérnő, gondolva, hogy a kisfiú csak az idejét rabolja. 
- Akkor hozzon egyet tejszínhab nélkül!

A pincér kihozta a kért fagyit, a fiú megette, majd a pultnál fizetett és távozott. Mikor a pincérnő kiment az 
asztalhoz, hogy leszedje az üres kelyhet, könnybe lábadtak a szemei. Észrevette ugyanis, hogy az asztal sarkában 
a fiú egy 100 Ft-ost hagyott neki borravalóul. 

Pontosan a tejszínhab ára. Látjuk? Ilyen az igazi böjt. A kisfiú lemondott a tejszínhabról a pincérnő javára. Adja 
Isten, hogy valóban ilyen, neki tetsző böjtöket tudjunk tartani akár előírásszerűen, akár spontán, és kísérje 
Isten áldása a számára kedves böjtünket!
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Téli hónapok iskolánkban
A karácsonyi szünet után 
visszatérve izgalmas és 
tevékeny időszak következett 
általános iskolánkban. 
A dolgos hétköznapokat 
számos ünnepség, a karneváli 
időszak vidámsága, szép 
versenyeredmények, felvételi 
vizsgák tarkították. 
Január 23-án írták meg 
nyolcadikosaink a központi 
felvételi vizsgákat magyarból és 
matematikából. A szóbeli felvételi 
elbeszélgetések is lezajlottak. 
Január 22-én ünnepeltük a Magyar 
Kultúra Napját. Hatodikosaink 
szép ünnepséggel készültek, 
amelyet a hangosbemondón 
keresztül hallgatott meg minden 
osztály. A szokásokhoz híven 
együtt szavaltuk el a Himnuszt, 
ebben az évben mindenki az 
osztálytermében. A műsort vetített 
képes összeállítás is követte. 
Részlet: 
 „A Himnusz nemzeti fohászunk, 
amely az egész magyarság 
eszméjét, érzelemvilágát átjáró 
imádság. Magyarságunkat, közös 
hitünket, akaratunkat fejezi ki. 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
fejezte be a Himnusz szövegének 
megírását. Ennek emlékére 1989 
óta ezen a napon ünnepeljük a 
Magyar Kultúra Napját.
Mindannyian, akik ennek a földnek 
a szülöttei vagyunk, tudjuk, mit 
jelent a legendás Aranycsapat 6:3-
ja, Hosszú Katinka arany medáljai, 
egy tábla Szerencsi Boci csoki, 
a Túró Rudi, a Rubik-kocka és 
a golyóstoll, a pörkölt kovászos 
uborkával, a csodálatos matyó 
hímzés, a tihanyi levendulás 
illata, vagy a szilvásváradi 
kisvasút pöfögő hangja. Mélyen 
érint a szikrázó napsütésben 
ringatózó balatoni vitorlások 
látványa, a hollókői húsvéthétfői 
hagyományőrzés, az Esztergomi 
Bazilika harangjának kongása, 

az ópusztaszeri Feszty-körkép, 
Sopron hűsége, a Madocsára is 
jellemző déli őző nyelvjárás, vagy a 
Kodály Zoltán alkotta szolmizációs 
módszer logikája. Ez az ezeréves 
örökség, ami összeköt, alakít és 
meghatároz bennünket. 
A magyar kultúra egyidős 
Magyarországgal. A magyar 
nép életét, gondolatvilágát, 
hovatartozását, helyét a világban 
kultúránk ismerete adja. Ez 
mutatja eredetünket, létünket. 
Legyetek ti is büszke, népünk 
kultúráját szerető diákok, akik 
emelt fővel szavalják nemzeti 
Himnuszunkat és tudják, milyen 
gazdag az örökségünk!”
Az őszi országos olvasóversenyek 
eredményei ebben az időszakban 
érkeztek meg iskolánkba. 
Korosztályok szerint a következő 
szép eredmények születtek:
- Baksai Eliza Anna 3. osztály 11. 
helyezés 
- Nagy Márk, Patai Gréta, Vető 
Liliána 6. osztály 4. helyezés
- Légrádi Alexandra, Manyik 
Ármin, Nagy Márk 6. osztály 3. 
helyezés 
- Kiss Klára, Nagy Lara, Vincze 
Kitti 7. osztály 8. helyezés
- Bán Csanád Géza 8. osztály 9. 
helyezés
A Hebe Kft. által karácsony 
alkalmából meghirdetett 
Hétköznapi csodák vers- és 
prózaíró versenyen Nagy Márk 
különdíjas lett a 6. osztályos 
kategóriában. 
Számos idegennyelvi versenyeink 
közül egy levelező verseny 
eredményét kaptuk meg eddig:
Bene Kisanna, Szekeres Kata, 
Szekeres Vivien 6. osztály 19. 
helyezés (The Royal Family – Kids)
Február 25-én nyolcadik 
osztályosaink készítettek méltó 
megemlékezést a kommunista 
diktatúra áldozatainak 
emléknapján. 

Álljanak itt összeállításuk 
legfontosabb sorai: 
„Mansfeld Péter, Mindszenty József, 
Olofsson Placid, Faludi György, 
Wittner Mária, Gérecz Attila, 
Tóth Ilona, a politikai elítéltek, 
földbirtokosok, gyártulajdonosok, 
papok,lelkipásztorok, szerzetesek, 
értelmiségiek, kulákok, munkások, 
egyetemisták, koncepciós perek, 
koholt vádak, kegyetlen vallatások 
Életük és haláluk emberségüknek 
és a kor embertelenségének 
példája. 
2000 óta minden esztendőben 
február 25-én tartjuk a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapját. 1947-ben ezen a 
napon hurcolták el a Kisgazdapárt 
antikommunista főtitkárát, Kovács 
Bélát a szovjet megszálló csapatok a 
Szovjetunióba, ahonnan csak 1955 
őszén, rettenetes megpróbáltatások 
után térhetett haza. A kommunista 
diktatúra hazánkban annyi 
emberéletet követelt, olyan sok 
ártatlant csuktak le és tettek 
tönkre 1945 és 1989 között, hogy 
tulajdonképpen az év bármely 
napján emlékezhetnénk rájuk.
Február 25-én emlékezzünk a több 
tízezer, családjától elválasztott és 
kényszermunkatáborba hurcolt 
honfitársunkra, a koholt vádak 
alapján mészárszékre küldött 
emberekre, az ellenállóként 
mártírhalált halt hősökre! Ezen 
a napon idézzük mindazok 
emlékét, akik az erőszakrendszer 
áldozataivá váltak, családtagjaikra 
és szeretteikre, akiket a 
kommunista rezsim meghurcolt 
és kiszolgáltatott! És ezen a 
napon emelt fővel emlékezhetünk 
mindenre, mert egy letűnt 
rendszer bűneit emlegetjük, 
amelyet a nemzet kitartása és a 
szabadság iránti olthatatlan vágya 
örökre eltemetett!” 
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A farsangi időszakban jókedvvel, vidámsággal töltődtek meg az iskola falai. Számos kreatív dekoráció 
gondoskodott erről, de ami még inkább emlékezetessé tette ezt az időszakot, az a február 12-i farsangi 
ünnepség volt. Sajnos most nem tudtuk nagy közösségben, a szülőkkel és családokkal együtt ünnepelni a tél- 
és gondűző maszkabált. Az osztályok osztályfőnökeikkel együtt mókáztak, falatoztak, jelmezversenyt tartottak, 
társasjátékoztak. A jó hangulatról a mellékelt fotók árulkodnak. Tanáraink között is voltak merész beöltözők: 
így volt boszorkány, operatív törzs-tag, név nélküli álarcos hős, Gandalf, lezser szettet öltő és bajor sörtáncos. 

Taczman Mária

1.osztály 5.osztály

2.osztály 6.osztály

3.osztály 7.osztály

4.osztály 8.osztály
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Védőnői hírek
„ A család az, ahol az élet kezdődik és a szeretet soha nem ér véget.”

Az előző számban már említettem, hogy milyen szép számban születtek gyermekek 2020-ban, most név 
szerint is szeretném megemlíteni őket:
Január: Bognár Ádám, Szili István Zalán, Kis Barnabás Csaba 
Február: Varjas Nikoletta, Deák Ádám Hunor 
Március: Szőke Bella, Tóth Gréti 
Április: Szabó Zoé, Molnár Gréta, Szauer Máté István, Szabó Anna, Baranya Boglárka, Juráncsik Máté 
Június: Debreceni Zsófia 
Július: Molnár Alex 
Augusztus: Papp Kátya, Horváth Luca, Havasi Levente 
Szeptember: Baksa Ferenc, Tóth Annamária 
Október: Baksa Lelle 
November:Csákvári Csongor 
December: Turi Izabell, Polka Jázmin, Hoffer Dániel, Vas Izabella.
Az újesztendő is hozott már nekünk kisbabát: Biczó Barna László, Hévizi Luca és Wolf Letícia Mária az első 
babák a faluban.

Védőnői méhnyakszűrés
Folyamatosan zajlik a védőnői méhnyakszűrés. Erre azok a hölgyek jelentkezhetnek, akik meghívó levelet 
kaptak. A méhnyakszűrés fontos preventív feladata a védőnői munkának, egyszerű, gyors vizsgálat. Jelentkezni 
a szűrésre a meghívó levélben szereplő telefonszámon és a 06/20 517-4234-es mobilszámon lehetséges.

Köszönjük a véradást!
Februárban ismét volt véradásra került sor a Magyar Vöröskereszt szervezésében. Ez az alkalom rendhagyó 
módon zajlott, mivel technikai okok miatt a bölcskei véradókat is mi fogadtuk a járványügyi intézkedéseket 
betartva. Összesen 62-en jelentek meg, 57-en adhattak vért. A véradáson megjelenteknek az önkormányzat egy 
kis csomaggal köszönte meg a részvételt. Előreláthatólag a következő véradás június 10-én lesz.
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Ízörzők
Az Önkormányzat megtisztelő 
megkeresést kapott a Duna 
Televíziótól, mely szerint 
Madocsán is szeretnének „Ízőrzők” 
műsort forgatni a nyár folyamán.

Az „Ízőrzők” a Duna Televízióban 
2007. óta folyamatosan adásba 
kerülő műsor, melynek 2020. 
év végéig 243 epizódja készült 
el. Népszerűségének, nagy 
nézettségének köszönhetően a 
filmeknek az évek során széles 
rajongótábora alakult ki, melyhez 
számos visszajelzés érkezik 
Magyarország határain kívülről is.

A sorozat két fő célt tűzött ki maga 
elé. Elsősorban házias, tájjellegű 
ételek bemutatása helybéli, főzni 
szerető civilek segítségével.  
Emellett fontos része műsornak 
az adott település néprajzi 
hagyományainak, építészeti, 
kulturális és természeti értékeinek 
megismertetése.
Öt ételt készítenek el a műsorban, 
teljes részletességgel a helyiek 

bemutatásában. Az ételek a 
levestől a főételen át a süteményig 
lehetnek bármilyenek, amelyeket 
másutt még nem készítettek. 
Nem ragaszkodnak kizárólag az 
ősi hagyományokhoz, célszerű 
olyan ételeket keresni, amelyek a 
régi ízek megújításával készültek, 
vagy a helyiek  kedves ételei közé 
tartoznak. Az Ízőrzők története 
során nagyon sok fogást készítettek, 
nehéz új receptre bukkanni ennyi 
műsor után. Szívesen látják az 
újdonságnak számító ízeket is, csak 
az a kérésünk, hogy ezek helyben 
hozzáférhető alapanyagokból 
álljanak.

Abban kérjük az Önök segítségét, 
hogy minél több Madocsára 
jellemző, Madocsán kedvelt 
receptet tudjunk a szerkesztőnek 
elküldeni, amelyek közül ők 
választják ki azt az öt ételt, amit 
az adásban elkészítenek hozzáértő 
madocsaiak.

A recepteket és az ötleteket az 
ifjusagihazmadocsa@gmail.com 
e-mail címre vagy a könyvtár 
postaládájába bedobva várjuk 
március végéig.

Kedvcsinálónak egy régi, gyors és 
egyszerű sütemény recept: 

PANNA KUKA
Hozzávalók:

•	 1l tej
•	 2 db tojás
•	 3 dkg élesztő
•	 5 dkg cukor
•	 pici só
•	 liszt

A készítés módja:
A tojásokat kikeverjük a cukorral, 
a tejet felmelegítjük, amikor 
langyos, beletesszük az élesztőt, 
kis idő múlva, hozzáadjuk a lisztet, 
hogy a palacsintatésztánál kicsit 
sűrűbb állagú legyen. 
Kevés, forró zsíron a kanállal 
kiszaggatott tésztát kisütjük és 
porcukorral meghintve tálaljuk.

Somogyi M.
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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
Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 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
Tóth András

madocsaikonyvtar@gmail.hu  

Az újságbejegyzési száma: 

2.9.1/1268-1/2005  

Felelős kiadó: 
Baksa Ferenc 
polgármester  

Nyomda: 
Kerényi Nyomda, Szekszárd

Háziorvosi rendelési idő
Felnőtt  háziorvosi  ellátás:

Dr. Hallai Róbert
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.:06-75/330-013
Rendelési  idő:
hétfő, kedd, szerda:12:00–14:00
csütörtök, péntek: 08:00 – 10:00

Gyermek háziórvosi ellátás:

Dr. Skrenyó Margit
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.: 06-75 330-588
Mobil: 06 20/218-8003
Rendelési idő:
hétfőtől-péntekig: 08:30 – 10:30

Dr. Behringer Fanni
Telefonszám: 06 75-676-072
Rendelési idő:
Hétfő: 10:00 – 17:00 
Bölcske, Paksi út 10.
Kedd: 09:00 – 17:00      
Madocsa, Első utca 13.
Szerda: 09:00 – 17:00      
Bölcske, Paksi út 10.
Csütörtök: 09:00 – 16:00      
Madocsa, Első utca 13.

Fogorvosi rendelési idő

Hulladékgyűjtési napok 2021.
Madocsa - Péntek

Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld
Január 8. Szelektív Zöld Május 7. Szeptember 3. Szelektív Zöld
Január 15. Május 14. Szelektív Zöld Szeptember 10.
Január 22. Szelektív Zöld Május 21. Szeptember 17. Szelektív
Január 29. Május 28. Szelektív Szeptember 24.
Február 5. Szelektív Június 4. Október 1. Szelektív Zöld
Február 12. Június 11. Szelektív Október 8.
Február 19. Szelektív Június 18. Október 15. Szelektív
Február 26. Június 25. Szelektív Zöld Október 22.
Március 5. Szelektív Zöld Július 2. Október 29. Szelektív
Március 12. Július 9. Szelektív November 5.
Március 19. Szelektív Július 16. November 12. Szelektív Zöld
Március 26. Július 23. Szelektív Zöld November 19.
Április 2. Szelektív Zöld Július 30. November 26. Szelektív
Április 9. Augusztus 6. Szelektív Zöld December 3.
Április 16. Szelektív Augusztus 13. December 10. Szelektív
Április 23. Augusztus 20. Szelektív December 17.
Április 30. Szelektív Augusztus 27. December 24. Szelektív

December 31.


