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Tisztelt Madocsaiak!
Szeretném továbbra is 
elismerésemet kifejezni a 
falu lakosainak, türelmükért, 
megértésükért és a felelősségteljes 
gondolkodásmódjukért. Mindez 
azoknak szól, akik betartották 
és esetleg más embertársaikkal 
betartatták az érvényben levő 
járványügyi szabályokat.
 Véleményem szerint 
a 2021 évi nyarat nagyon 
jól sikerült kihasználnunk, 
a programokat tekintve. 
Köszönet illeti Madocsa Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi 
tagjait, hogy az anyagi fedezetet 
biztosították hozzá. A szervezés 
szempontjából pedig köszönettel 
tartozom az önkormányzat 
rendezvényszervezőjének, akinek a 
feladatokat illetően az oroszlánrész 
jutott. A hivatali dolgozóknak és az 
önkormányzati alkalmazottaknak 
is egyaránt kijár a köszönet. 
Nem szabad elfelejtkezni a civil 
egyesületekről sem, akik szerves 
részét képezik a település életének 
és mindig szívvel, lélekkel 
segítkeznek, szerepelnek.
 Településünk hírnevét 
öregbítve és szépítve egy 
igazán nívós anyagot sikerült 
összeállítaniuk a Duna televízióban 
is oly népszerű, Ízőrzők stábjának. 
Köszönet jár minden résztevőnek, 
név szerint: Csapó Viktornak, Dr. 
Volmanné Reich Mártának, Kiss 
Ferencné Szekeres Évának, Magyar 
Zsoltnak, Somogyi Mariannak, 
Törjék Gábornak, Törjék Isvánnak, 
Vajer Ferencné Kovács Máriának, 
Vörös Jánosné Gálosi Évának. 
Köszönet mindenkinek, aki 
közreműködött!
 Tájékoztatnám a lakosokat, 
hogy a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványnál 
elnyert, „Madocsa területén 
térfigyelő rendszerkiépítése” 
című pályázatban (6.640.500,- Ft) 
szereplő térfigyelő kamera rendszer 

kiépítése és átadása megtörtént. 
Valamint a „Madocsa területén 
lévő sportcsarnok világításának 
felújítása” című pályázatban 
(5.616.974,- Ft) vállalt munkáknál, 
szintén megtörtént a készre 
jelentés. Ezen elnyert pályázatok 
immár a lakosok érdekeit szolgáló 
beruházásokat jelentenek, mellyel a 
közbiztonság állapotának javítását 
tudjuk elősegíteni, valamint a 
megfelelő világítással javultak a 
sportcsarnok használati feltételei.
 Az országos szintű 
Településfásítási Program 
keretében az elnyert 30 db fát 
sikeresen elültettük a lakosság 
bevonásával közösen. Köszönet 
mindenkinek, aki az ültetésben 
részt vett, és a szabadidejét, 
technikai segítségét, önzetlenül a 
köz érdekében felajánlotta. Úgy 
vélem, legalább ezzel is hozzá 
tudtunk járulni az ökológiai 
lábnyomunk csökkentéséhez. 
Sokan mondhatják, hogy igen 
ám, de folyamatosan kivágatja 
az önkormányzat a fákat. Az 
önkormányzat csak a veszélyes 
és beteg fákat vágatja ki, melyek 
esetleg személyi sérülést vagy 
anyagi kárt okozhatnak, egyébként 
pedig mindegyik kivágott fa helyett 
másikat ültettünk.
 A Mini Bölcsőde 
használatbavételi- és működési 
engedélyeztetése szüneteltetve 
lett, mivel egyéb engedélyezési 
eljárásokat kellett lefolytatni, hogy 
minden rendben és törvényes 
keretek között legyen. Menetközben 
a hiányzó engedélyeket is 
beszereztük, a használatbavételi 
engedélyeztetési eljárást pedig 
a 48. héten újból elindítottuk. 
Bizakodunk, hogy minél hamarabb 
meglesznek a szükséges engedélyek 
és végre birtokba adhatjuk „jogos 
használóinak” az épületet és a 
hozzátartozó udvarrészt.

 A Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa-Dunakömlőd térségi 
turisztikai termékcsomagban a 
Madocsa Község Önkormányzata 
által vállalt rész megvalósult. Mint 
arról már korábban is szó esett, ezen 
pályázatot az előző testület kezdte 
el, melyet a jelenlegi faluirányítás 
vett át és néhány módosítással 
végre hajtott, valamint anyagi 
fedezetet szerzett a megemelkedett 
költségek miatt. A lakosokat csak 
biztatni tudom, hogy használják 
ki a beruházás által létrejött 
pozitív változásokat. A rendezett 
Dunapartot, a Sportpálya mellett 
létrehozott új játszóteret, és a Sarki 
kocsmánál található pavilont, 
illetve információs terminált.
 Amint arról már 
korábban is beszámoltam, az 
önkormányzat megnyerte az Ady 
Endre utca útburkolat felújítására 
szükséges anyagi fedezetet, 
melynek összege: 39.977.086, - 
Ft, a támogatás intenzitása: 100% 
(előfinanszírozott). A kivitelező 
kiválasztása megtörtént, a 
szerződés egyeztetés fázisában 
van, a kivitelezés várhatóan a 
jó idő beköszöntével, tavasszal 
lesz esedékes. Igyekeztünk a 
vállalkozóval mihamarabbi 
kezdésben megállapodni, azonban 
sajnos túlterheltség miatt nem 
tudták vállani idénre (sőt az 
aszfaltkeverők is leálltak november 
15-ét követően).
 Köszönettel tartozunk 
az összes támogatónak, akik 
hozzájárultak rendezvényeink 
színvonalasabbá tételéhez. 
Külön köszönetet szeretnék 
mondani Laposa Gábor 
egyéni vállalkozónak, hogy 
rendezvényeinkhez a szükséges 
áramlekötéseket díjmentesen 
biztosította. 
 Valamint köszönet jár 
Szili Tamásnak is, aki ingyen 
és bérmentve segített a Tihany 
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utcai csapadékvíz elvezető 
árkok rendbetételében és a 
Településfásítási Program 
keretében elültetett fák ületető 
gödreinek kiásásában.
Köszönjük az önzetlen felajánlást 
Kiss Ferencnek, hogy biztosította 
az önkormányzat részére a 
villanyoszlopot, betongyámmal 
együtt, amire a kishegyi térfigyelő 
kamera lett elhelyezve. Ehhez 
kapcsolódóan pedig ifjú Csákvári 
György nyújtott segítéget 

a telepítéshez. Köszönjük 
mindenkinek.,
 Továbbra is felhívnám a 
figyelmet, nem csak szeretteink 
védelme érdekében, hanem 
minden embertársunkra 
tekintettel, fokozottan figyeljünk 
egymásra e nehéz, olykor 
kiszolgáltatott időben. A vírus 
ismét itt van, és valószínűsíthető, 
hogy továbbra is itt lesz, de meg 
fogunk tudni birkózni az előttünk 
álló nehézségekkel, feladatokkal - 

Isten kegyelméből.
KÖSZÖNÖM a település 
minden lakójának a fegyelmezett 
magatartást!
Mindenkinek békés, szeretetteljes 
adventi várakozást, készülődést és

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
Kívánok!

Vigyázzunk egymásra!
Együtt a faluval, a faluért!

Baksa Ferenc 
polgármester

Kedves és nem túl kedves Madocsaiak!
Igen, az áthallás nem véletlen, a 
bölcskei polgármester úr is felhívta 
a figyelmet a helyes és helytelen 
viselkedésformákra a Madocsán 
letelepedett fogorvosainkat 
illetően. Madocsán és Bölcskén 
hála Istennek jelenleg van fogászati 
ellátás, bízom benne, hogy a 
jövőben ez így is marad, és nem 
változtatnak ezen egyes lakosok 
negatív megnyilvánulásai. Ugyanis 
továbbra sem vagyunk abban a 
kényelmes helyzetben, hogy az 
orvosok csak úgy lézengenek az 
utcán és tudunk köztük válogatni, 
hogy kit szeretnénk és kit nem. Az 
országban a tartósan betöltetlen 
fogorvosi praxisok száma 280 volt, 
a nyári hónapban nyolc praxis 
szűnt meg. Magyarországon 
összesen 2800 alapellátó fogászat 
van, az üresen álló rendelők 
száma régóta 280-300 praxis körül 
alakul. Egy olyan területet vettek 
át , ahonnét javarészt elmondható, 
hogy nem e körzetben kezeltették 
a fogaikat, valamint inkább 
nem mentek el, mert „nincs baj, 
amíg nincs baj” alapon, „majd 
lesz valami”, és „majd elmúlik” 
mondatok hangoztak el. Viszont 
amióta Dr. Behringer Fanni és Dr. 
Pável Andrei Emil ide költöztek, 
és elkezdtek dolgozni egycsapásra 
megfordulni látszott a helyzet, és 
ehhez még az is hozzájárulhatott, 
hogy egy új rendelőt alakítottak 

ki az előző testület jóvoltából. 
Természetesen mindenki most 
már szeretne menni fogorvoshoz, 
ezáltal az időpontok feltorlódnak. 
Egy ilyen hátránnyal indulni 
nem egyszerű és nem könnyű, 
de hűségesen, alázattal teszik a 
dolgukat nap, mint nap. 
Az elégedetlenkedők persze 
nem tetszésüket azonnal a világ 
tudtára adják, nem mindig 
a megfelelő hangnemben és 
formában. Nyilván egyszerűbb 
egy elektronikai eszközön megírni 
a négy fal magányában a bántó és 
sokszor jogtalan intrikákat, egy 
olyan felületen, ahol nincs semmi 
következménye tetteinknek, és nem 
kapunk közvetlen visszacsatolást 
attól, akit kritizálunk. Kérek 
mindenkit, aki hasonló módon 
szokott cselekedni az ne tegye, 
viszont ha van panasza, akkor 
azt személyesen tegye meg afelé, 
akivel problémája van. Mert ha e 
maroknyi ember miatt nem lesz 
a több ezer lakosnak biztosítva az 
ellátása, akkor majd jön a szokásos 
szöveg, hogy a polgármesterek 
miért nem tudnak idehozni rendes 
fogorvost. Mert nyilvánvaló, hogy 
akik hasonlóan cselekszenek, azok 
az emberek majd nem vállaljak 
tetteik következményét, majd csak 
hárítanak és lerázzák magukról 
a felelősséget. Közös érdekünk, 
hogy továbbra is legyen fogorvosi 

ellátás Madocsán és Bölcskén is, ne 
bántsuk az orvosainkat, álljunk ki 
értük, mellettük. Ne az „internet 
doktorhoz” forduljunk vagy ne 
ott teregessük ki a vélt vagy valós 
sérelmünket, továbbra is csak 
ösztönözni tudok mindenkit arra, 
hogy menjünk és beszéljük meg a 
sérelmeinket azzal, akivel bajunk 
van, ne a Facebook bejegyzésbe 
írjuk fel a szidalmazásunkat, mert 
ha őket is elzavarja a lakosság, 
akkor az nagy zuhanás lesz a 
lejtőn. Ne tegyük ezt, ne szítsuk 
feleslegesen a tüzet! Legyünk 
türelmesek, megértők egymással!
Tapasztalatból is mondhatom, 
hogy egy professzionális, 
magasminőségű és –színvonalú, 
21. századi elvárásoknak is 
megfelelő fogorvosi rendelő 
várja Madocsán a pácienseket, 
méghozzá nagy szaktudású, precíz, 
kedves és figyelmes szakemberek 
közreműködésével. Igazán hálásak 
lehetünk értük, köszönettel 
tartozunk nekik helytálló, önzetlen 
munkájukért!
„Úgy bánjatok másokkal, ahogyan 
ti is szeretnétek, hogy bánjanak 
veletek!” Lukács 6,31 (Egyszerű 
fordítás)
Tisztelettel kérnék mindenkit az 
érett, felelősségteljes viselkedésre!

Köszönettel
Baksa Ferenc
polgármester
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A 2021. év a polgármesteri hivatalban
A lassan két éve tartó koronavírus 
világjárvány a hivatal működését is 
megnehezítette. A veszélyhelyzettel 
járó többletfeladatok jelentős 
terhet rónak a munkatársakra. 
Emellett az egyébként szokásos 
feladatokat is ugyanúgy el kell 
látni. A személyes ügyfélfogadást 
csak akkor korlátoztuk, amikor 
arra feltétlenül szükség volt. A 
hivatal dolgozói az első három és 
most, a negyedik hullám idején is 
példásan helyt álltak és állnak az 
ügyfelek segítésében. Ha kellett, 
az udvaron állva, a zárt térben 
tartózkodást elkerülve fogadtuk az 
ügyfeleket. Jelenleg sincs korlátozva 
a személyes ügyfélfogadás az 
óvintézkedések betartása mellett.

Jogszabályi előírás szerint 
veszélyhelyzet idején nem ülésezik 
a képviselő-testület, feladatait a 
polgármester látja el. Azonban 
2021. június 15-től a vonatkozó 
jogszabály ezt módosította, vagyis 
azóta ismét vannak képviselő-
testületi ülések, sőt, a 2020-
ban a járvány miatt elmaradt 
közmeghallgatásra is sor került 
augusztusban.

A jogszabályokban előírt 
költségvetési megszorítások 
ellenére – a vírus elleni védekezésre 
fordított összeg, a gépjárműadó 
teljes egészében központi (állami) 
költségvetésbe való kerülése, a 
helyi iparűzési adó megfelezése, az 
új helyi adó és díj bevezetésének 
és emelésének tilalma – jelenleg 
az önkormányzat pénzügyi 
helyzete stabil. A takarékoskodás 
mellett minden olyan kiadásra 
keretet biztosítunk, amely a falu 
lakossága szempontjából fontos és 
nélkülözhetetlen.

A 2021. évben személyi változások 
is történtek:
A madocsai kirendeltségen 2021-

ben az aljegyző és 4 köztisztviselő 
dolgozik. Örvendetes, hogy egyik 
kolléganőnk anyai örömök elé 
néz, azonban a munkavégzését az 
állapota tavasz óta akadályozza. 
Helyettesítése jelentős terhet ró 
a többi kollégára. Hála Istennek 
sikerült a tartós távolléte idejére 
ősztől egy szorgalmas, ám még a 
betanulási idejét töltő új kolléganőt 
felvennünk. Szeptember 1-jével 
40 év, egyetlen munkahelyen 
(!), a madocsai hivatalban 
eltöltött szolgálati idő után 
pénzügyi ügyintézőnk, Araczki 
Antalné nyugdíjba vonult. Így a 
4 munkatársból 2 „kiesett”. Bár 
Araczki Antalné tanácsadóként 
továbbra is segíti a hivatali munkát, 
távozásával 2 pénzügyi ügyintézői 
helyünk vált üressé. Hála Istennek 
az egyik helyre szeptember végén 
sikerült megfelelő munkatársat 
találnunk. A régóta betöltetlen 
álláshely általában néhány 
hétig-hónapig volt betöltve. Az 
elmúlt másfél évben a többször 
közzétett álláshirdetésre vagy 
nem jelentkezett senki vagy a 
3 munkatárs, aki megfordult 
nálunk ebben az időszakban, 
hamar távozott. Ennek oka, hogy 
ez a munkakör nagy odaadást 
kíván, azonban alacsony az anyagi 
megbecsültsége a köztisztviselői 
illetményrendszerből adódóan. 
Jelenleg is várjuk PÉNZÜGYI 
ÜGYINTÉZŐ munkatárs 
jelentkezését! A szakmai háttér 
és a segítség biztosított, valamint 
az önkormányzat saját erőből 
kiegészíti a köztisztviselői 
illetményt. Jelenleg lehetőségünk 
van további 1 fő IGAZGATÁSI 
ÜGYINTÉZŐ felvételére, aki 
néhány hónapon belül magasabb 
vezetői kinevezést kaphat, mivel az 
aljegyzői pozíció is betöltésre vár 
tartós távollét miatt.
Az önkormányzat dolgozói, a 
fizikai alkalmazottak is, példásan 

helytállnak a mindennapi és a 
rendkívüli feladatokban. Sajnos 
az önkormányzati dolgozók 
illetménye is rendkívül alacsony, a 
közalkalmazotti bértábla szerinti 
jövedelmet az önkormányzat 
szintén kiegészíti. Több, szakmailag 
és emberileg egyébként megfelelő 
munkatárs váltotta egymást rövid 
idő alatt, mert a versenyszférában 
nagyságrendekkel jobb fizetést 
kapnak.

Egy kis közösségben, mint 
Madocsa, természetes a 
lakosság részéről, hogy a hivatal 
munkatársaitól a problémájuk, 
ügyük azonnali és gyors megoldását 
várják a lakosok. Igyekszünk 
ennek eleget is tenni, azonban 
előfordul, hogy nem minden 
problémára tudunk azonnal 
megoldást találni. A polgármesteri 
hivatalban az építésügytől a 
birtokvédelmen és a szociális 
támogatáson át az állattartásig, 
tehát mindenfajta ügyhöz érteni 
kell(ene) naprakészen, ismerve az 
elmúlt 30 év egész joggyakorlatát. 
Lássuk be, hogy – különösen az 
elmúlt évek jogalkotási dömpingje 
fényében – ez lehetetlen, ám 
mindent megteszünk, hiszen a köz 
szolgálatára tettünk esküt. 
Sokakat foglalkoztat a 
házasságkötések kérdése: 
anyakönyvvezetőből sajnos 
szinte valamennyi településen 
hiány van. Mivel Bölcskén sincs 
anyakönyvvezető 2020 augusztusa 
óta, a madocsai kolléganő jár át 
több mint egy éve helyettesíteni. 
Mivel az „esküvőszezon” 
kezdetén jelezte, hogy kismama, 
aki egyedüli anyakönyvvezető 
a két településen, igyekeztünk 
nem túlterhelni és az augusztus 
utáni házassági szándék iránti 
bejelentések esetén mérlegelni, 
hogy el tudjuk, el tudja-e vállalni. 
Helyettes anyakönyvvezetőt 
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is elvétve találni, hiszen saját 
településükön is leterheltek és 
nem vállalják a helyettesítést, 
a házasságkötések kerülhettek 
volna veszélybe, amennyiben 
az egyetlen anyakönyvvezetőnk 
akadályoztatva van. A világjárvány 
miatt közel két éve nem indultak 
anyakönyvvezetői tanfolyamok, 
vagy ha igen, akkor a korábbi 
jelentkezőkkel töltötték fel, 
újakat már nem fogadtak. Tolna 
megyében 2022 januárjában indul 
anyakönyvvezetői tanfolyam, 
azonban erre is csak korlátozott 
létszámban lehetett jelentkezni. 
Reményeink szerint 2022 
tavaszára ismét lesz képesített 
anyakönyvvezetőnk.

Előre tekintve elmondható, hogy a 
2022. év is rendkívül megterhelőnek 
ígérkezik, ugyanis tavasszal 

országgyűlési választás és azzal 
egy napon országos népszavazás 
lesz. Az ezzel kapcsolatos munka 
már a nyáron megkezdődött, 
számos feladat és több száz oldalas 
tananyag vár folyamatosan a hivatal 
munkatársaira. A 2021. évről – 
a pandémia miatt – elhalasztott 
népszámlálás pedig 2022. október 
1. és november 20. között várható.

A sokféle, nagy mennyiségű és 
nehéz ügy megoldása nagy kihívás. 

A fent leírtak talán panaszkodásnak 
tűnnek, jogosan róhatnák fel 
nekem, hogy minden Tisztelt 
Olvasónak megvan a maga 
keresztje. Csupán azért írtam le, 
hogy a hivatal „emberarcúságát” 
is megismerjék. Feladatainkat 
továbbra is örömmel, odaadással 
és szolgálatkészen végezzük.

Karácsony közeledtével az ember 
nyitottabbá válik, így engedjenek 
meg a Tisztelt Olvasók egy 
személyes megjegyzést: jómagam 
többszörösen is veszélyeztetett 
várandósként jelenleg otthonról 
írom ezt az újságcikket. Így sem 
csuktam be magam mögött a 
hivatal ajtaját, hanem kollégáimat, 
ügyfeleinket minden módon 
igyekszem segíteni, ameddig 
tehetem. Madocsa nemcsak a 
munkám, hanem a szívügyem is. 
Vívódásaim közepette, hogy mi 
lesz így a hivatalban, győzött a 
váratlan ajándékként kapott és már 
nem remélt gyermekáldás miatti 
örömem és a reménységem, hogy 
megfelelő új kollégát sikerül találni.

Tóth Rózsa 
aljegyző

Óvjuk a környezetünket!
 A „CseppetSem„ program által, 
Madocsán is elérhető, a használt 
zsiradék és sütőolaj gyűjtő szol-
gáltatás, a polgármesteri hivatallal 
szemben, az üveghulladékgyűjtő 
mellett folyamatosan.

A használt sütőolaj esetében ki-
emelten fontos a szelektív gyűjtés: 
egyetlen csatornába öntött liter 
használt olaj akár százezer liter 
élővizet is képes elszennyezni!

A gyűjtés közvetett gazdasági ha-
tásai:

A használt sütőolaj és sütőzsiradék 
nagy része eltűnik a csatornákból, 
így a magán-és közcsatorna háló-
zat meghibásodási és rongálódási 
aránya csökken.

A csatornahálózat falára tapadó 
anyagok kisebb mértékben lesznek 
jelen – ezzel csökken a dugulások 
száma – valamint csökken az olaj 
és egyéb szennyeződések kölcsön-

hatása nyomán a beton- és fémele-
meket rongáló elegyek aránya is.
A szennyvíztisztítók mentesülnek 
az olaj kiszűrésére fordított többle-
tenergia-felhasználástól.
Összességében csökkenhet a csa-
tornarendszerekre és szennyvíz-
tisztítók üzemeltetésére fordított 
összeg is.
A sütőolajat és a zsiradékot kérjük 
az eredeti csomagolásában, pet 
palackban vagy egy zárt befőttes 
üvegben hozza vissza és helyezze a 
gyűjtőbe. 
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Agrárkamarai hírek 2021. december
Tisztelt Gazdálkodók!

Módosult az Ügyfélfogadás rendje:
csütörtök 8:00-12:00-ig

1. Őstermelők családi gazdasága:
A Magyar Közlöny 2021. évi 178. számában megjelent a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény, melynek 1. §-a alapján a koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.  §-a helyébe a  következő rendelkezés lép: 
„5/A. § Ez a törvény 2022. január 1-jén hatályát veszti.”
A fentiek alapján a korábbi közös igazolványosok ŐCSG alapító szerződésüket 2021.12.31. napjáig 
nyújthatják be az Agrárkamarának.

1.1    Őstermelői tudnivalók:
Ezúton szeretném kérni azokat az őstermelőket, akik 2020.12.31-én közös őstermelői igazolvánnyal 
rendelkeztek, és még nem jártak nálam ebben az ügyben, hogy adategyeztetés céljából feltétlenül 
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.
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.

1.2    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, 2021. december 31-ig 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.

2. 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 NÉBIH tevékenységazonosítóját.
Az azonosító számok után a falugazdásznál érdeklődhetnek illetve név és születési dátum alapján az  
őstermelő keresőben (https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso) is utánanézhetnek.
A falugazdász irodában történő ügyintézéshez a járványügyi helyzet meghosszabbítása miatt továbbra 
is előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges.

Megértésüket köszönöm:
Bán Bálint Gézáné

falugazdász
06 30/418 40 93
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2021-ben óvodánkból két 
kolléganőnk ment nyugdíjba. 
Szénási Lászlóné, Juliska óvó néni 
és Szalai Andrásné, Vali óvó néni 
– utóbbi az óvoda vezetője volt 26 
éven keresztül. Mindkettőjük 40 
éves pályafutását – talán nem is 
tudták – Nagy László gondolatai 
kísérték:
„Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj, 
Mert élen állsz és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
E nagyon szép, de nem könnyű 
pályát nem munkának, hanem 
hivatásuknak tekintették 
mindvégig. Nagyfokú 
gyermekszeretet, szakmai 
tudás, pedagógiai tapasztalat, 
emberi bölcsesség, őszinteség, 
közvetlenség, segítőkészség 
jellemezte mindennapjaikat, 
mellyel kivívták a munkatársak, 
családok tiszteletét, a gyermekek 
bizalmát, szeretetét. 
A hosszú évtizedek alatt 
lelkiismeretes munkával a 
mindenkori elvárásoknak 
megfelelve, az emberi értékeket szem 
előtt tartva megszámlálhatatlan 
madocsai gyermeket, generációkat 

neveltek fel. Nincs olyan 
madocsai fiatal, gyermek, kire 
ne emlékeznének, kinek ne 
ismernék szüleit, nagyszüleit. Az 
újonnan belépő munkatársakat 
szeretettel fogadták, segítették. Az 
1957 óta megrendezésre kerülő 
óvodai szüreti bált szívügyüknek 
tekintették.
Az élet minden szakaszának 
megvan a maga szépsége. Egy új 
korszak küszöbéhez érkeztetek. 
Megérdemelt pihenésetekhez, 
nyugdíjas éveitekhez kívánunk jó 
egészséget, családaitok körében 
eltöltött vidám napokat!
Bódi Irén: Az idő vonatán

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.

Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.
Kedves Juliska néni, Vali néni! 
Az óvoda valamennyi dolgozója, 
óvodása szeretettel gondol rátok! 
Bízunk abban, hogy az óvodában 
átélt, megható pillanatok sorát 
kedves emlékként őrzitek tovább. 
Ezúton is gratulálunk Szalai 
Andrásné Vali óvó néni díszpolgári 
kitüntetéséhez!

„Nem tudom, mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
tanuld meg hát feledni a rosszat, 
s őrizd meg a boldog perceket.

(Hamingway)

Búcsú az óvodától

A nyár során diákmunkások 
segítségével megtörtént az udvari 
játékok karbantartása, csiszolása, 
festése.
Idén is megrendezésre került 
Szüreti bálunk. A vírushelyzethez 
alkalmazkodva a lovas kocsis 
felvonulás szerzett a gyermekeknek 
örömteli pillanatokat, valamint az 
óvoda gyermekei és az őket nevelő 
felnőttek együtt adták elő énekes, 
táncos műsorukat a faluban, két 
helyszínen. A szülők, nagyszülők, 
rokonok, és az érdeklődő 
madocsaiak végre ismét láthatták a 
lelkes, madocsai hagyományainkat 
őrző óvodásainkat.

Óvodánk vezetését 2021 
augusztusában Molnárné Kiss Éva 
Anita vette át. Munkájához ezúton 
is kívánunk kitartást és sok sikert! 
Intézményünkben 2021-ben 
először került megrendezésre a 
Márton-nap. A gyermekekkel 
libás énekeket, mondókákat, dalos 
játékokat gyakoroltunk, majd 
ezeket az óvoda összes gyermeke 
együtt adta elő az óvoda udvarán. 
Erre a napra lámpásokat is 
készítettünk, amiket kézbe véve a 
gyermekek büszkén vettek részt a 
lámpás felvonuláson. Az „ünnepli 
lakoma” a kacsazsíros kenyér, a lila 
hagyma és meleg tea volt, amit a 
gyerekek jóízűen el is fogyasztottak.

Novemberben megtörtént az 
óvodai csoportszobák világításának 
korszerűsítése is.
A mikulásvárás, a karácsonyra 
készülődés, és az ünnepi várakozás 
időszaka nálunk a december. 
Ünnepi adventi ablakunkat 
Luca-napjától, december 13-tól 
tekinthetik meg az óvoda mellett 
elhaladók.

Óvodánk dolgozóinak nevében 
örömökben, egészségben gazdag 
karácsonyi ünnepeket és új évet 
kívánunk! 

Bognárné Németh Mariann
Englert Éva Rebeka

Óvodánk hírei
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Sok érdekes és hasznos 
programban, tevékenységben 
lehetett része a madocsai 
iskolásoknak 2021 őszén. 
Cikkünk ezekből közöl rövid 
válogatást. 

Szeptember 24-én sportnapot 
tartottunk, ahol különböző 
sportágakban mérhették össze 
ügyességüket, gyorsaságukat 
az alsó és felső tagozatosak. 
Gyaloglás a Duna-partra, foci, 
röpi, floorball, futás és kidobó 
színesítette a nap sportkínálatát, 
így minden résztvevő kielégíthette 
mozgásigényét. A sportolók a nap 
végeztével egy alapos teljestest 
nyújtáson és relaxáción vettek 
részt. A sportnap szervezője Rostás 
Róbert testnevelés tanár úr volt. 
A Dunaújvárosi Egyetem komplex 
természettudományi versenyén 
iskolánk 8. osztályos csapata 3. 
helyezést ért el. A csapat tagjai 
Bak Patrik, Nagy Lara és Vincze 
Kitti voltak, felkészítőjük Szabóné 
Komáromi Ágota tanárnő. 
Október első napján a 8. osztályosok 
egy felszabadult hangulatú délutáni 
eseményen, a gólyasimogatón 
avatták be az újdonsült 5.-eseket 
a felső tagozatosak életébe. Vicces 
feladatok és gólyaeskü várt a 
fiatalabb osztályra, akik olyan 
ügyesen teljesítették a kihívásokat 
Balázs Dániel tanár úr vezetésével, 
hogy méltán nyertek felvételt az 
iskola rangidős tagozatába. 
Október első hétvégéjén családi 
napra hívtuk az iskolánkhoz 
tartozó szülőket, testvéreket, 
családtagokat. Összesen több 
mint 150 résztvevő érdeklődött a 
családi esemény után. Az osztályok 
csapatai egy templom körüli 
vetélkedőn vettek részt, ahol Noé 
bárkájába kellett összegyűjteni 
minél többféle állatot ügyességi, 
logikai, bibliaismereti tudás alapján. 
A szoros küzdelemben végül az 

5. osztály örülhetett a dobogó 
legfelső fokának. Az ajándékok az 
atomerőmű jóvoltából kerültek 
kiosztásra. A verseny végeztével a 
gyülekezet mindenkit hamburger 
ebédre hívott, ami nagyon jól esett 
a több órás vetélkedőben elfáradt 
és megéhezett résztvevőknek. 
A verseny ötletgazdája Nagyné 
Kovács Zita volt, akit a gyülekezet 
presbiter tagjai segítettek. 
Iskolánk a „Szabadulj ki Saul 
zsarnoksága alól!” országos 
interaktív hittanverseny 
házigazdája volt októberben. A 8-i 
online forduló egy szabadulószobás 
játék volt, amelyen öt csapat vett 
részt Madocsáról, Kaposvárról, 
Litérről, Kiskunhalasról. A helyi 
fordulóra október 15-én került 
sor gyönyörű, napsütéses időben. 
Egy több állomásos, pontgyűjtő 
játékot kellett teljesíteni 
településünkön a csapatoknak, 
melynek során minden állomást 
Sámuel könyvéből egy „személy” 
jelképezett. A verseny végeztével 
a templomban került sor a közös 
éneklésre és az eredményhirdetésre. 
Az atomerőmű és egy pályázati 
forrás jóvoltából értékes 
nyereményekben, társasjátékokban 
gazdagodhatott minden résztvevő 
csapat. A győztes hazai csapat 
tagjai: Baksai Barnabás, Nagy 
Márk, Szekeres Vivien, Kiss Klára, 
Nagy Lara, Vincze Kitti. A verseny 
szervezői és ötletgazdái Nagyné 
Kovács Zita és Kissné Gelencsér 
Klára hitoktató voltak. 
Októberben pályaorientációs napra 
került sor, amely során iskolánk 
diákjai különböző szakmákkal 
ismerkedhettek meg, a felsősök 
pedig külsős intézményekből 
érkezettekkel is találkozhattak. 
Vendégünk volt Horváth-Vörös 
Mária, a megyei kereskedelmi 
kamara pályaorientációs 
tanácsadója, aki munkatársával 
az új szakképzési rendszerről 

és a vendéglátó szakmáról 
beszélt a pályaválasztás előtt álló 
diákjainknak. Az Energetikai 
Technikum és Kollégium tanulói 
bemutatták a paksi intézményben 
folyó munkát, részletesen beszélve 
az ott elsajátítható szakmákról. 
Nagy népszerűségnek örvendett 
az „egészségügyis” terem, ahol a 
szekszárdi PTE Kelemen Endre 
Egészségügyi Technikumából 
érkezett diákok és tanáruk, 
valamint a Paksi Gyógyászati 
Központ munkatársa beszélt 
a létfontosságú egészségügyis 
szakmák sokféleségéről, 
szépségeiről, konkrét feladatairól. 
A nap végeztével felsőseink tablót 
készítettek arról a hivatásról és 
képzési formáról, ahová felvételizni 
szeretnének. 
Október 1-jén, a zene világnapján 
Barkovics Borbála szolfézs 
tanárnő vezetésével a madocsai 
zeneiskolások mutatkoztak 
be, majd Hollóssy Olga 
tanárnő énekeltette meg felsős 
osztályainkat. Október 22-én 7. 
osztályosaink idézték fel a 65 évvel 
ezelőtti forradalmi eseményeket és 
a szabadságharcos hősök tetteit. 
Novemberben több osztályunk 
vehetett részt színházi előadáson. 
5. osztályosaink a Lázár Ervin 
Program jóvoltából Kaposvárra 
jutottak el az Alíz csudaországban 
című előadásra, míg hatodikosaink 
a Pesti Magyar Színház nézői 
voltak A kincses sziget előadáson. 
7-8. osztályosaink meglátogatták 
a Fiumei úti sírkert irodalmi 
parcelláját, majd megtekintették az 
Újszínházban A kőszívű ember fiai 
című darabot. 
November 11-én felelevenítettük 
a Márton-napi népszokásokat. A 
délutáni vetélkedő után lámpást 
készítettünk, majd az udvari népi 
játékokat követően a lámpással 
sétát tettünk Madocsán a szülők 
és családtagok részvételével. A 

Mozgalmas őszi hónapok iskolánkban
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Márton-nap szervezője Boldog 
Istvánné tanítónő volt. 
21-én nyolcadikosaink hangoltak 
a közeledő adventre a családi 

istentiszteleten Szabóné Komáromi 
Ágota tanárnő vezetésével. 
Gőzerővel készülünk a karácsonyi 
ünnepségekre betlehemezéssel, 

énekszóval, tánccal, színdarabbal. 
Nyitott programjainkra szeretettel 
várjuk az érdeklődőket! 

Balázsné Taczman Mária

***

Egészségünk és környezetünk 
védelme érdekében a 
következőkben szeretnénk 
bemutatni, hogy mely anyagok 
elégetése tilos a háztartási 
berendezésekben. 

A hulladékok elégetésére a 
háztartási tüzelőberendezések 
alkalmatlanok. A nem megfelelő 
körülmények között az égetés 
során keletkező légszennyező 
szennyezőanyagok közvetlenül 
és hosszabb távon közvetve 
komolyan veszélyeztetik az emberi 
egészséget. Ezért Magyarországon 
a hulladékok nyílt téri vagy 
háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése több mint 15 éve 

jogszabályilag tilos. 

A kezeletlen fa és a papír kivételével 
tilos minden hulladék elégetése, 
beleértve például az alábbiakat is: 
úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, 
lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, 
raklapok stb.), rétegelt lemez, 
bútorlap, építési fahulladék, színes, 
„fényes” papírhulladék, petpalack, 
műanyag hulladék, autógumi, 
használt ruha, rongy, fáradt olaj, 
üzemanyag.

Az előbb említett anyagok 
elégetésekor a bennük található, 
vagy kezelés következtében 
felhordott, különböző mérgező 
vegyületek a levegőbe és a hamuba 

kerülnek, ezáltal szennyezve a 
környezetet, közvetlenül károsítva 
az egészségünket. Ezen túl, a 
nem rendeltetésszerű használat 
miatt a készülék garanciáját is 
elveszíthetjük.

Ha a tüzelőberendezés működése 
nem megfelelő, a tökéletlen égés 
során felszabaduló gázok egy része 
nem távozik a kéményen keresztül, 
így a szobában lévők egészségét 
– különösen a gyermekekét 
és időskorúakét – közvetlenül 
károsítja.

forrás: http://www.futsokosankampany.
hu/mit-ne-egessunk#tartalom

Mit ne égessünk!

6. osztályosaink a Pesti Magyar Színházban

A hittanverseny győztes csapata

Családi nap

7-8. osztályosaink Jókai Mór sírjánál
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2020-ban Pusztay János professzor 
állt elő azzal a javaslattal, hogy 
hagyományteremtő célból 
ünnepeljék meg minden évben a 
magyar nyelvjárások napját. 
„Van olyan ország, ahol ezen 
a napon példátlan történelmi 
igazságtalan országgyarapítást 
ünnepelnek, viszont mi, magyarok, 
december 1-jén emlékezzünk meg 
és legyünk büszkék az ezer éves 
Kárpát-medencei jelenlétünket is 
biztosító gazdag nyelvjárásainkra.” 
– mondta Kásler Miklós
A kezdeményezést örömmel 
üdvözöltem én is, ezért szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy 
valójában milyen értéket is képvisel 
beszédünk: az ö-ző nyelvjárásunk. 
A nyelvjárásunk itt bujkál rejtett 
presztízsként mindennapjainkban, 
régen is itt volt, és remélhetőleg itt 
is marad velünk, valahogy mégis 
méltatlanul kevés szerepet szánunk 
neki értékeink tárházába, pedig 
egy valóságos kincs. Használata 

egy olyan élő örökség, amely a 
nemzedékek kézfogását jelképezi, 
nem más, mint párbeszéd 
őseinkkel és utódainkkal. Azonban 
a nyelvjárás ennél sokkal több: 
kifejezi a gondolkodásunkat, a 
jellemünket, az attitűdünket, azaz 
saját magunkat a valódi énünket. 
Nyelvjárásias beszédünk miatt 
semmilyen körülmények között 
se érezzük vagy gondoljuk azt, 
hogy nevetség tárgyává válhatunk, 
és kicsúfolnak majd miatta vagy 
megbélyegeznek és megvetnek 
érte. (Ezeket a sztereotípiákat a 
múltban generálták, melyeket 
a mai kor kultúrembere már 
helytelennek titulál és elvet.)  
Inkább legyünk büszkék a saját 
anyanyelvjárásunkra.  Ezzel 
többek vagyunk, és itt Tolna 
megye szívében mindenképp 
különlegesek. 
Legyünk sokkal-sokkal 
nyitottabbak a nyelvjárásunkra, 
mivel nem csak identitás 

megtartó ereje van, hanem a helyi 
összetartozást erősíti. Tehát a 
közösség öntudatát, haza szeretetét 
tudja erősíteni nagymértékben, 
ezáltal Madocsához, az otthonhoz 
tudunk kötődni sokkal erősebben. 
Belátható, hogy a nyelvjárás nem 
csak magánügy, hanem nagyon is 
közügy. Ezért nemes feladatként 
ezt a nyelvi értéket is védeni, őrizni 
és ápolni szükséges. 
A nyelvjárásunkat nemzedékeken 
át tanultuk anyanyelvként, 
a nyelvjárásművelés tehát 
esetünkben nyelvi hagyománynak 
tekinthető. A hagyományok pedig 
nem a hamu őrzését, hanem a 
láng továbbadását szolgálják.  
Tápláljuk tovább a tüzet, s ne 
hagyjuk kialudni, mert ettől 
leszünk továbbra is azok, akik 
vagyunk, „madocsai embörök”. 

Magyar István

A MAGYAR NYELVJÁRÁSOK NAPJA

A jelenlegi 2021-22-es szezon 
augusztusban elindult 11 csapattal. 

A Szekszárd II felment az 
első osztályba, helyette jött az ASE 
Paks, az Őcsény pedig megyei III-
as lett.

A TAO pályázatra 
támogatást kaptunk, így utánpótlás 
csapatunk utaztatása biztosított. 
Az önkormányzati támogatást is 
megkaptuk, amelyből labdafogó 
hálókat vásároltunk jelentős 
összegért. 

Nyáron nagy toborzást 
kellett végeznünk, hogy legyen ifi 
csapatunk. Jöttek madocsai fiúk: 
Tóth T., Südi G., Vörös E., Novák B., 
Fenyvesi Á., és jöttek paksiak: Nagy 
M., Nagy R., Pinczés, Zuschlag B., 
Farkasdi A., Weisz, Lojek.

Ismét a megyei II osztályú 

bajnokságba kerültünk, melyben 
11 csapat szerepel. A rajton Tolnán 
kikaptunk a bajnokesélyestől, az 
ifi meccset elhalasztottuk. Hazai 
pályán az átszervezett ifi veszített, 
a felnőtt csapat győzött Kisdorog 
ellen. Faddon az ifi nagyon 
kikapott, a felnőtt döntetlent ért el. 
Mórágyon az ifi megszerezte első 
győzelmét, a felnőtt kikapott. Itthon 
a felnőtt legyőzte Aparhantot, az 
ifi kikapott. Utána Simontornyán 
mindkét csapatunk alulmaradt. 
Sajnos a következő héten a 
Dunakömlőd ellen megismétlődött 
az előző heti történet.

Az Atomerőmű SE ellen 
felnőtt csapatunk megszerezte a 
harmadik győzelmét, a hátralévő 
meccseken aztán már nem termett 
babér se az ifinek, se a felnőttnek.

Augusztusban beindult 
a Bozsik korosztály edzése, 
beneveztünk az U9 és U11 
bajnokságba, sőt U11-ben a futsalt, 
azaz a teremfocit is bevállaltuk. 
Hosnyánszki Tibor vezetésével a 
gyerekek szorgalmasan látogatták a 
focipályát, de amikor a sportorvos 
következett és a kistérségi tornák, 
annyi gyerek abbahagyta a focit, 
hogy egyik korosztállyal sem 
tudtunk kiállni a hétvégi tornákra.  

Most a labdarúgásban 
beköszöntött a téli szünet, ráfér 
a pihenés és megújulás az összes 
focistánkra, hogy tavasszal úgy 
folytatódjon a szezon, ahogy a 
korábbi években a szurkolóink 
megszokták.

Lénárt Gyula

 MADOCSA SE LABDARÚGÓ HÍREK
***
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Az idei évben a pandémia miatt 
későn kezdtük az évet. 

A vezetőség tagjaival úgy 
döntöttünk, a nőnap alkalmából 
hölgytagjainkat köszöntővel 
és virággal ajándékozzuk meg. 
Minden hölgytagnak eljuttattuk a 
meglepetést. 

Május  3-án kezdtük 
összejöveteleinket, örültünk 
egymásnak, mint a gyerekek. 
Május 16-án megtartottuk az 
éves közgyűlést. Július 12-ére 
családi napot szerveztünk, melyen 
a gyerkőcökkel együtt 40 fővel 
vettünk részt. Egy tartalmas 
napot töltöttünk el magvak 
válogatásával, labdadobással, 
fejen való kosárvitellel, kanállal 
történő vízgyűjtéssel. És az utolsó 

a kötélhúzás volt, amit a gyerekek a 
legjobban szeretnek. Majd ebéddel, 
gyümölccsel kínáltuk a gyerekeket, 
mindenki kapott kis csomagot. 

Május 19-én Kiskunmajsán 
a gyógy- és élményfürdőben 
jártunk 28 fővel. Május 24-én 
volt egy lakodalmunk: tagjaink 
közül egy pár összekötötte életét. 
Augusztus  14-én a falunapon 
lángossütéssel folytattuk 
hagyományunkat. 

Szeptember 17-
én klubtagjaink a 
Veszprémi Várszínházban 28 fővel 
egy csodálatos nótás műsoron vettek 
részt. Október 19-én a kecskeméti 
gyógyfürdőbe 20 fővel látogattunk 
el, mindenkinek nagyon jól esett 
a kis pihenés. Október 26-án 

befejeztük a hősi sírok gondozását, 
csokrokat  készítettünk. November 
1-jén meggyújtottuk a mécseseket. 
November 22-én bepótoltuk a május 
1-jei halászléfőzést. December 6-án 
elkészítjük a karácsonyi díszeket a 
buszmegállókhoz. December 20-
án zárjuk az évet.

Minden madocsai lakosnak 
kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog újévet 
kívánok! 

Tarczal Jánosné
a Nyugdíjasklub vezetője

Éves visszatekintés a nyugdíjasklub életére
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Fontosabb telefonszámok

Mentők     104,112
Tűzoltók     105
Rendőrség    107
Központi orvosi ügyelet   06-75-410-222
Baksa Ferenc polgármester     06-75-530-001
Hivatal központi szám     06-75-330-101
Körzeti megbízott     06-30-688-9493
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
Kéményseprő      1818 9/1mellék
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

Háziorvosi rendelési idő
Felnőtt  háziorvosi  ellátás:
Dr. Hallai Róbert
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.:06-75/330-013
Mobil: 06-30/822-4506
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: 08:00 – 16:00 
Bölcske, Paksi út 10.
Kedd: 08:00 – 16:00      
Madocsa, Első utca 13.
Szerda: 08:00 – 15:00      
Bölcske, Paksi út 10.
Csütörtök: 08:00 – 15:00      
Madocsa, Első utca 13.

Fogorvosi rendelési idő***

A legutóbbi jelentkezésem óta is járt nálunk a gólya, igaz, csak 
augusztusban születtek babák: Vörös Milán, Reni és János első babája;  
Szauer Eszter, akit már Máté, a nagy tesó is izgatottan várt, anyukája Klaudia, apukája Milán.

A családoknak szívből gratulálunk! Idén még 2 kisbabát várunk!
Baba-mama klub

Szeptemberben újra elkezdtük a Baba-mama klubbot. Hétfőnként jöttünk össze a könyvtárban. Míg 
a gyerekek egymással játszottak, az anyukákkal éppen aktuális kérdésekről beszélgettünk. Egy alkalommal 
vendégünk is volt, egy hordozási tanácsadó. Betti elhozta a készleten lévő hordozós eszközeit, amit egy 
játékbabával meg is mutatott, hogy kell helyesen használni. Nagy hangsúlyt kapott, hogy a baba lába mindig 
derékszögben legyen, és kifelé fordítva ne hordozzunk, mert a gerinc fiziológiás görbületére káros hatással van.  
A bemutató után ki is lehetett próbálni a hordozós eszközöket, még egy különleges pocakkötést (kismamáknak, 
a has alátámasztására) is láthattunk.

A Baba-mama klub mellett „Mocorgó” is indult, itt a nagymozgásoké a fő szerep, valamint pár alkalommal 
Ringató foglalkozást is élvezhettek a kicsik és nagyok. 

Sajnos a járványügyi helyzet miatt a klubokat átmenetileg szüneteltetjük, reményeim szerint január végén 
újra indulhatnak az alkalmaink.

Szeretném megköszönni az összes anyukának, apukának, nagymamának az egész éves együttműködést! 
Áldott, békés ünnepeket kívánok!

Farkasné Tuza Melinda
védőnő

Védőnői hírek


