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A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4.
Ebből az alkalomból koszorút helyezett el Baksa Ferenc
polgármester a Trianoni
Emlékműnél.
A békeszerződés aláírásának időpontjában, 16:32kor pedig harangszóval
emlékeztünk.

„A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti
emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum
napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás
melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben
nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”. A törvény a
békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, 2010. június
4-én lépett hatályba.” /Forrás: ogyk. hu/
Az
Összetartozásunk
Tüze
eseményhez jó
páran - gyerekek és felnőttek egyaránt csatlakozva
méltó
módon az összetartozás tüzét
m e g g y újt v a
emlékeztünk meg a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára a Trianoni békediktátum aláírásának 101.
évfordulóján!
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Új háziorvos Madocsán
Dr. med., Dr. jur. Ódor István
vagyok,
1980-ban
születtem
Dunaújvárosban. Általános iskolai
és gimnáziumi tanulmányaimat
szülővárosomban
végeztem.
Gimnáziumi
tanulmányaim
után gazdasági informatikus
végzettséget szereztem.
2000-ben nyertem felvételt a Pécsi
Tudományegyetem
Általános
Orvostudományi
Karára,
ahol 2006-ban diplomáztam.
Egyetemi éveim alatt az egyetem
gyermekgyógyászati
klinikáján
három és fél évig végeztem
kutatómunkát
a
gyulladásos
bélbetegségek
gyermekkori
sajátosságaival kapcsolatban. Ebből
a témából több előadást is tartottam
mind helyi, mind országos szinten,
valamint dékáni pályamunkát is
készítettem, amelyet harmadik
díjjal
jutalmaztak.
Ennek
köszönhetően ösztöndíjat nyertem
Németországba, így nemzetközi
tapasztalattal is rendelkezem.
Egyetemi éveim után a dunaújvárosi
kórház gyermekosztályán kezdtem

el dolgozni, majd az orvoshiány
miatt
a
gyermekosztállyal
párhuzamosan a fertőző osztályon
dolgoztam.
A tény, hogy a kórházban gyakran
csak egy-egy részt tudunk az adott
betegből kezelni, ráébresztett
arra, hogy nyissak a háziorvoslás
irányába, hiszen ott az egész
embert tudom gyógyítani.
2007-től
2011-ig
kórházi
munkám mellett Érden, az I.
számú gyermekorvosi körzetben
vállaltam helyettesítési munkát,
amelyet később is folytattam
háziorvosi munkám mellett.
2008-ban
kerültem,
mint
ügyeletes orvos Szabadszállásra,
ahol ügyeleti munkát vállaltam
a kórházi munka mellett, majd
2009-től a III-as háziorvosi körzet
ellátását vállaltam el, immár
főállásban. 2010-ben tettem le a
háziorvosi szakvizsgát.
2018-ban
megszereztem
második diplomámat a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és

***
Védőnői hírek

Jogtudományi karának jogászi
szakán, innen ered a második
doktori cím a nevem előtt.
Tíz év szabadszállási tevékenykedés
után 2018-ban kezdtem meg a
munkát Solton, szintén a III-as
háziorvosi körzetben.
Szép kihívást jelent, ha az ember
egy település teljes lakosságát össze
tudja fogni, ezáltal a gyógyító
munkát is jobban ki lehet fejteni.
Ez a kihívás vezetett Madocsára.
Mivel egy sportváros szülöttje
vagyok, természetes számomra,
hogy kezdettől fogva folyamatosan
sportoltam – és jelenleg is
sportolok. Rendszeresen futok és
kerékpározom, illetve évszaktól
függően jégkorongozom és/vagy
focizom.
Emellett nagy állatbarát vagyok,
27 éve foglalkozom papagájokkal,
jelenleg egy amazon és egy ara,
valamint két hullámos papagáj
köti le szabadidőm egy részét.

Szeretettel várom betegeimet a
rendelőben.

Tavasszal visszatértek a gólyák és Madocsára is hoztak csomagot.
Márciusban Tarlós Ákos a család első gyermeke született.
Áprilisban Komáromi Márk, akit már a nagytesó is várt és Brezovszki Noel született.
Májusban Magyar Balázs a család első gyermekeként látta meg a napvilágot és Sereg Enikő,
akinek szívdobogását nővérkéje már anya pocakjában is gyakran meghallgatta, amikor elkísérte
anyukáját terhesgondozásra.
Szívből gratulálunk a kisbabákhoz! Kívánjuk, hogy sok örömöt hozzanak a család életébe!

Véradás

Idén 2. alkalommal volt véradás Madocsán június 10-én. 17 véradó jelent meg és 16-an tudtak vértadni.
Köszönjük az önkéntes véradók részvételét!
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Egészségnap

Június 11-én a Tolna Megyei Balassa János Kórház mobil szűrési pontot szervezett Madocsára. Ingyenes
prevenciós szűrésekre volt lehetőség: méhnyakszűrés, emlő vizsgálat, szájüreg vizsgálat, bőrdaganat szűrés.
A megelőző szűrővizsgálatok fontos szerepet játszanak a daganatos elváltozások korai kiszűrésében. A korai
felismerés segíti a gyógyulást, a szövődmények kialakulásának megelőzését. Ezen az alkalmon 6 hölgy vett
részt, ami alul maradt várt megjelenések számától.
											Farkasné Tuza Melinda

												

***
Agrárkamarai hírek június

védőnő

Tisztelt Gazdálkodók!

1. ügyfélfogadás:
A falugazdász ügyfélfogadás időpontja megváltozott, a fogadóóra júniustól péntekenként 8-14 óráig kerül
megtartásra.
2. őstermelői tudnivalók:
Ezúton szeretném kérni azokat az őstermelőket, akik 2020.12.31-én közös őstermelői igazolvánnyal
rendelkeztek, hogy adategyeztetés céljából keressenek meg.
Ők ugyanis a törvény erejénél fogva 2021.01.01-től Őstermelők Családi Gazdaságaként (ŐCSG) kerültek
besorolásra. Ezzel kapcsolatban mindenképpen nyilatkozniuk kell arról, hogy ebben az új formában, vagy egyéni
őstermelőként szeretnének tovább gazdálkodni.
Aki nem nyilatkozik, azt a Családi gazdaságot hivatalból törölni fogják.
Az egyéni őstermelők jogviszonya megmarad, de a nyilvántartásba vett adataikat módosítani szükséges.
2.1 őstermelői törlés:
Szeretném kérni azokat is, akik esetlegesen már nem gazdálkodnak tovább, hogy keressenek meg a törléssel
kapcsolatban. Amennyiben nem kerül törlésre az őstermelői tevékenységük, úgy pl. a kamarai tagdíjat továbbra
is fizetniük kell, akkor is, ha nincs ilyen jellegű bevételük.
3. családi gazdaság tagjai:
Aki 2020.12.31-én családi gazdaság tagja volt, 2021.01.01-től mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is,
ha addig egyéni vállalkozóként folytatta a tevékenységét.
Azoknak a gazdáknak, akik egyéni vállalkozóként voltak tagok, nyilatkozniuk kell arról, hogy a továbbiakban
egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként szeretnék-e a tevékenységüket folytatni. Ezt a nyilatkozatot szintén
a falugazdász irodában tehetik meg.
Fontos tudnivaló még, hogy az Őstermelők Családi Gazdasága bevezetésével 2021.01.01-től a már meglévő
családi gazdaságok is új nyilvántartási számot kaptak.
4. piaci értékesítés
Az őstermelőnek, vagy a képviseletében árusító családtagjának, vagy alkalmazottjának a piacon továbbra is ki
kell tennie a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, illetve az őstermelői igazolvány száma
HELYETT a FELIR azonosítóját és a tevékenységének azonosítóját.
Az azonosító számok után a falugazdásznál érdeklődhetnek, illetve a https://portal.nebih.gov.hu/ostermelokereso oldalról tájékozódhatnak.
A falugazdász irodában történő ügyintézéshez továbbra is előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges.
Megértésüket köszönöm:
Bán Bálint Gézáné
falugazdász
06 30/418 40 93
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V. Tavaszi Nagytakarítás
Egyszer volt, hol nem volt, a
madocsai lakott területen túl, ahol
a kukakerülő modor volt az úr, volt
egyszer egy szemétszedés...
A Madocsa környékén folyó
útfelújítási
munkálatok
hozadékaként láthatóvá vált,
hogy bekötő útjaink környéke
sűrűn szeméttel tarkított, az
előkerült szemét pedig néhány
polgártársunkat további zsákok
kihelyezésére ösztönözött. Az
utóbbi hónapok során egyre
szemetesebbé
váló
árokpart
látványa többeket is felháborított,
így a takarítás nem várhatott
tovább, a tettek mezejére kellett
lépni.
2021. május 15-én egy napsütéses
szombaton sikerült megtartani
az V. Tavaszi Nagytakarításunkat.
Még épp idejében, hiszen az
időjáráson kívül az egyre növekvő
aljnövényzettel is versenyt kellett
futni. Az eredeti megállapodás
szerint a munkaterületet a
felújítást végző cégnek kellett volna
megtisztítani, azonban annak
elhúzódását látva a Madocsáért
Egyesület felajánlotta segítségét az
Önkormányzatnak, majd Törjék
Gábor
rutinos
szemétszedés
szervezőként
résztvevőket
toborozott az út menti területek
megtisztításához. A szemétszedés
helyszínéül közel 7 kilométernyi
bekötő úti szakasz lett kijelölve:

a Bölcske határában található
ezeréves tölgyestől a Dunakömlőd
felé vezető út szalmabálás nagy
kanyaráig. Az előkészületeknek
köszönhetően minden jelentkező
könnyedén
megtalálhatta
az
általa választott helyet, ugyanis az
út mentén 14 szakaszjelző tábla
és sok-sok megtölteni való zsák
várta a lelkes szemétszedőket.
Árkon-bokron által, vadszőlővel,
csalánnal, rovarokkal viaskodva,
kisgyerekekkel
és
nyugdíjas
korúakkal karöltve, madocsaiakkal
és segítőkész bölcskeiekkel együtt
dolgoztunk a cél érdekében. A
polgármester, a képviselők, az
önkormányzat munkatársai és a
közmunkások is kivették részüket
a szedésből és a begyűjtésből
egyaránt. A szervezők megállás
nélküli
segítségnyújtása
igazán
gördülékennyé
tette
a munkát. A 40 résztvevő
szorgalmának köszönhetően és
az óriás mennyiségű szemét miatt
megteltek az Önkormányzat által
biztosított kukás zsákok, ezért
az előző évek szemétszedéseiből
megmaradt tartalék zsákokat is
elkezdtük töltögetni. Egyre több
gumiabroncs és teli zsák sorakozott
összegyűjtésre várva az út szélén;
ezeket Baksa Ferenc, Juhász Attila
és Laposa János szállították a
faluba. Közel 4 óra alatt sikerült
megtisztítanunk
a
meredek

árokpartokat a régóta (és a nem
régóta) pihenő, a közeljövőben
lebomlani nem kívánó szeméttől.
Szép teljesítmény!
Az összegyűlt kb. 15 m3 szemetet
és a 30-40 db autógumit a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. május 17-én
hétfőn maradéktalanul és ingyen
elszállította. Ezúton köszönjük
nekik!
A járványügyi helyzetre való
tekintettel az idén helyszíni
eligazítás nem volt, kerültük
a gyülekezést és igyekeztünk
betartani
a
távolságtartásra
vonatkozó szabályokat. Vigyáztunk
egymásra, jól éreztük magunkat a
szabadban és szívfájdalom nélkül
fordítottuk szombat délelőttünket
erre a programra, hiszen szeretjük
falunkat és igényesek vagyunk
környezetünk
tisztaságra.
Az árokban igazi kincsre is
bukkantunk! A megbolygatott
útszélen
fehér
madársisak
nyílik, mely egy védett vadon
élő orchideafaj. Madocsán ma
már igazi ritkaság, a települést
régen körbeölelő gyepek egyik
őshonos virága. Az út mellől
már csak a fák hiányoznak, amik
visszatelepítéséről várhatóan a
Magyar Közút fog gondoskodni
a felújítás befejeztével. Reméljük,
hogy a szemét „visszatelepítését”
sem a madocsaiak, sem a
településünkön átutazók nem érzik
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majd feladatuknak a jövőben.
A félig betemetett műanyag
palackok, vegyszeres flakonok,
konyhai eszközök, autó alkatrészek,
autógumik, ruhadarabok, állati
tetemeket tartalmazó zsákok,
linóleum, sok négyzetméternyi

fólia,
stb.
láttán
gyakran
gondolkodtunk a „miérteken”…
de nem találtunk elfogadható
magyarázatot.
Megérteni nem tudjuk, néhány
dolgot viszont tehetünk a szemét
és a szemetelés ellen:

A VI. Nemzetközi Fúvós Napok
Fesztivál 2021. augusztus 21-29.
között újra megrendezésre kerül.
Idén hét település ad otthont a már
hagyományos eseménysorozatnak:
Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy,
Gerjen, Kalocsa, Madocsa, Paks
és Tolna. A fesztivál keretén
belül fel fog lépni többek között
Harcsa Veronika, Mészáros János
Elek és Vásáry André énekesek,
St. Martin szaxofonos, Bábel
Klára hárfaművész, a Budapest
Saxophone Quartet, a Cantores
Ecclesiae Rézfúvós Együttes, a
Talamba Ütőegyüttes, a Police Big
Band, a Szolnoki Katonazenekar
és természetesen a Nemzetközi
Fúvós Napok Fesztivál igazgatója,
Kovács Zalán László tubaművész.
A fesztiválra külföldi fellépők
is
érkeznek
Ausztriából,
Németországból, Japánból az
Egyesült Államokból és számos

más országból is. A fesztivál
itthon és külföldön egyaránt
ismert előadói mellett a házigazda
települések
fúvószenekarai,
együttesei, zenészei is fellépnek.
A programsorozat kilenc napja
alatt a koncertek mellett öt
zenei tábort és három versenyt
is szerveznek a fesztivál vezetői,
valamint a világ legnagyobb fúvós
hangszergyára, a Buffet Group
kiállítása is megtekinthető lesz.
A fesztivál védnöke Kovács Pál, a
Paksi Atomerőmű kapacitásának
fenntartásáért felelős államtitkár.
A koncerteken az aktuális
járványügyi szabályozások mellett,
de minden esetben ingyenesen
lehet részt venni. További
információk: www.fuvosnapok.hu

Kérlek, ne dobd el, hanem
vidd el a következő kukáig!
A palack üresen semmivel
nem nehezebb, mint előtte!
- Érdektelenség és vállrándítás helyett szedjük össze,
ha már a földön van!
- Igyekezzünk szelektíven
gyűjteni, komposztálni, és
kevesebb szemétnek valót
megvásárolni!
- Beszélgessünk a témáról, hívjuk fel a környezetünkben lévők figyelmét a
helytelen cselekedetre és
bízzunk abban, hogy ez a
természetellenes magatartás egyszer végleg a múlté
lesz!
- Mutassunk példát!
Az utunk már jó minőségű, az
árokpart tiszta, tartsuk meg
ilyennek, vigyázzunk rá!

Englert Rebeka

***
Idén is lesz Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál!

Kovács Zalán László
tubaművész, fesztiváligazgató
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Tavaszi események iskolánkban
Május 10-én a felső tagozatosok is visszatértek a jelenléti
oktatásba, így újra élettel teltek meg az iskola tantermei,
folyosói, udvara. A májusi
időszak eseménydúsan telt, a
főbb programokból közlünk
rövid válogatást.
Május 11-én az alsó tagozatos, 18án a felső tagozatos irodalomkedvelők vettek részt az iskolai szavalóversenyen. Számos emlékezetes
versmondással
örvendeztették
meg magukat, egymást és az ítészeket a jelentkezők. Nyolctagú zsűri
döntött a dobogós helyezettekről,
amely eredmények a honlapon
megtekinthetőek a szavalatokkal
együtt. Az idei évben rendhagyó
módon a zsűri döntéshozatala
közben irodalmi játék is várta a
gyerekeket, ahogy A portás című
bohózat is, amelyet egy vállalkozó
szellemű hármas (Nagy Lara, Nagy
Márk, Nagy Ábel) mutatott be.
A pünkösdi Szentlélekvárás első

ízben valósult meg iskolai keretek
között csendesnap formájában.
A május 21-i pénteki napot megelőzően reggelente hitoktatóink
vezetésével
csendespercekkel
hangolódtunk Pünkösdre. A
csendesnap programja három
helyszínen zajlott. Az aulában a
színjátszók bemutatták legújabb
darabjukat, A szemüveg címűt.
Kissné Gelencsér Klára református
hitoktató vezetésével készültek a
bemutatóra. Ezt követően Nagy

János lelkész úr tartott áhítatot – a
megértést filmvetítéssel segítette –,
majd megtanította az „Isten tüze,
szállj le ránk…” kezdetű éneket, és
játszott is az alsós csoportokkal. A
tantermekben – az alsó tagozatosak rajzfilmet néztek, majd beszélgettek a Szentlélekről és a Pünkösd
jelentőségéről. Ezután szélforgót
készítettek osztályfőnökeik segítségével. A felső tagozatosak két videót néztek meg a témában, majd
gondolattérképet készítettek a
Pünkösdről és a Szentlélekről szerzett ismereteik felhasználásával.
Az udvaron a pünkösdi ünneppel
kapcsolatos, főként dunántúli
népszokásokkal ismerkedtek a

gyerekek tanáraik vezetésével.
Pünkösdi királyt kellett választaniuk. A legrátermettebb legényt
ügyességi próbákkal, versenyjátékokkal összekötve választották
meg maguk közül. Az alsó tagozatosak között a pünkösdi király
Benedek Krisztián (3. osztály) és
Agócs Ármin (4. osztály) lett, míg
a felsőben Manyik Ármint (6. osztály) koronázták meg. A feladataik
a következők voltak: rabjárás, borzakirályt öltöztettek bodzaágakból készített palástba, pünkösdi
ladikázással versenyeztek, amihez
a lányok díszítették az evezőket.
A pünkösdi királynéjárás alkalmával a lányok összegyűjtötték a
pünkösdi mátkatálba való kalácsot
és bort, letakarták kendővel és
átadták a legénynek. A fiúknak és

a lányoknak közös feladat volt a
zöldágazás. Ez azt a hagyományt
eleveníti fel, amikor a zöldágat
hordva jártak házról házra a fiatal
lányok és legények, miközben
énekeltek. Tanulóink aktív részesei
voltak az ünnepvárásnak és sokat
tanulhattak a Pünkösdről, a Szentlélekről. A pünkösdi csendesnap
programját Kissné Gelencsér Klára
állította össze.
Végül két versenyeredményünkről
szeretnénk beszámolni. Számos
további eredmény a honlapon
elérhető. A TEIT (Társadalmi Ellenőrzős, Információs és Településfejlesztési Társulás) tagtelepülések
iskoláinak meghirdetett „Hogyan
őrizzük meg vizeinket?” című plakátkészítő versenyen Kiss Martin
1. helyezést, Kiss Klára 3. helyezést
ért el. Mindketten 7. osztályosak.
Felkészítő tanáruk
Szabóné Komáromi Ágota volt.
A XXIII. „Velünk az Isten” Országos Bibliaismereti Versenyen

iskolánk színjátszó csoportja 1.
helyezést ért el. Ennek része volt
annak a színdarabnak a bemutatása, amelyet a pünkösdi csendesnapon láthatott az iskola közössége.
Kiss Klára zsoltárénekléséért
különdíjban részesült. Felkészítő
pedagógusuk Kissné Gelencsér
Klára.

Zemkóné Horváth Zsuzsa
Taczman Mária
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A Madocsai Csillagvirág Óvoda és
Mini Bölcsőde rövid hírei
Legutóbbi híradásunk óta sok
minden történt óvodánkban.
Dalokkal,
mondókákkal
hangolódtak a gyermekek a
Farsangra, majd az ünnepi
hangulat
2021.02.12-én
a
jelmezbálon érhette el tetőpontját.
A vírushelyzet miatti zárás és
ügyelet
2021.03.08-tól
vette
kezdetét. A zárva tartás ideje
alatt az óvoda ügyeletet látott
el. Április 19-től folytatódott a
vírushelyzethez
alkalmazkodó
óvodai élet.
Az anyák napját a gyermekek
és a pedagógusok részéről is
nagy készülődés előzte meg.
A gyermekekkel ajándékokat
készítettünk az édesanyáknak,
nagymamáknak,
verseket
és

énekeket gyakoroltunk, meséltünk,
beszélgettünk a közelgő ünnepről.
Az óvodában gyakorolt verseket,
énekeket
egy-egy
videóban
megosztottuk a szülőkkel és
reméljük, hogy ez a meghitt
ünnepnap az otthon melegében
kellő képpen kiteljesedhetett.
Szénási Lászlóné Juliska óvó nénit
a vírushelyzethez alkalmazkodva
szerenád keretében egy pénteki
napon, május 14-én búcsúztatták
el a Pillangó csoportos gyerekek. A
gyerekek személyre szóló versikével
köszöntötték nyugdíjazás előtt
álló, szeretett óvó nénijüket,
átadták csodálatos ajándékukat,
Juliska néni pedig dalos játékokat
tanított nekünk az udvarán – a kis
pillangók és az én nagy örömömre!

Május 28-án és június 3-án a Süni
és a Pillangó csoportból elballagott
22 óvodásunk. A járványügyi
helyzetre
való
tekintettel
online
formában
búcsúztak
nagycsoportosaink. Műsorainkat
a zárt facebook csoportjainkban
tekinthették meg a szülők. Ezúton
is sikeres iskolás éveket kívánunk a
gyerekeknek!
Gyermeknapot tartottunk május
3-án hétfőn. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, így az udvaron a szabad
játék lehetőségének biztosításán
túl csillámtetoválással, buborék
fújókkal, ügyességi játékokkal,
rajzos lehetőségekkel, zenével és
tánccal vártuk a gyermekeket.
A Süni csoportos óvodások
kellemes délelőttöt töltöttek a
játszótéren június 8-án.
Szalai Andrásné Vali óvó néninek
június 10-én csütörtökön adtak
szerenádot egykori és jelenlegi
óvodásai, hogy megköszönjék
gondoskodó munkáját. A gyerekek
átadták ajándékaikat a nyugdíjba
vonuló óvó néninek és örökre
szívükbe zárták őt.
2021. július 5-től július 30-ig a
nyári nagytakarítás ideje alatt
ügyeletet tartunk.

***
Madocsai labdarúgó hírek

Englert Rebeka
óvodapedagógus

A jelenlegi 2020/21-es szezon augusztusban elindult 12 csapattal. Az eredeti versenykiírás alapján
22 forduló volt tervezve, majd következett volna a rájátszás. A koronavírus viszont újra átírta az életünket.
November elején 11 meccs után félbeszakadt a bajnokság, felfüggesztették a csoportos sportolást, bezártak a
sportlétesítmények.
A vírus miatt elmaradt a madocsai téli teremtorna. Nem lehetett folytatni a Bozsik programot.
A versenykiírás módosult, törölték a rájátszást, a mérkőzéseket pedig zárt kapuk mellett kellett játszani,
szigorú járványügyi előírások betartásával, miközben a felső tagozatos és középiskolás diákoknak online oktatás
volt, a szolgáltatók, könyvtárak, mozik, színházak, vendéglátóhelyek továbbra is zárva voltak, sőt az orvosi
rendelők is csak telefonon voltak elérhetőek.				
folytatás a következő oldalon
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A felnőtt csapatunk itthon kezdte a szezont Szekszárd II ellen, a vírus és a karantén miatt tartalékos
összeállításban, és sajnos vereséget szenvedtünk. Aztán fokozódott a járvány, a kisdorogi meccsünk
elmaradt, majd a következő három szintén. Április közepén Tolna ellen tartalékosan kiálltunk és súlyos
vereséget szenvedtünk. A Bonyhád-Börzsöny ellen sem termett babér. Aztán Mórágyon is alulmaradtunk. A
Dunakömlőd ellen szintén vereséget szenvedtünk. Aztán Nagymányokon és Aparhanton létszámhiány miatt
ki sem tudtunk állni. A védőoltások hatására enyhültek az előírások, az utolsó meccseket újra nézők előtt
játszhattuk. Kisdorogon kikaptunk, itthon a Simontornya ellen döntetlent értünk el. Majd az utolsó fordulóban
a Faddtól is kikaptunk.
A felnőtt csapat a 9. helyen zárta a 2020/2021-es idényt.
Az ifi csapat tavasza még ennél is nehezebb volt. A 16-os keretből az egyik játékosunk Gerjenbe igazolt,
két játékos jelezte, hogy makacs sérülés miatt kihagyja a tavaszt, egy játékos az egyetemi felvétel miatt hagyta
abba a focit, maradtunk 12-en.
A csapat áprilisban és májusban összesen két meccset játszott, a többi meccsen nem tudtak kiállni, mert
egy-két embernél mindig közbejött valami, és nem volt meg a szükséges 11 ember.
Májusban az alsó tagozatos gyerekeknek folytatódtak a Bozsik edzések.
Minden kedves szurkolót várunk a 2021/22-es idényben is. Hajrá Madocsa!

***

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

Fogorvosi rendelési idő

Gyermek háziórvosi ellátás:

Dr. Behringer Fanni
Telefonszám: 06 75-676-072
Rendelési idő:
Dr. Skrenyó Margit
Hétfő: 10:00 – 17:00
7026 Madocsa, Temető utca 2. Bölcske, Paksi út 10.
Tel.: 06-75 330-588
Kedd: 09:00 – 17:00
Mobil: 06 20/218-8003
Madocsa, Első utca 13.
Szerda: 09:00 – 17:00
Rendelési idő:
hétfőtől-péntekig: 08:30 – 10:30 Bölcske, Paksi út 10.
Csütörtök: 09:00 – 16:00
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
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