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Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe. Egyben ez
az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király
napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a
beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának,
s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.
Szentté avatott első királyunk jézusi tanításra építette házát,
hazánkat, mely a történelem folyamán sok-sok viharba került. A
ház még ma is áll a sziklán: Szent István megkoronázása, szent
élete, törvényei, nagy formátumú igazságos uralkodása, végül az
ország felajánlása tette ezt lehetővé.
Egyéni életpéldájával arra tanított, hogy a családi életet
tisztelni kell. Nemcsak taníttatta, hanem nevelte és neveltette fiát,
Szent Imre herceget. Örök szép példája ennek a hozzá intézett
Intelmek. Szent István a hit megőrzését tette az első helyre.
Számára magától értetődő volt az élet szentsége, és az ezt védő
isteni parancs megtartása. Törvényei az élet védelmét és szentségét
tartották legfőbb értéknek.
Ünneplésünk hamarosan elmúlik, de maradandó hatású lehet,
ha megszívleljük az Intelmek figyelmeztetéseit. A szeretet erősíti a
szolidaritást, az ország határain belüli és kívüli magyarok között.
Összefogás nélkül széthullunk, a közös szolidaritásban megújulhat
kereszténységünk, magyarságunk, és akkor remélhetjük, hogy
nemcsak múltja, hanem jövője is lesz nemzetünknek.
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Kedves Madocsai Lakosok!
Először is szeretnék köszöntetet
mondani
a
megfelelő
és
törvénytisztelő
magatartásért
minden lakosnak! Szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek
az alázatos és fáradhatatlan
munkájukért, valamint köszönöm
a türelmet és a megértést!
Szeretnék beszámolni az elnyert
pályázatokról, amelyekkel tudjuk
emelni a lakók és a lakóközösségek
életszínvonalát. Hála Istennek
két elnyert pályázatról is be
tudok
számolni,
mindkettőt
önkormányzati utak fejlesztésére
nyertük. Az egyik az Ady Endre utca
útburkolatának felújítása, melyet
az ott élők már oly régóta várnak.
Ennek összege: 39.977.086,- Ft, a
támogatás intenzitása: 100%, és
előfinanszírozott.
A másik elnyert pályázatot
pedig az Újsor utca fejlesztésére
kaptuk, a pályázat jogcíme: szilárd
burkolatú közutak felújítása, és a
csapadékvíz elvezetését szolgáló
vízelvezető létesítmény felújítása.
Ennek összege: 17.859.111,-Ft, a
támogatási intenzitása: 85%-os, és
szintén előfinanszírozott.
Továbbiakban szeretnék még
beszámolni a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési
Alapítványhoz
benyújtott
pályázatainkról,
melyekről már a támogatói
okiratok is megérkeztek. A
„Madocsa területén térfigyelő
rendszerkiépítése” című pályázat,
a projekt költségének 95%a elszámolható, de legfeljebb
6.640.500.- Ft. A „Madocsa
területén
lévő
sportcsarnok
világításának felújítása” című
pályázat, a projekt költségének
95%-a elszámolható, de legfeljebb
5.616.974.- Ft. Ezen elnyert
pályázatok szintén a lakosok
érdekeit szolgáló beruházásokat
jelentenek, mellyel a közbiztonság
állapotának
javítását
tudjuk

elősegíteni, valamint a megfelelő
világítással javulnak a sportcsarnok
használati feltételei.
Szeretnék
még
beszámolni
arról is, hogy sikeres pályázatot
nyújtottunk be az országos szintű
Településfásítási Programba, amin
sikerült 30 db fát elnyernünk,
melyeket még ebben az évben
közterületek fásítására fogunk
felhasználni.
A Mini Bölcsőde használatbavételiés működési engedélyeztetése be
lett adva, remélhetőleg időben
megtudja kezdeni a működését az
intézmény.
A Dunaföldvár-Bölcske-MadocsaDunakömlőd térségi turisztikai
termékcsomag még az előző
testület ideje alatt, 2016-ban
konzorcium szintjén indultak
a pályázaton. Mivel az akkori
beruházás költségvetése a mostani
árakkal nem volt egyensúlyban,
ezért kénytelenek voltunk külső
forrást keresni, hogy a projekt
legalább kevés módosításokkal
megvalósulhasson.
Külső
forrásként a PIP Nonprofit
Kft.-t kértük meg hogy segítsen,
amit meg is kaptunk. Ezúton is
köszönjük a segítségüket!
Az 5111-es fő út úthálózat
fejlesztésével
kapcsolatos
víziközmű-felújítás
lezárult,
amit szintén a PIP Nonprofit Kft
biztosított támogatást, mintegy
45.414.660 Ft-ot, amely szintén
befejeződött. Az úttal kapcsolatos
munkálatok még szeptember
közepéig tartanak, így a hiányzó
munkálatok felől a kivitelező cég
ígéretet tett, hogy végrehajtják.
A lakosok már ismerkednek az
új helyettesítő háziorvosunkkal,
akinek a bemutatkozása az
előző számban megjelent. Kérek
mindenkit, hogy kellő érettséggel
és hozzáállással forduljunk a
doktor úr felé. Csak bíztatni tudok
mindenkit, menjenek bizalommal

a doktor úrhoz mindenkit el fog
látni.
Köszönetet
szeretnék
még
mondani Ruff Zoltánnak azért
az önzetlen munkákért, amiket a
falu javára elvégzet díjmentesen.
Gondolok itt többek között a
Sportcsarnok melletti veszélyesen
megdőlő fenyőfa kivágására, vagy
említhetnem a Duna-parton
szintén egy olyan fa kivágását,
amely a kerékpár pihenőt is
veszélyeztette. De ha kellet
akkor az Egészségház gázfűtését
is jött és beüzemelte. Valamint
még szeretném megköszönni
MA-GIPSZ
Kft.
segítségét,
hogy a Művelődési Ház két
helyiségében elkészítették ingyen
a álmennyezetet és lefestették, és
még a rövid határidő ellenére is
el tudták vállalni a szolgálati lakás
felújítását is.
A járvány időszakot követően
sikerül végre megrendezni a
Falunapot is és egy rendezvényt
tartunk a Duna-parton; rendezett
körülmények között, színvonalas
programok megrendezése a cél.
Remélhetőleg a lakosok nagy
örömére teltház lesz mindegyik
alkalmon.
Sajnálatos módon a járványhelyzet
még itt van, és már kongatják a
vészharangot, hogy közeledik a
4. hullám. Véleményem szerint
nem vagyunk abban a kényelmes
helyzetben, hogy biztosan ki
tudjuk jelenteni, hogy minket nem
fog elérni. Mindenki figyelmét
felhívnám a közös teherviselésre és
a közös felelősségvállalásra!
Még egyszer KÖSZÖNÖM a
település minden lakójának a
fegyelmezett magatartást!
Vigyázzunk egymásra! Együtt a
faluval, a faluért!

Baksa Ferenc
polgármester
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Védőnői hírek

Júniusban és
is születtek
Madocsán

júliusban
kisbabák

Júniusban Szántó Elena a család
első babája érkezett.
Sima Botond, Orsós Levente Kevin,
Sáfrány Zsófia, Tompa Gréta
júliusban született, mindenkit
nagytesó várt haza.

Augusztus 1. az anyatejes táplálás világnapja
Szülőként mindig a legjobbat
szeretnénk gyermekünknek már
a kezdetektől. Kisbabánk kezdeti
táplálására a legkézenfekvőbb a
szoptatás. Ami sok esetben nem
is olyan egyszerű, mint ahogy azt
elképzeljük. Mindenkinek tanulnia
kell anyának, babának és az apának.
Sok esetben előfordul, hogy
tápszeres kiegészítésre lesz szükség
átmenetileg vagy folyamatosan.
A szoptatás nem csak a gyermek
táplálására hivatott, nem csak
azért szükséges hogy a baba túlélje
a mindennapokat. A szoptatás
alatti bőr kontaktus, az anya
illata, hangja a gyermek érzelmi
fejlődésére is hat. Természetesen
ezt a harmóniát pici odafigyeléssel,
a tápszerrel táplált babáknak is
megtudjuk teremteni. Bármelyik
táplálás lesz is nálunk a befutó
az eleje sose könnyű. Madocsán
szinte minden anyukával van
kapcsolatom abban a pár szenzitív
hónapban, amikor ismerkednek
a szoptatás világával. Sokszor
csodálkozok, hogy mire képesek
vagytok, azért hogy anyatejjel
tápláljátok kisbabáitokat! Ezt
az erőfeszítést szeretném most
megköszönni egy színezővel.
Próbáljátok ki tényleg nyugtatóan
hat!

Farkasné Tuza Melinda
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TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FELHÍVÁSA!
Az ingatlant érintő csalások is megelőzhetőek
A járványügyi helyzet, kedvező alakulása miatt napjainkban ismét felélénkült az ingatlanpiac.
Ingatlan vásárlása, értékesítése vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne váljunk csalók áldozatává!

Ennek érdekében fogadja meg tíz tanácsunkat:
1.

Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben pénzügyi helyzetük megoldására például lakáscserét kínálnak!
2.
Fenntartással fogadja azt az előnyösnek tűnő ajánlatot is, amelyben önzetlenül ígérik, hogy
kifestik, átalakítják a lakást, a munka idejére pedig ingyen vagy nagyon előnyös feltételekkel egy szükséglakást ajánlanak fel!
3.
Saját megnyugtatására kérjen a felújítási munkát elvállalótól több referenciát, amelyet
érdemes leellenőriztetni!
4.
Nézzen, vagy nézessen utána a megvásárlandó ingatlannak az illetékes hatóságnál (pl.
önkormányzat, végrehajtó, stb.) illetve évente két alkalommal a Földhivatal nyilvántartásából ingyen
is lekérheti a tulajdonilap másolatot, valamint érdeklődjön a „leendő” szomszédoknál!
5.
Minden esetben beszélje meg családtagjaival az ingatlanát érintő jogügyleteket, a szerződéseket aláírás előtt mutassa meg nekik!
6.
Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges szerződések aláírása előtt az abban foglaltakat figyelmesen olvassa el, nézesse meg hozzáértő személlyel (pl.:ügyvéd)!
7.
Szerződéskötésre, pénzátadás-átvételre lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább két tanúval
érkezzen, akik aláírásukkal is hitelesítsék az iratokat!
8.
Amennyiben megoldható, ajánlott a pénzforgalmat átutalással bonyolítani.
9.
Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben vállal kezességet! Döntése előtt tájékozódjon,
kérje ki hozzáértő személyek véleményét is! Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt(pl.: saját
ügyvéd) bevonni!
10. A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenntartással! Tájékozódjon, informálódjon, hogy megelőzhesse a bajt!

Bűncselekmény gyanúja esetén hívja a 112-es segélyhívószámot!

***
Újra fúvós zenétől lesz hangos a nyár vége!
A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált 2021. augusztus 21-29. között tartják hét
településen. A fesztivál igazgatójával, Kovács Zalán László tubaművésszel beszélgettünk
az idei tervekről.
Milyen fellépőkkel és hol találkozhatunk idén?

Lesznek kiváló fúvós együttesek és szólisták, illetve vendégművészek is, akiket fúvósok kisérnek. Fellép
többek között Harcsa Veronika, Mészáros János Elek, St. Martin, Vásáry André, a Budapest Saxophone
Quartet, a Talamba Ütőegyüttes, a Police Big Band. De külföldi fellépők is szép számmal lesznek, többek
között Horvátországból, Németországból, Luxemburgból, Japánból és az USA-ból. A települések pedig:
Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Kalocsa, Madocsa, Paks és Tolna.

Miért fontos a fúvós zenét közelebb vinni az emberekhez?

Mert ez egy Hungarikum. A magyar fúvószene részben olyan, mint a Rubik kocka, a gulyásleves, vagy a
vízilabda válogatottunk: olyan nemzeti kincsünk, amely által külföldön Magyarországot sokan ismerik és
elismerik, de csak azért részben, mert a saját fúvós kultúránkat itthon még nem ismerjük eléggé, idő és
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lehetőség kell ahhoz, hogy nemzeti büszkeségünkké váljon. Az olyan csodálatos zenekarokban, mint például
a Berlini Filharmonikusoknál hosszú éveket eltöltő muzsikusaink, vagy a világjáró szólistáink a nemzetközi
kulturális élet kiemelkedő alakjai mind, akikre büszkének kell lennünk. Emellett az országunk méretéhez
képest egyedülálló önmagában az a tény, hogy 13 hivatásos fúvószenekarunk van.

A koncertek mellett más programok is lesznek?

Szakmai fórumokat tartunk és az oktatásra is kiemelten figyelünk. Számos fúvóshangszeres szaktábor lesz
kiemelkedő hazai és külföldi művészek irányításával. A tubások és a kürtösök Pakson, a klarinétosok, a
szaxofonosok és a tárogatósok Dunaföldváron, míg a harsonások Kalocsán lesznek. A világ legnagyobb
hangszergyára, a Buffet Crampon Group kiállítást tart Pakson, illetve magyar hangszerkészítők is bemutatják
fejlesztéseiket. Klarinét-, szaxofon- és harsonaversenyt szervezünk. Lesznek továbbá családi programok,
fegyveres testületek bemutatói, borkorzó, fényfestés és sok más különlegesség is.

Hallhatjuk Önt is a fesztiválon fellépni?

Természetesen! Zenészként nem is bírnám ki, hogy ne vegyem kézbe szeretett hangszerem, a tubát. Pakson
augusztus 23-án fogok játszani az Anima Musicae kamarazenekar kíséretével, illetve a Cantores Ecclesiae
Rézfúvós Együttessel fellépek Dunaszentgyörgyön, majd pedig Madocsán, ahol bemutatom a karmesteri
tudásomat is.

Ön melyik koncertet várja a legjobban?

Az elsőt, mert akkor végre elkezdődik a fesztivál, amelyet már nagyon várok! Fontos kiemelnem, hogy
mindegyik koncert ingyenes. A teljes program a www.fuvosnapok.hu oldalon található meg.

Rejtélyes örökség
Évszázadokig
a
feledés
homályába
burkolózva
pihent az a kis Árpád-kori
kőtemplom, amelynek egykori
létezésére csak a legújabb kor
intenzív talajművelése derített
fényt Madocsa Felső-Nyilas
határrészében.
A kiszántott, földfelszínen
heverő mészkőtörmelékek már
a 90-es évek elején felkeltették
a régészek figyelmét, melyekből
terepi elhelyezkedésük és a
környezetükben talált Árpád-kori
edénytöredékek alapján azonos
korú kőtemplom maradványaira
gyanakodtak. 2019 novemberében
a gyanú beigazolódott, amikor a
Madocsáért Egyesület kérésére
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
Régészettudományi
Intézetének
szakemberei
talajradaros méréseket végeztek
a mészkőtörmelékkel borított

***

területen,
melyből
kiderült,
hogy egy körülbelül 6x5 méteres
alapterületű
kelet-nyugati
tájolású, egy hajós, egyenes
szentélyzáródású kora Árpádkori kőtemplom alapfalai alusszák
közel egy évezredes álmukat a föld
mélyén.
Egyelőre még sok talány
övezi ezt a templomot, melyek
közül talán a legelgondolkodtatóbb,
hogy egyetlen eddig ismert
középkori írásos feljegyzés sem
tesz róla említést. A helyszínt
és
a
helyszínhez
köthető
madocsai
határrészekkel
foglalkozó
középkori
írott
forrásokat egybevetve annyit
lehet csak kikövetkeztetni, hogy
az egykori Madocsától keletre
fekvő
Körtvélyes,
Szentalja
vagy
Partmadocsa
falvak
valamelyikének
templomát
találtuk meg.
További talány még, hogy
mikor épült ez a templom. Kérdés,
hogy ha egykorú, vagy fiatalabb a

***

madocsai apátsági templomnál,
melytől csupán 2 km-re épült,
akkor valójában miért volt rá
szükség? Fontos kérdés még,
hogy kik és miért rombolták
le? Vagy egyszerűen csak az
enyészetnek
hagyták őseink?
Miért néptelenedett el a mellette
lévő kis falu?
Ezekre és még sok más
hasonló
izgalmas
kérdésre
kaphatunk majd választ a felsőnyilasi templom közeljövőben
tervezett, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum által vezetett régészeti
feltárása során. Ez most egyelőre
egy
állapotfelmérő,
alaprajz
tisztázó tervásatás lesz, mely során
többek között választ fogunk
kapni
a
templommaradvány
későbbi sorsát érintő kérdésekre,
mint például egy lehetséges
rekonstrukcióra, továbbá jó alapul
fog szolgálni majd egy esetleges
későbbi teljes feltáráshoz.

Tarczal János
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Iskolai hírek
Ballag már a vén diák
Egy hányatott sorsú osztály
osztályfőnökeként írok. Egy olyan
osztályról van szó, melyet négy év
alatt három osztályfőnök vezetett.
Nehéz idők állnak mögöttünk és
mögöttük. Egy világjárvány, ami
oly sokat elvett tőlük a végén. Elég
csak arra gondolni, hogy az elmúlt
két év jelentős részét otthon, a

határaikat? Átadtam-e nekik az
alapértékeket, melyek az én, a mi
életünket szervezik, legyen szó
egyénről, hazáról, társadalomról,
közösségről, hitről, felelősségről?
A
pszichológusok
úgy
tartják, hogy mikor az ember idős
korában visszatekint az életútjára,
úgy érzi, hogy életének közepe
körülbelül 18-20 éves korára tehető.
A gyerekkor sokkal lassabban telik,

gondtalan általános iskolás évek
lezárulnak. Hamarosan szembe kell
nézni a középiskola problémáival,
újszerű kihívásokkal. Ezeknek az
éveknek, melyek bár tele voltak
súlyos terhekkel, azonban mégis
csak volt egy jó oldala, hogy a
felelősséget, a nagy döntéseket
a szülők és sokszor mi, tanárok
segítettünk megoldani.
Most már a cselekvés

barátoktól elzárva kellett tölteni.
Otthon pedig mind tanulni, mind
tanítani nehezebb volt.
Egy ilyen helyzetben nehéz
egy osztályfőnök dolga, nehezebb,
mint rendes körülmények között.
Sokat gondolkodtam azon, vajon
eleget voltam-e mellettük, vajon
sikerült-e jó utakat mutatni nekik.
Beszélgettem-e velük eleget?
Mindenkivel? Jól reagáltam-e,
amikor elvesztek a felnőtté válás
útvesztőjében, és feszegették a

azután egyre inkább felgyorsul
az idő. Ha időérzékünkhöz
igazodnánk,
óvodáskorunkban
havonta kellene születésnapot
ünnepelnünk, aztán évszakonként,
idős korban pedig elég lenne
3-5 évenként. Gondoljunk csak
bele, ezek alapján életünk milyen
jelentős részét az általános iskola
teszi ki, és mennyire meghatároz
mindaz, amit ott tanulunk!
Most a nyolcadik osztályosok
is egy új korszakba léptek, és a

felelősségét nekik kell vállalni.
Tudniuk kell, hogy a sikert
csak az érdemli meg, aki meg is
dolgozott érte. Aki nem keresi
az olcsó kibúvókat még akkor
sem, ha az sokkal könnyebb, és
akkor sem, ha csak saját magával
kell elszámolnia. Pál apostol azt
mondja: „Gyermekkoromban úgy
beszéltem, mint a gyermek, úgy
gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
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De amikor elértem a
férfikort, elhagytam a gyermek
szokásait.” (1Kor 13,11) Eljött az
idő, hogy ők is így tegyenek.
Végezetül, engedjék meg,
hogy a bencés rend jelmondatával
zárjam gondolataimat, ami így
hangzik: „Ora et labora!” vagyis
„Imádkozzál és dolgozzál!” Úgy

érzem, e két szóban minden benne
van, ami ahhoz kell, hogy az út
végéről egy boldog, értelemmel és
jó célokkal teli életre tekinthessünk
vissza.
Kívánom, hogy a 2021ben elballagott 8. osztály minden
tanulója találja meg számítását új
iskolájában, legyen sok örömben

részük az élet minden területén,
élvezzék az előttük álló középiskolás
éveket! Kívánom továbbá, hogy
választott szakmájuk gyakorlásával
okozzanak majd más embereknek
is örömet!

Balázs Dániel

Nyári napközis tábor az iskolában
Alig tört ki a nyári szünet,
máris visszavártuk érdeklődő
diákjainkat, a június 22. és 25.
között megszervezett napközis
tábor foglalkozásaira.

A járványügyi előírások figyelembe
vételével is lehetett izgalmas,
változatos programokat szervezni,
amelyekre szeretettel vártuk a
jelentkezőket. 40 tanulónk vett
részt a táborban, akiket 3 közösségi
szolgálatot teljesítő volt diákunk
és a tantestület tagjai segítettek,
kísértek, felügyeltek a tábor ideje
alatt.
A gyerekek tábori zászlót
díszítettek, csatakiáltást írtak
mindhárom
korcsoportban
az
igazi,
tábori
hangulat
megteremtéséért.
Kézműves
foglalkozásokon vettek részt, ahol
környezetbarát
vászonszatyrot
díszítettek textilfestékkel, csipkés

szélű kosarat fontak, és elkészült a
papírból alkotott munkadarab is.
Sok élménydús közös játék szerzett
örömteli, nevetős perceket, mint
például a Gyümölcsbújócska, a

Rókavadászat, az Egérfogó és az
Adj király katonát!
Zongorakísérettel tanultak tábori
dalokat az aula hűvösében minden
nap a résztvevők. Ugyanitt
hangzottak el a csatakiáltások
is, lelkesen, hangosan, egységet
kovácsolva a csapatok tagjai között.
Szerdán
közlekedésbiztonsági
foglalkozásokon vettek részt a
gyerekek. A rendőrautó itt parkolt
az iskola udvarában és a fiúk
nagy élvezettel ültek a kormány
mögé, szólaltatták meg a szirénát
és próbálták ki azt is, hogy
milyen a hátsó ülésen üldögélni.
Megismerték, mivel foglalkozik
a rendőr, amikor dolgozik,

és beszélgettek a kerékpáros
közlekedés szabályairól.
A foglalkozást Bíró Ilona Mária
rendőr főtörzsőrmester, bűn- és
balesetmegelőzési előadó vezette.

Pénteken 3D-s mozielőadást
néztek meg a táborozók, akikhez
néhány
felsős
diákunk
is
csatlakozott. Az előadás, a Fókaés delfinshow, sok élvezetes percet
szerzett a résztvevőknek.
A programot a már hagyománnyá
vált jégkrémezés zárta, ami igazán
jól esett mindenkinek a nagy
melegben.
Örömteli közös napokat töltöttünk
együtt a tábor ideje alatt.
Köszönjük a segítő pedagógusok
és diákok munkáját, Ilus néninek a
szervezést!
Jövőre ugyanitt találkozunk!

Zemkóné Horváth Zsuzsa
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Madocsai siker a Kárpát-medencei vetélkedőn
Iskolánk felső tagozatosai szép eredményekkel zárták az egész tanévben zajló 5 határon át Kárpátmedencei vetélkedőt. A határokon átívelő nemzeti összetartozást erősítő megmérettetés minden résztvevője a
saját szülőföldjének monda- és mítoszvilágában való jártasságáról, lokálpatriotizmusáról, irodalmi, történelmi
ismereteiről, kommunikációs képességeiről adott számot. Az anyaországi kategóriában 3. helyezést ért el Bán
Csanád Géza 8. osztályos tanuló, 4. helyezett lett Nagy Lara Dorina a 7. osztályból, és az 5. helyet szerezte meg
Szekeres Kata 6. osztályos tanuló.
A fordulók során humoros rövidfilmet készítettek megadott mondákról, interjúztak, podcastot rögzítettek,
térképet készítettek a madocsai mondakincs fontos helyszíneiről, online vetélkedőben adtak számot a mondák
világában szerzett ismeretekről. Ezúton közlünk munkáikból, térképeikből, fogalmazásaikból válogatást.
Megköszönjük az 1950-es években készült néprajzi gyűjtés közreadását, amelyre Császárné Borzavári Róza
hívta fel figyelmünket.

Balázsné Taczman Mária

Nagy Lara Dorina térképe a madocsai mondák helyszíneiről.

I. Bán Éva mondája
Engem bizony egyszer elrabolt egy török Madocsán.
Csak egy kis vizet akartam inni egy kulacsból, ami egy gazdátlan lovon csüngött, de szerencsétlenségemre
megérkezett a ló török gazdája, aki úgy megharagudott rám, hogy összekötött egy gyerekkel, aztán pedig maga
mögött hajtott minket.
Rengeteget meneteltünk és már a lábamat sem éreztem, ráadásul ez a gyerek folyton csak jajgatott.
Szerencsére a janicsár nagyon álomszuszék volt, és egyszer még a lován is elaludt. Amikor a lovon ült, mindig
a saját kezében fogta a láncot, ezért is tudtunk elmenekülni. Engem sem a fal tanított, hanem édesapám, akinek
a nagy eszemet köszönhetem, ezért rájöttem, hogy ha elbújunk a tóban és egy vízitököt húzunk a fejünk fölé, a
török még akkor sem találna meg, ha ezer vadászkutyát hozna. Minden úgy is történt, ahogyan előre elmondtam:
a török, miután nem talált meg minket a vízben, csak a ruháinkat a parton, azt hitte, hogy belefulladtunk és
tovább is állt.

Madocsai Hírmondó
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Csak az a kár, hogy miután hazaértünk a falunkba, rögtön felszaladtam a padlásra
és nem is mertem soha többé lejönni onnan. Ez után a kaland után úgy féltem attól, hogy
a török megtalál, hogy a világ összes kincséért sem jöttem volna elő rejtekhelyemről.
(Eredeti történet: Bán Évát elhajtották a törökök, összebéklyózták egy gyerekkel, úgy hajtotta őket egy lovas
janicsár, hogy a láncnak a végét ő fogta. Igen, de ez a janicsár elaludt a lovon. A kettő foglya meg megszökött,
belementek egy tóba. A vízitök nagy levelét magukra húzták, úgy rejtőzködtek el. Kereste őket a janicsár
mindenfele, csak a vízben nem. Esteledett, akkor aztán megindultak haza, míg csak egy olyan faluba nem értek,
ahol a láncot levették róluk. De ez a Bán Éva soha világ életében a padlásról lejönni nem mert. Oda hordták fel
neki az ételt is, mert ha a törökök megtudják, hogy megszökött, akkor őt elemésztik.)

Bán Csanád Géza
8. osztály

II. Fény derül az egyik mondai szereplő kilétére
Interjúmban tovább folytatom a madocsai mondavilág titkainak felfedezését. A riporter szerepét jómagam,
Bán Csanád Géza töltöm be, míg a riportalanyom az iskolám tanítónője, Boldog Istvánné Ilus néni.
Melyik monda volt az, amit Ön a legjobban ismert?
- A madocsai templom keletkezéséről kapcsolatos monda szerintem itt minden körben ismert. Nekem
azért is ez a kedvencem, hiszen amikor gyerek voltam, rengeteg régészeti lelet került elő a templom és
környéke alól.
Tud-e olyan történetről, mondáról, ami esetleg nem volt benne az 1950-es években készült néprajzi gyűjtésben?
- Régen volt a környéken egy Márkus nevű gyilkos, akiről akkoriban sokféle, sokszor a valóságtól
elrugaszkodott történet terjedt. Ez az ember folyton álruhában bujkált és csendőröket ölt, de a bűnözőt
nem kapták el, hanem egyszer csak eltűnt és többé nem hallottunk róla.
- Talán amiatt, hogy ezek egy gyilkosról szóló sötét történetek.
Van-e olyan személy, akit Ön felismert a mondákból?
- A szemmel verés történetében megemlítenek egy fiút, aki beszélt arról, hogy az állatok hogyan tudnak
védeni a szemmel veréstől. Azt is írták róla, hogy ez az ember nagyon szerette a lovait és mindent
megtett volna értük. Ez az ember volt a te nagyapád.
Köszönöm a válaszait!
- Én is köszönöm az interjút!

Bán Csanád Géza
8. osztály

III. Madocsai kincskereső
Interjúmban Balázsné Taczman Máriát, magyartanárnőmet kérdeztem a madocsai mondakincsről.
Olvasott már az elrejtett kincsről? Ha igen, mit gondol? Lehet valóságalapja?
- Igen, olvastam. Több helyen is írják, hogy a törökök hagyták itt vagy a madocsaiak pénze lehetett, ami
a templomépítésből maradt. Ezt a templomot a madocsaiak saját pénzből építették vizahalászatból, így
a maradék pénzt elrejthették a templom falaiban vagy a templom alatt.
Mit tud a madocsai mondák jellegzetességéről? Olyan dolgokra gondolok itt, amelyek több madocsai mondában
is megjelennek.
- Mivel ez egy Duna melletti falu, így a folyónak nagy szerepe van a mondákban is. Nagyrészt a halászatból
éltek az emberek. Ebből a pénzből építették a templomot, ami szintén sok helyen megjelenik a madocsai
mondakörben. A folyó miatt sokáig lápos, mocsaras vidék volt ez, ahol könnyű volt elrejtőzni, menedéket
találni. De amennyire áldásos volt a víz, annyira veszélyes is. Amikor kiöntött, a templom környékére,
a Torony utcába menekültek, mert ez a község legmagasabb pontja. Megjelennek még az iskolai tanító
és a kántor, harangozó személye körüli mondák, de szerepelnek a szomszéd települések, Bölcske és
Dunakömlőd is.

Kedvem támadt tovább olvasni őket! Köszönöm az interjút!

Szekeres Kata
6. osztály
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Időközi beszámoló a Madocsáért Egyesület munkájáról
A tavasszal megszervezésre került nagyszabású szemétszedési akciónk óta nem jelentkeztünk
beszámolóval, így ezt most igyekszünk pótolni. Röviden hadd mutassuk be, hogy hogyan telik a
Madocsáért Egyesület nyara!
Júniusban felkérést kaptunk, hogy a Duna-partra épült mini tanösvényt töltsük meg élettel, azaz készítsük el az
információs táblákat. A feladat megtisztelő és egyben megterhelő is volt, hiszen olyan kihívást jelentett, amellyel
nem találkoztunk ezelőtt. Ennek ellenére óriási lelkesedéssel vetettük bele magunkat az információgyűjtésbe,
a grafikai ötletelésbe és a szerkesztésbe. Az ökoturisztikai pályázat keretén belül épített tanösvény keskeny
ösvényt jelölt ki számunkra a témaválasztást illetően. A négy tábla négy témát karol fel: a Duna ölelésében fekvő
településünk történetének egy kis szeletét a folyó és annak a település életére gyakorolt hatásának szempontjából;
a település körüli egykori legelők
maradványainak
élővilágát;
a
Duna-part és az azt kísérő erdők
flóráját és faunáját; valamint a
település halászati és vadászati
múltjából merítettünk. A táblákat
a szoros határidő miatt éjjelente
is terveztük és szerkesztettük.
A munkában részt vett: Englert
Rebeka, Kánnainé Géringer Dóra,
Tarczal János, Tarczal József, Törjék
Erzsébet és Törjék Gábor. Bízunk
benne, hogy a végeredmény elnyeri
a madocsaiak és az ide látogatók
tetszését! Számunkra igazi öröm
volt dolgozni rajta, összeállítani
ezt a madocsai kincsekről szóló
gyűjteményt.
Szintén júniusban egyesületünk rajzpályázatot meghirdetett „NE SZEMETELJ!” címmel, amelyre összesen 25
csodálatos, különféle technikával, kreatív elképzeléssel megvalósított alkotás érkezett. Nem volt könnyű dolga a
zsűrinek, hiszen valamennyi pályamunka varázslatosra sikeredett, a zsűrizés igazi örömmunka volt! Nem titkolt
szándékunk a rajzpályázattal felhívni a figyelmet környezetünk védelmére, a szemetelés káros hatásaira. Öröm
volt látni a sok-sok színes remekművet,
melyekből könnyen megállapítható, hogy
a gyerekek fogékonyak erre a témára. A
beküldött rajzokat látva nagy örömmel
állapítottuk meg, hogy már a legkisebbek
is értik, érzik a környezetvédelem
fontosságát. A beküldött pályaművekből
figyelemfelhívó táblákat fogunk készíteni
az idei év során és a későbbiekben
valamennyi rajzot fel fogjuk használni
rendezvényeken, Facebook posztokban,
vagy valamilyen természetvédelmi
akció keretében. Külön öröm volt
számunkra, hogy a gyerekeken kívül 2
felnőtt is benevezett a rajzpályázatra.
Minden pályázót várunk a Falunapra,
ahol átadásra kerülnek a nyeremények
és minden pályázó jutalomban részesül!
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Büszkén adjuk hírül, hogy a tavalyi szalakóta
költés nem csak a véletlen műve volt! A
vasvargyúk az idén is elfoglalták ugyanazt az
odút, amit tavaly és az idén is 3 fiókának adtak
életet! Július közepén Mórocz Attila, a DunaDráva Nemzeti Park természetvédelmi őrének
segítségével gyűrűt kapott ez a 3 jómadár is.
Kétféle gyűrűt kapnak, így tudják azonosítani
majd, hogy ez a 3 szalakóta „hódító” madarak
fiókája. A település határában több odú várja
őket vissza, már 3. éve. Néhány esztendőnek el
kell telnie mire a fiókák ivarérettek lesznek és
úgy térjenek vissza hozzánk, hogy potenciális
lakhelyet keressenek. Addig is szeretettel
várjuk vissza a szülőket, hogy jövőre újra
megcsodálhassuk színpompás tollazatukat!

Július 17-én szombaton elektronikai
hulladékgyűjtést tartottunk, amelyhez
a helyszínt az önkormányzat
biztosította. Örömmel fogadtuk a
pozitív visszajelzéseket és a kérést,
hogy lehetőleg a következő évben
is szervezzük meg a gyűjtést.
Rengeteg régi TV-készülék, hűtő,
mikrohullámú sütő és egyéb lom
gyűlt össze. A cégnek meg is gyűlt
a baja az elszállítással, négyet kellett
nekik fordulni, mire a több mint száz
köbméternyi hulladékot elszállították!
A madocsaiaknak köszönjük, hogy
éltek a lehetőséggel!
Hamarosan
jelentkezünk!

újabb

hírekkel

Törjék Gábor Ferenc
egyesületi elnök

Európa tetején
Moszkvában kapott helyet a kajak-kenusok maratoni Európa-bajnoksága, ahonnan Juhász István két éremmel
tért haza Madocsára
A serdülőkorú Juhász István kenu egyesben
és Lugosi Gergellyel párosban is kijutott a
versenyre (ifjúsági korúak közé), ami azonban
Európa-kupává minősült át. „Kicsit csalódott
voltam, mikor megtudtam, hogy a kevés
induló miatt nem Európa-bajnokság lesz,
hanem kupa, de ha már egyszer kimentünk
Moszkvába, akkor beleadok mindent, amit
csak tudok”- Pisti kőkeményen végignyomta
a távokat, valószínűleg nagyobb létszám
sem okozott volna gondot neki: egyesben
második, párosban első lett.
folytatás a túlodlalon
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„Az egyes elég érdekesen, két borulással indult, ebből az egyik magyar volt. Én itt szerencsére el tudtam
menni kicsit a román versenyzővel, aki a következő körben lemaradt. Utána a portugál gyerek kapott fél perc
büntetést, mert ő volt az okozója a borulásoknak. Egyedül tudtam menni elég sokáig, aztán a negyedik nagykör
után valamiért azt hittem, hogy már az utolsó kiskör jön, de nem így volt, félig megfordultam, de szerencsére
jött Bulcsú (aki borult az elején), és szólt, hogy még van egy nagy kör. Hát azt már nehezen hittem csak el, de
megcsináltam, és második helyen értem be végül a hatalmasat küzdő Ferencz Bulcsú mögött. Lugosi Gerivel a
páros valamivel rövidebbnek tűnt, nem voltak ilyen nagyobb „balhék” közben, tudtunk jönni egy olyan iramot,
amivel sikerült megnyernünk. Köszönöm a lehetőséget, kell még a tapasztalat, de nem sűrűn fogok ilyen hosszú
távon versenyezni. Sok nekem ez a kétszer 19 kilométer.”- szerénykedett Juhász István, aki a rövidebb, olimpiai
távokon is egyre gyorsabban kenuzik.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

*** tájékoztatása alapján:
Dr. med., Dr. jur. Ódor István
Rendelési idő utáni segítségnyújtás
Rendelés és ügyelet között, halaszthatatlan
Központi orvosi ügyelet:
Munkanapokon: 16:00 - 08:00
Munkaszüneti napokon: 00:00 - 24:00
Cím: Paks, Tolnai út 2. Telefon: 06-75/410-222

esetben telefonos tanácsadás:
06-20/539-4379
Minden, sürgős életveszélyes esetben
azonnal MENTŐt kell hívni!

Fogorvosi rendelési idő

Háziorvosi rendelési idő
Felnőttháziorvosiellátás:
Dr. med., Dr. jur. Ódor István
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.:06-75/330-013
Rendelésiidő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
12:00–14:00
szerda: 11:30–13:30

Gyermek háziórvosi ellátás:

Dr. Behringer Fanni
Telefonszám: 06 75-676-072
Rendelési idő:
Dr. Skrenyó Margit
Hétfő: 08:00 – 16:00
7026 Madocsa, Temető utca 2. Bölcske, Paksi út 10.
Tel.: 06-75 330-588
Kedd: 08:00 – 16:00
Mobil: 06-20/218-8003
Madocsa, Első utca 13.
Szerda: 08:00 – 15:00
Rendelési idő:
hétfőtől-péntekig: 08:30 – 10:30 Bölcske, Paksi út 10.
Csütörtök: 08:00 – 15:00
Madocsa, Első utca 13.

Fontosabb telefonszámok

Mentők 				
Tűzoltók 				
Rendőrség 			

104,112
105
107

Baksa Ferenc polgármester 				
Hivatal központi szám 				

06-75-530-001
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
Temetkezés: Pantar/Anhur				06-30-936-3255
Gyertyaláng				
06-75-310-698
Panteon					
06-20-941-3376

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

