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Szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasókat!
Engedjék meg, hogy bemu-Engedjék meg, hogy bemu-

tatkozzam, Vitéz Bertalan tatkozzam, Vitéz Bertalan 
András vagyok, 26 éves, nős, András vagyok, 26 éves, nős, 
keresztény, református ember. keresztény, református ember. 

2021 nyarán volt az esküvőm, 2021 nyarán volt az esküvőm, 
és azóta boldog házasságban és azóta boldog házasságban 
élek feleségemmel, jelenleg Kun-élek feleségemmel, jelenleg Kun-
szentmiklóson. Gyógyszerész szentmiklóson. Gyógyszerész 
feleségem Dunavecsén dolgo-feleségem Dunavecsén dolgo-
zik az ottani gyógyszertárban.zik az ottani gyógyszertárban.

Budapesten nevelkedtem Budapesten nevelkedtem 
egy ötgyerekes család második egy ötgyerekes család második 
gyermekeként.  Kiskoromtól gyermekeként.  Kiskoromtól 
fogva humán és emberköz-fogva humán és emberköz-
pontú beállítottságú voltam. A pontú beállítottságú voltam. A 
jog világa mellett a sport volt jog világa mellett a sport volt 
az, ami érdekelt. Mindkettő az, ami érdekelt. Mindkettő 
terület iránti rajongásomat a terület iránti rajongásomat a 
mai napig megőriztem.mai napig megőriztem.

Középiskolai tanulmányaimat a Középiskolai tanulmányaimat a 
Lónyay Utcai Református Gim-Lónyay Utcai Református Gim-
náziumban végeztem el, majd náziumban végeztem el, majd 
utána a Nemzeti Közszolgálati utána a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem közigazgatás-szervező Egyetem közigazgatás-szervező 
szakán szereztem meg a dip-szakán szereztem meg a dip-
lomámat. Tudásom bővítése lomámat. Tudásom bővítése 
érdekében 2020-ban egy új érdekében 2020-ban egy új 
képzést kezdtem el, aminek a képzést kezdtem el, aminek a 
végén elmondhatom magamról végén elmondhatom magamról 
(ha Isten is úgy akarja), hogy (ha Isten is úgy akarja), hogy 
az államtudományok doktora az államtudományok doktora 

lehetek. Mindig is az moti-lehetek. Mindig is az moti-
vált, hogy a tanulmányaimat vált, hogy a tanulmányaimat 
és az érdeklődésemből fakadó és az érdeklődésemből fakadó 
ismereteimet hogyan tudnám ismereteimet hogyan tudnám 
mások segítésére használni, mások segítésére használni, 
így döntöttem a közszolgálat így döntöttem a közszolgálat 
mellett. mellett. 

Több helyen is megfordultam Több helyen is megfordultam 
azóta, tapasztalatot szereztem azóta, tapasztalatot szereztem 
a Miniszterelnökségen, Buda-a Miniszterelnökségen, Buda-
pest Főváros Kormányhivatala pest Főváros Kormányhivatala 
Hatósági Osztályán és a Fejér Hatósági Osztályán és a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Duna-Megyei Kormányhivatal Duna-
újvárosi Földhivatalánál. újvárosi Földhivatalánál. 

Már az egyetemi tanulmá-Már az egyetemi tanulmá-
nyaim ideje alatt érdekelni kez-nyaim ideje alatt érdekelni kez-
dett az önkormányzatok és a dett az önkormányzatok és a 
polgármesteri hivatalok világa, polgármesteri hivatalok világa, 
valamint a jegyzői feladatkör. valamint a jegyzői feladatkör. 
Így amikor lehetőséget kaptam, Így amikor lehetőséget kaptam, 
hogy egy aljegyzői állás keretén hogy egy aljegyzői állás keretén 
belül dolgozhassak Madocsán, belül dolgozhassak Madocsán, 
nem haboztam és elfogadtam nem haboztam és elfogadtam 
a megtisztelő pozíciót. a megtisztelő pozíciót. 

Munkám során lehetőség Munkám során lehetőség 
szerint a gyors, egyszerű és szerint a gyors, egyszerű és 
hatékony megoldásokat részesí-hatékony megoldásokat részesí-
tem előnyben, de természetesen tem előnyben, de természetesen 
mindig igyekszem megfelelni mindig igyekszem megfelelni 
az adminisztratív jellegű kívá-az adminisztratív jellegű kívá-
nalmaknak is. Meggyőződésem, nalmaknak is. Meggyőződésem, 

hogy a közigazgatási szemlélet hogy a közigazgatási szemlélet 
középpontjában az ügyfélnek középpontjában az ügyfélnek 
kell állnia, hiszen ő az, akinek kell állnia, hiszen ő az, akinek 
az érdekében a közigazgatási az érdekében a közigazgatási 
tevékenység megvalósul, a tevékenység megvalósul, a 
hivatali munka értelme és célja hivatali munka értelme és célja 
a helyben lakó ügyfél komfort-a helyben lakó ügyfél komfort-
érzetének növelése. érzetének növelése. 

Bízom   benne, hogy céljaink Bízom   benne, hogy céljaink 
közösek, és Madocsa fejlesztése közösek, és Madocsa fejlesztése 
a jogszabályban foglalt kerete-a jogszabályban foglalt kerete-
ken belül gyümölcsöző lesz.ken belül gyümölcsöző lesz.

Tisztelettel:Tisztelettel:
Vitéz Bertalan András Vitéz Bertalan András 

FELHÍVÁS!
Az ingatlanok előtti közterület gondozási és tisztántartási kötelezettségérőlAz ingatlanok előtti közterület gondozási és tisztántartási kötelezettségéről

Tájékoztatom a tisztelt Ingatlantulajdonosokat (-kezelőket, -használókat), hogy a közterü-Tájékoztatom a tisztelt Ingatlantulajdonosokat (-kezelőket, -használókat), hogy a közterü-
let-használatról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 3/2009 (III.30.) rendelet let-használatról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 3/2009 (III.30.) rendelet 
3.§ értelmében „3.§ értelmében „Az ingatlan tulajdonosai/használói kötelesek gondoskodni a használatukban lévő Az ingatlan tulajdonosai/használói kötelesek gondoskodni a használatukban lévő 
belterület előtt és mellett található közterület tisztántartásáról…”belterület előtt és mellett található közterület tisztántartásáról…”
A fent hivatkozott rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosának (használójának) kell gon-A fent hivatkozott rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosának (használójának) kell gon-
doskodnia az ingatlan előtti közterület (ami a 3.§ (2) bekezdése értelmében az út burkolat-doskodnia az ingatlan előtti közterület (ami a 3.§ (2) bekezdése értelmében az út burkolat-
szélességéig terjedő terület) tisztántartásáról, az ott lévő fák, parkosított közterületek gondo-szélességéig terjedő terület) tisztántartásáról, az ott lévő fák, parkosított közterületek gondo-
zásáról, locsolásáról, a járdák tisztántartásáról, és síkosságmentesítéséről.zásáról, locsolásáról, a járdák tisztántartásáról, és síkosságmentesítéséről.
Továbbá a 4.§ értelmében kötelesek az ingatlan tulajdonosai (-használói) az előttük lévő Továbbá a 4.§ értelmében kötelesek az ingatlan tulajdonosai (-használói) az előttük lévő 
vízelvezető árkok tisztántartásáról, karbantartásáról gondoskodni. vízelvezető árkok tisztántartásáról, karbantartásáról gondoskodni. 
De miért is fontos ezeket kiemelni? Madocsa egy gyönyörű, büszke település, amihez hoz-De miért is fontos ezeket kiemelni? Madocsa egy gyönyörű, büszke település, amihez hoz-
zá tartozik az is, hogy a település külső szemlélői, amit látnak, azt gondolják a lakosság-zá tartozik az is, hogy a település külső szemlélői, amit látnak, azt gondolják a lakosság-
ról. Fontos emiatt a rendezettség, tisztaság, és az, hogy mit mutat meg a lakosság magáról. ról. Fontos emiatt a rendezettség, tisztaság, és az, hogy mit mutat meg a lakosság magáról. 
Szeretnénk, ha településünk, mint kis ékkő ragyogna a környező települések között, ehhez Szeretnénk, ha településünk, mint kis ékkő ragyogna a környező települések között, ehhez 
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Tavaszi zsongás iskolánkban
Sokoldalú, izgalmas forgatag Sokoldalú, izgalmas forgatag 

és nagyfokú aktivitás vette és nagyfokú aktivitás vette 
kezdetét gazdag programkíná-kezdetét gazdag programkíná-
lattal a Madocsai Református lattal a Madocsai Református 
Általános Iskolában a tavasz Általános Iskolában a tavasz 
beköszöntével. beköszöntével. 

4. osztályosaink aktív rész-4. osztályosaink aktív rész-
vételével emlékeztünk meg az vételével emlékeztünk meg az 
1848. március 15-i forradalomra 1848. március 15-i forradalomra 
iskolánkban. A látványos tán-iskolánkban. A látványos tán-
cos-zenés megemlékezés Sipos-cos-zenés megemlékezés Sipos-
né Somogyi Andrea tanítónő né Somogyi Andrea tanítónő 
munkáját dicséri. A megem-munkáját dicséri. A megem-
lékezésre már meghívhattunk lékezésre már meghívhattunk 
vendégeket is.vendégeket is.

Iskolánk idén is bekapcso-Iskolánk idén is bekapcso-
lódott a PÉNZ7 elnevezésű lódott a PÉNZ7 elnevezésű 
országos programsorozatba, országos programsorozatba, 
amely idén 2022. március 7-11. amely idén 2022. március 7-11. 
között zajlott. között zajlott. A pénzügyi A pénzügyi 

tudatosságot és vállalkozói tudatosságot és vállalkozói 
kompetenciákat fejlesztő tema-kompetenciákat fejlesztő tema-
tikus hét fő céljaként fogal-tikus hét fő céljaként fogal-
mazza meg a jövő nemzedék mazza meg a jövő nemzedék 
pénzügyi, gazdasági nevelését, pénzügyi, gazdasági nevelését, 
vállalkozói hajlandóságának vállalkozói hajlandóságának 
formálását, a mindennapokban formálását, a mindennapokban 

előforduló pénzügyi helyzetek előforduló pénzügyi helyzetek 
tudatos kezelését. Négy órán tudatos kezelését. Négy órán 
vehettek részt felsőseink a hét vehettek részt felsőseink a hét 
során szaktanáraik, osztályfő-során szaktanáraik, osztályfő-
nökeik vezetésével.  A Taka-nökeik vezetésével.  A Taka-
rékbankból, illetve a K&H rékbankból, illetve a K&H 
Bankból érkező önkéntes mun-Bankból érkező önkéntes mun-
katársak is segítették a foglal-katársak is segítették a foglal-
kozásokat. Alsó tagozatban az kozásokat. Alsó tagozatban az 
osztályfőnökök önállóan, az osztályfőnökök önállóan, az 
osztályra szabva dolgozták fel osztályra szabva dolgozták fel 
a program szervezői által a program szervezői által 
kiküldött segédanyagokat.kiküldött segédanyagokat.

A februárban kitört orosz-uk-A februárban kitört orosz-uk-
rán háború kárvallottjainak rán háború kárvallottjainak 
gyűjtést szerveztünk a Művelő-gyűjtést szerveztünk a Művelő-
dési Ház előterében. A szüksé-dési Ház előterében. A szüksé-
ges élelmiszerek, tisztálkodási ges élelmiszerek, tisztálkodási 
szerek segítséggel eljutottak a szerek segítséggel eljutottak a 
rászorulókhoz. Március 12-én rászorulókhoz. Március 12-én 

került sor az iskola került sor az iskola 
jótékonysági báljára a jótékonysági báljára a 
Faluházban. Mindkét Faluházban. Mindkét 
esemény szervezésé-esemény szervezésé-
ben, lebonyolításában ben, lebonyolításában 
hálásan köszönjük a hálásan köszönjük a 
Szülői Munkaközösség Szülői Munkaközösség 
szervező munkáját! szervező munkáját! 

Március 26-án tar-Március 26-án tar-
tottuk idei gyalogló tottuk idei gyalogló 
napunkat a Kishegyre. napunkat a Kishegyre. 
Az Örsihegyi út végé-Az Örsihegyi út végé-
ről indulva Boldog ről indulva Boldog 

Istvánné tanítónő köszöntötte Istvánné tanítónő köszöntötte 
a közel 280 fő résztvevőt. A a közel 280 fő résztvevőt. A 
közelgő víz világnapjára Szabóné közelgő víz világnapjára Szabóné 
Komáromi Ágota tanárnő hívta Komáromi Ágota tanárnő hívta 
fel a figyelmet. Iskolásaink a fel a figyelmet. Iskolásaink a 
résztvevő vendégekkel kelle-résztvevő vendégekkel kelle-
mesen elfáradva délre érkeztek mesen elfáradva délre érkeztek 

vissza a kiinduló pontra, ahol vissza a kiinduló pontra, ahol 
a legtöbb nevezőt számláló a legtöbb nevezőt számláló 
osztályok kupát, a vetélkedőn osztályok kupát, a vetélkedőn 
ügyeskedők jutalmakat és min-ügyeskedők jutalmakat és min-
denki üdítőt kapott.denki üdítőt kapott.

A lelki felkészülés és tar-A lelki felkészülés és tar-
talom sem maradhatott el az talom sem maradhatott el az 
idei tavaszi programsorozatból. idei tavaszi programsorozatból. 
7.-eseink családi Istentiszteletének 7.-eseink családi Istentiszteletének 
témája a jó döntés meghozata-témája a jó döntés meghozata-
la volt egy focista történetébe la volt egy focista történetébe 
ágyazva, míg az 5. osztály a ágyazva, míg az 5. osztály a 
templomban történő Istennel templomban történő Istennel 
való találkozásról adott elő. A való találkozásról adott elő. A 
húsvét előtti csendesnapunkra húsvét előtti csendesnapunkra 
április 11-én került sor. Az április 11-én került sor. Az 
Exodus közösség középiskolásai Exodus közösség középiskolásai 
és egyetemistái érkeztek hoz-és egyetemistái érkeztek hoz-
zánk Pápáról és Budapestről. zánk Pápáról és Budapestről. 
Nagyheti szolgálatukban volt Nagyheti szolgálatukban volt 
zenés dicsőítés, ima, rövid zenés dicsőítés, ima, rövid 
előadás, bibliodrámás foglal-előadás, bibliodrámás foglal-
kozás az alsósokkal, sok-sok kozás az alsósokkal, sok-sok 
udvari játék, kézműveskedés, udvari játék, kézműveskedés, 
a húsvéti történet állomásainak a húsvéti történet állomásainak 
értelmezése a felsősökkel. értelmezése a felsősökkel. 

A fenntarthatósági témahét A fenntarthatósági témahét 
április 25-29. között zajlott. április 25-29. között zajlott. 
A környezet védelme és a A környezet védelme és a 
fenntarthatóság érdekében fenntarthatóság érdekében 
egyre több civil szervezet és egyre több civil szervezet és 

a fent említettek mind hozzá tartoznak. a fent említettek mind hozzá tartoznak. 
Régebben Madocsa Község Önkormányzata elég erőforrással rendelkezett, hogy ezeket a fel-Régebben Madocsa Község Önkormányzata elég erőforrással rendelkezett, hogy ezeket a fel-
adatokat ellássa a lakosság egy része helyett, azonban ez a mai napon már nem mondható adatokat ellássa a lakosság egy része helyett, azonban ez a mai napon már nem mondható 
el. Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy akik a fenti kötelezettségeikről elfeledkeznek, el. Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy akik a fenti kötelezettségeikről elfeledkeznek, 
ezzel mások áldozatos munkáját semmibe véve a településképet csúfítják.ezzel mások áldozatos munkáját semmibe véve a településképet csúfítják.
Kérem ezért, hogy az ingatlan előtti közterület gondozására és tisztán tartására a jövőben is Kérem ezért, hogy az ingatlan előtti közterület gondozására és tisztán tartására a jövőben is 
nagyfokú figyelmet fordítani szíveskedjenek. Ez nyilvánvalóan azokra nem vonatkozik, akik nagyfokú figyelmet fordítani szíveskedjenek. Ez nyilvánvalóan azokra nem vonatkozik, akik 
eddig is betartották, sőt erejükön felül teljesítettek, nekik jár a köszönet.eddig is betartották, sőt erejükön felül teljesítettek, nekik jár a köszönet.

Vitéz Bertalan András, aljegyzőVitéz Bertalan András, aljegyző
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önkormányzat tesz lépéseket, önkormányzat tesz lépéseket, 
kezdeményezéseket. Globális kezdeményezéseket. Globális 
felmelegedés, vízhiány, csökkenő felmelegedés, vízhiány, csökkenő 
energiakészlet, klímaváltozás. energiakészlet, klímaváltozás. 
Ezek a veszélyek fenyegetik Ezek a veszélyek fenyegetik 
Földünket, ha gyorsan nem Földünket, ha gyorsan nem 
változtatunk szemléletünkön változtatunk szemléletünkön 
és magatartásunkon. A szem-és magatartásunkon. A szem-
léletváltásra a gyermekek a léletváltásra a gyermekek a 
legfogékonyabbak, épp ezért legfogékonyabbak, épp ezért 
fontos, hogy már iskolás korban fontos, hogy már iskolás korban 
megismerjék a téma jelentőségét megismerjék a téma jelentőségét 
és tudatában legyenek szemé-és tudatában legyenek szemé-
lyes érintettségüknek, hiszen lyes érintettségüknek, hiszen 
kis odafigyeléssel ők is sokat kis odafigyeléssel ők is sokat 
tehetnek a Föld védelméért. tehetnek a Föld védelméért. 
Ennek keretében tematikus Ennek keretében tematikus 
projektnapot tartottunk április projektnapot tartottunk április 
22-én, a Föld napján. Szabóné 22-én, a Föld napján. Szabóné 
Komáromi Ágota tanárnő és a Komáromi Ágota tanárnő és a 
tanítónők ötlete alapján öt tanó-tanítónők ötlete alapján öt tanó-
rán át foglalkoztak a gyerekek rán át foglalkoztak a gyerekek 
környezetünk megismerésével, környezetünk megismerésével, 
megóvásával. Kisfilmek meg-megóvásával. Kisfilmek meg-
tekintése, digitális tekintése, digitális 
játéktár, plakátké-játéktár, plakátké-
szítés színesítette szítés színesítette 
a nap programjait. a nap programjait. 
Tarczal János volt a Tarczal János volt a 
külsős vendégünk, külsős vendégünk, 
aki természetfotóival, aki természetfotóival, 
a Madocsa környéki a Madocsa környéki 
növény- és állatvilág növény- és állatvilág 
bemutatásával kápráz-bemutatásával kápráz-
tatta el a hallgatóságot. tatta el a hallgatóságot. 

A következő héten A következő héten 
a témában megtartott a témában megtartott 
tanórák gazdagították diákjaink tanórák gazdagították diákjaink 
természettudományos tudá-természettudományos tudá-
sát. Április 26-án tanulóink a sát. Április 26-án tanulóink a 
Fifikus Fizikus látványok és Fifikus Fizikus látványok és 
hallványok című bemutatót hallványok című bemutatót 
tekinthették meg. A meghívott tekinthették meg. A meghívott 
előadók látványos kísérletekkel, előadók látványos kísérletekkel, 
némi humorral fűszerezve, a némi humorral fűszerezve, a 
gyerekeket bevonva mutatták be gyerekeket bevonva mutatták be 
a természet törvényszerűségeit. a természet törvényszerűségeit. 
A tűzzel, vízzel, levegővel A tűzzel, vízzel, levegővel 
végzett kísérletek nagy tetszést végzett kísérletek nagy tetszést 
arattak a nézők körében, akik arattak a nézők körében, akik 
nagy tapssal jutalmazták a nagy tapssal jutalmazták a 
bemutatót. Megtapasztalhattuk bemutatót. Megtapasztalhattuk 
a kísérletsimogatón, hogy a a kísérletsimogatón, hogy a 

körülöttünk lévő egyszerű tár-körülöttünk lévő egyszerű tár-
gyakkal, eszközökkel is érde-gyakkal, eszközökkel is érde-
kessé, izgalmassá lehet tenni kessé, izgalmassá lehet tenni 
a tanulást. Láthattuk, hogy a tanulást. Láthattuk, hogy 
a természettudomány nem a természettudomány nem 
megfoghatatlan, hanem min-megfoghatatlan, hanem min-
dennap körülvesz bennünket, dennap körülvesz bennünket, 
a hétköznapok része.a hétköznapok része.

Ugyanezen a napon Horányi Ugyanezen a napon Horányi 
György érkezett Paksról a Műve-György érkezett Paksról a Műve-
lődési Házba, aki Versben égve lődési Házba, aki Versben égve 
című előadását, versszínházát című előadását, versszínházát 
hozta el a 6-8. osztályosaink-hozta el a 6-8. osztályosaink-
nak. Versösszeállításában Janus nak. Versösszeállításában Janus 
Pannoniustól Pilinszky Jánosig Pannoniustól Pilinszky Jánosig 
szólaltatta meg a magyar köl-szólaltatta meg a magyar köl-
tészet gyöngyszemeit. tészet gyöngyszemeit. 

Április 25-én szintén 6-8. Április 25-én szintén 6-8. 
osztályosaink vehettek részt osztályosaink vehettek részt 
a Szakma Sztár Fesztiválon a Szakma Sztár Fesztiválon 
Budapesten, a Hungexpo Vásár-Budapesten, a Hungexpo Vásár-
központban. A pályaválasztás központban. A pályaválasztás 
előtt álló felsőseink sok-sok előtt álló felsőseink sok-sok 
ma, Magyarországon tanulha-ma, Magyarországon tanulha-

tó szakmával ismerkedhettek tó szakmával ismerkedhettek 
meg. A versenyek célkitűzése meg. A versenyek célkitűzése 
a gyakorlatigényes, „fizikai” a gyakorlatigényes, „fizikai” 
szakmák társadalmi elismertsé-szakmák társadalmi elismertsé-
gének és vonzerejének növelése gének és vonzerejének növelése 
a szakmatanulás népszerűsítése a szakmatanulás népszerűsítése 
révén. Az országos szakmai révén. Az országos szakmai 
döntők legjobbjainak látványos döntők legjobbjainak látványos 
versenyén, a bemutatókkal és versenyén, a bemutatókkal és 
interaktív tevékenység szige-interaktív tevékenység szige-
tekkel színesített fesztiválon tekkel színesített fesztiválon 
a látogatók is kipróbálhatták a látogatók is kipróbálhatták 
tudásukat.tudásukat.

Május 1-jén családi Istentisz-Május 1-jén családi Istentisz-
telet keretében köszöntöttük az telet keretében köszöntöttük az 

édesanyákat. édesanyákat. 
A műsort ezúttal 4. osztályo-A műsort ezúttal 4. osztályo-

saink adták az iskola alkalmi saink adták az iskola alkalmi 
kiskórusával együtt. Emellett az kiskórusával együtt. Emellett az 
alsó és felső tagozat is ének-alsó és felső tagozat is ének-

szóval, verssel köszöntötte az szóval, verssel köszöntötte az 
édesanyákat, nagymamákat, édesanyákat, nagymamákat, 
dédnagymamákat. dédnagymamákat. 

Május 14-én került sor a Május 14-én került sor a 
tavaszi családi napra. A foci-tavaszi családi napra. A foci-
pálya melletti füves terepen pálya melletti füves terepen 
készíthették el az osztályok az készíthették el az osztályok az 
ebédet. Ki-ki ízlésének megfe-ebédet. Ki-ki ízlésének megfe-
lelően gulyáslevest, kakaspör-lelően gulyáslevest, kakaspör-
költet vagy paprikás krumplit költet vagy paprikás krumplit 
készített, vagy pizzát rendelt. készített, vagy pizzát rendelt. 
Kitelepedhettek a családok, a Kitelepedhettek a családok, a 
gyerekek játszhattak, focizhat-gyerekek játszhattak, focizhat-
tak, élvezhették a jó időt. tak, élvezhették a jó időt. 
Remek alkalom volt a találko-Remek alkalom volt a találko-
zásokra, beszélgetésre, baráti zásokra, beszélgetésre, baráti 
együttlétre. együttlétre. 

Számos szép versenyered-Számos szép versenyered-
ményünk született a tavasz ményünk született a tavasz 
során, melyeket honlapunkon során, melyeket honlapunkon 
tekinthetnek meg részletesen. tekinthetnek meg részletesen. 

A tanév további részében A tanév további részében 
május 26-án majálisra hívtuk május 26-án majálisra hívtuk 
a gyerekeket. Június 11-én a gyerekeket. Június 11-én 
búcsúztatjuk a végzős nyol-búcsúztatjuk a végzős nyol-
cadikosakat. cadikosakat. 

Balázsné Taczman Mária – Balázsné Taczman Mária – 
Zemkóné Horváth ZsuzsaZemkóné Horváth Zsuzsa
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A Madocsai Református Általá-A Madocsai Református Általá-
nos Iskola Szülői Munkaközössé-nos Iskola Szülői Munkaközössé-
gének kezdeményezésére megújult gének kezdeményezésére megújult 
a húsvéthétfői locsolkodás szokása a húsvéthétfői locsolkodás szokása 
településünkön hagyományteremtő településünkön hagyományteremtő 
szándékkalszándékkal. . 

Másodiktól nyolcadik osztályig Másodiktól nyolcadik osztályig 
tizenegy legény indult útnak húsvét tizenegy legény indult útnak húsvét 
másnapjának reggelén locsolkodni. másnapjának reggelén locsolkodni. 
Balázs Dániel tanár úr vezetésével Balázs Dániel tanár úr vezetésével 
közös verset is tanultak, kísérőjük közös verset is tanultak, kísérőjük 
Rostás Róbert tanár úr volt. A nosz-Rostás Róbert tanár úr volt. A nosz-
talgikus lovaskocsikázás Tuba Károly talgikus lovaskocsikázás Tuba Károly 
kocsiján már kora reggel meghozta a kocsiján már kora reggel meghozta a 
jó hangulatot. Ez még inkább fokozó-jó hangulatot. Ez még inkább fokozó-
dott, mikor a szépen felöltözött kislá-dott, mikor a szépen felöltözött kislá-
nyok terített asztal mellett várták az nyok terített asztal mellett várták az 
öntözködőket. Körülbelül tíz lányos öntözködőket. Körülbelül tíz lányos 
házban köszöntötték a hölgyeket vers-házban köszöntötték a hölgyeket vers-
sel és szódavízzel. Műsoruk utolsó sel és szódavízzel. Műsoruk utolsó 
része szép húsvéti áldáskívánás volt: része szép húsvéti áldáskívánás volt: 

Balázsné Taczman MáriaBalázsné Taczman Mária

Locsolkodás Madocsán
Húsvéti áldásHúsvéti áldás
Hozzon a húsvét napfényt, áldást, melegetHozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget,,
szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,
teremtsen békét a háborgó világban,teremtsen békét a háborgó világban,
lehessen mindenki boldog hazájában!lehessen mindenki boldog hazájában!
Tanítsa szeretni a gyűlölködőket,Tanítsa szeretni a gyűlölködőket,
adjon kenyeret koldusnak, szegénynek,adjon kenyeret koldusnak, szegénynek,
adjon egészséget betegnek, idősnek,adjon egészséget betegnek, idősnek,
hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek.hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek.

Kerecsényi ÉvaKerecsényi Éva
Adjon az Úr szent napján mindenből eleget,Adjon az Úr szent napján mindenből eleget,
legyen a háznál békesség, remény és  szeretet.legyen a háznál békesség, remény és  szeretet.
Házad népét ne illesse senki bántó szóval,Házad népét ne illesse senki bántó szóval,
áldjon meg az Úr titeket minden földi jóval!áldjon meg az Úr titeket minden földi jóval!
Adjon az Úr szent napján mindenből eleget,Adjon az Úr szent napján mindenből eleget,
egészség legyen a háznál állandó vendéged.egészség legyen a háznál állandó vendéged.
Boldogságodnak vége soha ne legyen,Boldogságodnak vége soha ne legyen,
egész életedben áldott légy, ne csak e szent ünnepen!egész életedben áldott légy, ne csak e szent ünnepen!
Köszöntünk hát téged és kedves családod,Köszöntünk hát téged és kedves családod,
békességet, áldott húsvétot kívánunk!békességet, áldott húsvétot kívánunk!
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Hírek a Madocsai Csillagvirág Óvodából és Mini Bölcsődéből
Sok programmal színesí-Sok programmal színesí-

tettük a gyermekek óvodai tettük a gyermekek óvodai 
életét ebben a nevelési évben. életét ebben a nevelési évben. 
Néhány közülük a teljesség Néhány közülük a teljesség 
igénye nélkül:igénye nélkül:

Márton nap:Márton nap: Első ízben került  Első ízben került 
megrendezésre óvodánkban, egy megrendezésre óvodánkban, egy 
kicsit nehezen indult, mert az kicsit nehezen indult, mert az 
ősz folyamán több alkalommal ősz folyamán több alkalommal 
is karanténba kerültek a gye-is karanténba kerültek a gye-
rekek mindhárom csoportban. rekek mindhárom csoportban. 
Igaz, hogy sokat kellett várni Igaz, hogy sokat kellett várni 
erre az alkalomra, de nagyon erre az alkalomra, de nagyon 
örültek a gyerekek a libás játé-örültek a gyerekek a libás játé-
koknak, lámpás felvonulásnak koknak, lámpás felvonulásnak 
az udvaron, majd az azt köve-az udvaron, majd az azt köve-
tő libazsíros kenyér partinak. tő libazsíros kenyér partinak. 
Jó volt látni a csillogó szemű Jó volt látni a csillogó szemű 
ovisokat.ovisokat.

Mikulásvárás:Mikulásvárás: Nagy izga- Nagy izga-
lommal várták a gyerekek és lommal várták a gyerekek és 
a felnőttek is a kedves, öreg a felnőttek is a kedves, öreg 
Mikulást. Sajnos nem szánkó-Mikulást. Sajnos nem szánkó-
val érkezett, hanem szekérrel, val érkezett, hanem szekérrel, 
de sok- sok ajándékot hozott a de sok- sok ajándékot hozott a 
gyerekeknek, akik a pandémia gyerekeknek, akik a pandémia 
miatt a folyosóról leshették, miatt a folyosóról leshették, 
ahogy az udvarra érkezik. ahogy az udvarra érkezik. 
Dalokkal, versekkel fogadták Dalokkal, versekkel fogadták 
a kedves Mikulást. Köszönjük a kedves Mikulást. Köszönjük 
szépen a sok ajándékot Madocsa szépen a sok ajándékot Madocsa 
Község Önkormányzatának és Község Önkormányzatának és 
a Madocsai Református Gyü-a Madocsai Református Gyü-
lekezetnek!lekezetnek!

Karácsonyi készülődés:Karácsonyi készülődés:  
Izgatottan várták a gyerekek Izgatottan várták a gyerekek 
az ovis karácsonyt, találgatták, az ovis karácsonyt, találgatták, 
hogy vajon melyik csoport volt hogy vajon melyik csoport volt 
a legjobb. Melyik csoport fog a legjobb. Melyik csoport fog 
a fenyőfa alatt nagy ajándékot a fenyőfa alatt nagy ajándékot 
találni? Nagy volt az öröm, találni? Nagy volt az öröm, 
amikor meglátták az óriási amikor meglátták az óriási 
dobozokat, nagy izgalommal dobozokat, nagy izgalommal 
bontogatták a csoportokban. bontogatták a csoportokban. 
Köszönjük szépen a szülők két Köszönjük szépen a szülők két 
évvel ezelőtti „szüreti bálos” évvel ezelőtti „szüreti bálos” 
adományait, mellyel támogatták adományait, mellyel támogatták 
a gyerekek ünnepét!a gyerekek ünnepét!

Bölcsőde: Bölcsőde: Január 24-én Január 24-én 

megnyitotta kapuit a Mini megnyitotta kapuit a Mini 
Bölcsőde. Nagy lépés ez a falu Bölcsőde. Nagy lépés ez a falu 
életében, mert egy korszerű, életében, mert egy korszerű, 
nagyon jól felszerelt, gyermek-nagyon jól felszerelt, gyermek-
barát intézményt hozott létre barát intézményt hozott létre 
Madocsa Község Önkormány-Madocsa Község Önkormány-
zata. Örömmel járnak ide a zata. Örömmel járnak ide a 
gyerekek és a szülők is. gyerekek és a szülők is. 

Farsang: Farsang: Ünnepünkre készülődve Ünnepünkre készülődve 
sajnos az óvoda dolgozóit sem sajnos az óvoda dolgozóit sem 
kerülte el a Covid, így meg-kerülte el a Covid, így meg-
rendezés időpontja is módo-rendezés időpontja is módo-
sult. De megérte, mert egy sult. De megérte, mert egy 
fergeteges bálon vehettek részt fergeteges bálon vehettek részt 
a gyerekek, ahol együtt tán-a gyerekek, ahol együtt tán-
colt a kalóz Elsával, a bohóc colt a kalóz Elsával, a bohóc 
a pókemberrel. Köszönjük a a pókemberrel. Köszönjük a 
szülők támogatását, a sok szép szülők támogatását, a sok szép 
jelmezt, a sok finomságot!jelmezt, a sok finomságot!

Március 15.:Március 15.: Egy kicsit más- Egy kicsit más-
képp ünnepeltünk, mint az előző képp ünnepeltünk, mint az előző 
években. Zászlókkal, kitűzőkkel években. Zászlókkal, kitűzőkkel 
a kezünkben sétáltunk énekelve a kezünkben sétáltunk énekelve 
az óvoda elé, majd csoporton-az óvoda elé, majd csoporton-
ként letűztük a virágoskertbe ként letűztük a virágoskertbe 
a zászlókat, ezzel emlékezve a zászlókat, ezzel emlékezve 
nemzeti ünnepünkre. Nagy nemzeti ünnepünkre. Nagy 
örömünkre velünk ünnepeltek örömünkre velünk ünnepeltek 
a kis bölcsisek is.a kis bölcsisek is.

Húsvéti készülődés: Húsvéti készülődés: Nagy Nagy 
volt a készülődés az óvoda és volt a készülődés az óvoda és 
bölcsőde táján. Lestük, vártuk bölcsőde táján. Lestük, vártuk 
a nyuszit. Tojást festettünk, a nyuszit. Tojást festettünk, 
húsvéti locsolóverset tanultunk, húsvéti locsolóverset tanultunk, 
énekeltünk, mondókáztunk. énekeltünk, mondókáztunk. 
Megjött a nyuszi az oviba és Megjött a nyuszi az oviba és 
a bölcsibe is, minden kisgyer-a bölcsibe is, minden kisgyer-
meknek kindertojást hozott. meknek kindertojást hozott. 
Köszönjük szépen a szülők két Köszönjük szépen a szülők két 
évvel ezelőtti „szüreti bálos” évvel ezelőtti „szüreti bálos” 
adományait, mellyel támogatták adományait, mellyel támogatták 
a gyerekek ünnepét! a gyerekek ünnepét! 

Anyák napja: Anyák napja: Meghitten ünne-Meghitten ünne-
peltük az anyák napját az idei peltük az anyák napját az idei 
évben. Egyenként köszöntötték évben. Egyenként köszöntötték 
a gyerekek az anyukájukat és a gyerekek az anyukájukat és 
a nagymamákat. Köszönjük a nagymamákat. Köszönjük 
mindazoknak, akik elfogadták a mindazoknak, akik elfogadták a 
meghívásunkat erre a meghitt meghívásunkat erre a meghitt 

ünnepre!ünnepre!
Programjainknak még nincs Programjainknak még nincs 

vége, ugyanis a ballagás és a vége, ugyanis a ballagás és a 
várva várt gyermeknapvárva várt gyermeknap  még még 
hátra van. Sok meglepetés hátra van. Sok meglepetés 
vár még a gyerekekre a nyári vár még a gyerekekre a nyári 
szünet előtt.szünet előtt.

A 2021-2022-es nevelési évben A 2021-2022-es nevelési évben 
több kisebb-nagyobb fejlesztés több kisebb-nagyobb fejlesztés 
is történt az oviban:is történt az oviban:
•	•	 Augusztusban az óvodai Augusztusban az óvodai 

udvari játékokat újítottuk fel, udvari játékokat újítottuk fel, 
festettük újra a diák munkások festettük újra a diák munkások 
segítségével.segítségével.
•	•	 Szeptemberben az óvoda Szeptemberben az óvoda 

udvarát szépítettük egy nagyon udvarát szépítettük egy nagyon 
szép fával, amit a ballagók szép fával, amit a ballagók 
ajándékoztak az óvodának. Az ajándékoztak az óvodának. Az 
ültetéshez Törjék Gábor nyúj-ültetéshez Törjék Gábor nyúj-
tott segítséget, melyet ezúton tott segítséget, melyet ezúton 
köszönünk!köszönünk!
•	•	 Októberben a villogó, Októberben a villogó, 

neoncsöves világítások kerültek neoncsöves világítások kerültek 
lecserélésre mindhárom csoport-lecserélésre mindhárom csoport-
ban, korszerű LED panelekre. ban, korszerű LED panelekre. 
A Lapivill Kft. munkáját ezúton A Lapivill Kft. munkáját ezúton 
köszönjük!köszönjük!
•	•	 Novemberben új WIFI Novemberben új WIFI 

jelerősítő került beszerelésre, jelerősítő került beszerelésre, 
így már mindhárom csoportban így már mindhárom csoportban 
tudjuk az internetet használni tudjuk az internetet használni 
oktatási célra. (Ismeretterjesztő oktatási célra. (Ismeretterjesztő 
óvodai anyagok, zenei anyagok, óvodai anyagok, zenei anyagok, 
hanghatások játékokhoz, stb.)hanghatások játékokhoz, stb.)  
Törjék Gábor nyújtott segítsé-Törjék Gábor nyújtott segítsé-
get az eszköz beszerzéséhez és get az eszköz beszerzéséhez és 
telepítéséhez, melyet ezúton telepítéséhez, melyet ezúton 
köszönünk!köszönünk!
•	•	 Decemberben tovább Decemberben tovább 

bővült infokommunikációs bővült infokommunikációs 
eszközparkunk. Két laptopot eszközparkunk. Két laptopot 
vásároltunk, így már minden vásároltunk, így már minden 
csoport rendelkezik laptoppal. csoport rendelkezik laptoppal. 
•	•	 Decemberben óvodánk Decemberben óvodánk 

ünnepi díszbe öltöztetésekor ünnepi díszbe öltöztetésekor 
kaptunk egy gyönyörű díszt kaptunk egy gyönyörű díszt 
Horváthné Tóth Melindától és Horváthné Tóth Melindától és 
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családjától. Sokáig díszítette a családjától. Sokáig díszítette a 
bejárati ajtónkat, melynek kicsik bejárati ajtónkat, melynek kicsik 
és nagyok egyaránt örültek. és nagyok egyaránt örültek. 
Köszönjük!Köszönjük!
•	•	 Márciusban tovább bővült Márciusban tovább bővült 

udvarunk játéktára. Két hinta udvarunk játéktára. Két hinta 
került telepítésre, melyet a került telepítésre, melyet a 
Madocsai Óvodásokért Közala-Madocsai Óvodásokért Közala-
pítványtól kaptunk. A hinták pítványtól kaptunk. A hinták 
telepítését Scheidl Lajos és telepítését Scheidl Lajos és 
csapata végezte díjmentesen, csapata végezte díjmentesen, 
ezzel támogatták nagyvonalúan ezzel támogatták nagyvonalúan 
óvodánkat. Köszönjük!óvodánkat. Köszönjük!

• Udvarrendezést kezde-• Udvarrendezést kezde-
ményeztünk márciusban. Ifj. ményeztünk márciusban. Ifj. 
Törjék István ajánlott fel nagy Törjék István ajánlott fel nagy 
mennyiségű földet az udvar mennyiségű földet az udvar 
feltöltéséhez, akadálymentesí-feltöltéséhez, akadálymentesí-
téséhez. A sok szorgos kezű téséhez. A sok szorgos kezű 

gyermek és óvodai dolgozó gyermek és óvodai dolgozó 
nem tudta a nagy feladatot nem tudta a nagy feladatot 
egyedül elvégezni, így Baksa egyedül elvégezni, így Baksa 
Ferenc (szülő) és Araczki Attila Ferenc (szülő) és Araczki Attila 
(szülő), valamint a Polgármesteri (szülő), valamint a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói segítettek az Hivatal dolgozói segítettek az 
udvar akadálymentesítésében, udvar akadálymentesítésében, 
majd füvesítették a területet. majd füvesítették a területet. 
Köszönjük munkájukat!Köszönjük munkájukat!

• Áprilisban elkészültek az • Áprilisban elkészültek az 
újrahasznosított raklapágyások újrahasznosított raklapágyások 
Szili Zoltán és Szili Attila jóvol-Szili Zoltán és Szili Attila jóvol-
tából az óvodába. A bölcsődébe tából az óvodába. A bölcsődébe 
is készült virágágyás Tarczal is készült virágágyás Tarczal 
Gyula közreműködésével. A Gyula közreműködésével. A 
ládák feltöltéséhez a földet ládák feltöltéséhez a földet 
ifj. Törjék István ajánlotta fel ifj. Törjék István ajánlotta fel 
és szállította óvodánkba és és szállította óvodánkba és 
bölcsődénkbe. A sok szorgos bölcsődénkbe. A sok szorgos 

kezű gyermek és óvodai dolgo-kezű gyermek és óvodai dolgo-
zó nem tudta a nagy feladatot zó nem tudta a nagy feladatot 
egyedül elvégezni, így szülői egyedül elvégezni, így szülői 
segítséget kértünk és kaptunk segítséget kértünk és kaptunk 
Brezovszki Tünde és Brezovszki Brezovszki Tünde és Brezovszki 
Zsolt személyében. Köszönjük Zsolt személyében. Köszönjük 
munkájukat, udvarunk díszévé munkájukat, udvarunk díszévé 
váltak az ágyások!váltak az ágyások!

• Áprilisban üzembe helyez-• Áprilisban üzembe helyez-
tük a 10 db futóbiciklit is. Az tük a 10 db futóbiciklit is. Az 
összeszerelésben Hosnyánszki összeszerelésben Hosnyánszki 
Tibor segített. Köszönjük!Tibor segített. Köszönjük!

Minden szülőnek és segítő-Minden szülőnek és segítő-
nek köszönjük szépen az egész nek köszönjük szépen az egész 
éves kitartó és aktív munkáját!éves kitartó és aktív munkáját!

Molnárné Kiss AnitaMolnárné Kiss Anita
óvodavezetőóvodavezető

A Madocsai Nyugdíjasklub hírei
2022. január 10-én megkezd-2022. január 10-én megkezd-

tük az évi összejöveteleinket. tük az évi összejöveteleinket. 
Ezekből állítottuk össze beszá-Ezekből állítottuk össze beszá-
molónkat. molónkat. 

Születés- és névnapi köszön-Születés- és névnapi köszön-
tőkkel indult az év, majd tőkkel indult az év, majd 
kezdtük tervezgetni az évi kezdtük tervezgetni az évi 
programjainkat. Február 14-én programjainkat. Február 14-én 
megtartottuk az éves közgyűlést. megtartottuk az éves közgyűlést. 
A 2021. évi beszámoló után az A 2021. évi beszámoló után az 
ellenőrző bizottság is rendben ellenőrző bizottság is rendben 
találta a pénzügyi elszámolást. találta a pénzügyi elszámolást. 
A vezetőség tagjainak lejárt a A vezetőség tagjainak lejárt a 
mandátuma, ezért újra kellett mandátuma, ezért újra kellett 
választást tartani, a tagság választást tartani, a tagság 
egyhangúlag döntött. Mindenki egyhangúlag döntött. Mindenki 
maradt a tisztségében. maradt a tisztségében. 

Március 7-én nőnapot tartottunk, Március 7-én nőnapot tartottunk, 
melyen férfi tagjaink versek-melyen férfi tagjaink versek-
kel köszöntötték a hölgyeket. kel köszöntötték a hölgyeket. 
Március 12-én Bölcskén sza-Március 12-én Bölcskén sza-
valóversenyen vettünk részt valóversenyen vettünk részt 
Petőfi-versekkel. Kovács István-Petőfi-versekkel. Kovács István-
né a né a Falu végén kurta kocsmaFalu végén kurta kocsma, , 
Tarczal Jánosné Évike a Tarczal Jánosné Évike a Füstbe Füstbe 
ment tervment terv, Magyar Sándorné a , Magyar Sándorné a 
Szeget szeggelSzeget szeggel, Vörös Jánosné a , Vörös Jánosné a 
Föltámadott a tengerFöltámadott a tenger, Fazekas , Fazekas 
Györgyné a Györgyné a Téli világTéli világ című  című 
versekkel nevezett. A többi versekkel nevezett. A többi 

tagunk a jótékonysági bálra tagunk a jótékonysági bálra 
készítette a sültes tálakat.készítette a sültes tálakat.

Március 16-án Pakson ope-Március 16-án Pakson ope-
rettgálára mentünk, ahol cso-rettgálára mentünk, ahol cso-
dálatos előadást láthattunk. dálatos előadást láthattunk. 
Március 23-án Bölcskén a Március 23-án Bölcskén a 
Fehérgallérosok című előadást Fehérgallérosok című előadást 
néztük meg.néztük meg.

Április 6-án megkezdtük a Április 6-án megkezdtük a 
hősi sírok gondozását. Május hősi sírok gondozását. Május 
2-ára majálist szerveztünk 2-ára majálist szerveztünk 
halászléfőzéssel.halászléfőzéssel.

Taglétszámunk 40 fő. Az Taglétszámunk 40 fő. Az 
idei évben lesz klubalakulá-idei évben lesz klubalakulá-
sának 15. évfordulója. Szeret-sának 15. évfordulója. Szeret-
nénk megköszönni az Önkor-nénk megköszönni az Önkor-
mányzatnak, valamint a Paksi mányzatnak, valamint a Paksi 
Atomerőműnek a 2021. évre Atomerőműnek a 2021. évre 
nyújtott támogatást!nyújtott támogatást!

Tarczal JánosnéTarczal Jánosné
a Nyugdíjasklub vezetőjea Nyugdíjasklub vezetője
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Védőnői hírek
A legutóbbi jelentkezésem óta is bővült a babacsapat. Márciusban született 
Rodenbücher Levente, Dóri és Benjámin első gyermeke. Vörös Emma, Anita 
és István első kislánya is márciusban született. Áprilisra is jutott egy kis-és István első kislánya is márciusban született. Áprilisra is jutott egy kis-
lány és egy kisfi ú is. Sebestyén Péter Gergő, Alexandra és Gergő babája, őt lány és egy kisfi ú is. Sebestyén Péter Gergő, Alexandra és Gergő babája, őt 
már nagytesója, Dani is nagyon várta, igaz, a közös foci még várat magára. már nagytesója, Dani is nagyon várta, igaz, a közös foci még várat magára. 
Áprilisi kislányunk Zsidi Emma Lujza, Timi és Károly gyermeke, segítségük Áprilisi kislányunk Zsidi Emma Lujza, Timi és Károly gyermeke, segítségük 
van bőven, mert a tesók, Zsófi  és Róza is kiveszik a részüket a kistesó körüli 
teendőkben.teendőkben.
Gratulálunk a családoknak!Gratulálunk a családoknak!

Országos Elsősegélynyújtó Verseny
Idén 50. alkalommal került megrendezésre az Országos Idén 50. alkalommal került megrendezésre az Országos 
Elsősegélynyújtó Verseny, amire az iskola Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Verseny, amire az iskola Vöröskereszt 
szakköre járó diákjaival beneveztünk. A tanév során szakköre járó diákjaival beneveztünk. A tanév során 
heti rendszerességgel készültünk a versenyre.heti rendszerességgel készültünk a versenyre.
A megyei elődöntőt Szekszárdon rendezték. A többál-A megyei elődöntőt Szekszárdon rendezték. A többál-
lomásos megmérettetésen a Vöröskereszt munkatársai lomásos megmérettetésen a Vöröskereszt munkatársai 
mellett mentősök, rendőrök és tűzoltók is adtak mellett mentősök, rendőrök és tűzoltók is adtak 
feladatokat a versenyzőknek. feladatokat a versenyzőknek. 
Kis csapatunk:Kis csapatunk: Balogh Réka, Géczi Bettina, Szabó  Balogh Réka, Géczi Bettina, Szabó 
Zsóka, Doma Panna, Farkas BenceZsóka, Doma Panna, Farkas Bence a megyei hatodik  a megyei hatodik 
helyezést érte el. Nagyon ügyesen helytálltak a szá-helyezést érte el. Nagyon ügyesen helytálltak a szá-
mukra szokatlan helyzetben, nagyon élethű sebeket, mukra szokatlan helyzetben, nagyon élethű sebeket, 

nyílt törést, nyílt hasi sérülést kellett ellátniuk, de volt autóból kimentés és biciklis balest nyílt törést, nyílt hasi sérülést kellett ellátniuk, de volt autóból kimentés és biciklis balest 
is. Köszönöm a lelkesedésüket, jövőre újra megyünk!is. Köszönöm a lelkesedésüket, jövőre újra megyünk!
A következő véradás időpontja: június 9., helyszín: Faluház   A következő véradás időpontja: június 9., helyszín: Faluház   Farkasné Tuza MelindaFarkasné Tuza Melinda

védőnővédőnő

A legutóbbi jelentkezésem óta is bővült a babacsapat. Márciusban született A legutóbbi jelentkezésem óta is bővült a babacsapat. Márciusban született 
Rodenbücher Levente, Dóri és Benjámin első gyermeke. Vörös Emma, Anita Rodenbücher Levente, Dóri és Benjámin első gyermeke. Vörös Emma, Anita 

van bőven, mert a tesók, Zsófi  és Róza is kiveszik a részüket a kistesó körüli van bőven, mert a tesók, Zsófi  és Róza is kiveszik a részüket a kistesó körüli 

A Madocsai Cönögék 
A madocsai Cönögék éneke-A madocsai Cönögék éneke-

gyüttes megyénkben és azon gyüttes megyénkben és azon 
kívül is hírül vitte Madocsa kívül is hírül vitte Madocsa 
Dallamait. Az együttes tagjai Dallamait. Az együttes tagjai 
Brezovszki Dominika, Farkas Brezovszki Dominika, Farkas 
Noémi, Kuti Jana és Biczó Adél.Noémi, Kuti Jana és Biczó Adél.

Felkészítő tanáruk Csonka Felkészítő tanáruk Csonka 
Boglárka, aki tavaly fejezte be Boglárka, aki tavaly fejezte be 
egyetemi tanulmányait a Zene-egyetemi tanulmányait a Zene-
akadémián kitüntetéses citera/akadémián kitüntetéses citera/
koboz/tekerő/klarinét/tárogató koboz/tekerő/klarinét/tárogató 
művésztanár diplomát szerezve. művésztanár diplomát szerezve. 
Jelenleg citerát és népi éneket Jelenleg citerát és népi éneket 
tanít több intézményben is. A tanít több intézményben is. A 
lányokkal 2021 ősz óta dolgo-lányokkal 2021 ősz óta dolgo-
zik együtt. Heti 1 alkalommal zik együtt. Heti 1 alkalommal 
találkoznak, ahol Bogi segítsé-találkoznak, ahol Bogi segítsé-
gével ismerkednek, tanulnak gével ismerkednek, tanulnak 
és tökéletesítenek egy-egy dalt, és tökéletesítenek egy-egy dalt, 
versenyekre és fellépésekre versenyekre és fellépésekre 

készülnek. A lányok 8 éves koruk készülnek. A lányok 8 éves koruk 
ellenére bátran, magabiztosan ellenére bátran, magabiztosan 
álltak színpadra több ízben is. álltak színpadra több ízben is. 
Első nagyobb megmérettetésük Első nagyobb megmérettetésük 
Szekszárdon a „Cinegemadár” Szekszárdon a „Cinegemadár” 
Tolna Megyei Népzenei Verseny Tolna Megyei Népzenei Verseny 
elődöntője volt április 19.-én. elődöntője volt április 19.-én. 
Itt egy madocsai dalokból álló Itt egy madocsai dalokból álló 
válogatást adtak elő, melyet válogatást adtak elő, melyet 
arany minősítéssel és a döntőbe arany minősítéssel és a döntőbe 
való tovább jutással jutalmazott való tovább jutással jutalmazott 
a zsűri. A döntő megrendezé-a zsűri. A döntő megrendezé-
sére május 7,-én került sor, itt sére május 7,-én került sor, itt 
szintén szépen teljesítettek, és szintén szépen teljesítettek, és 
a döntőben is megszerezték az a döntőben is megszerezték az 
arany minősítést. A versenyen arany minősítést. A versenyen 
ők voltak a legfi atalabb résztve-ők voltak a legfi atalabb résztve-
vők. A zsűri külön kiemelte a vők. A zsűri külön kiemelte a 
Hitelesen előadott szép mado-Hitelesen előadott szép mado-
csai nótákat, ami Bogi érdeme, csai nótákat, ami Bogi érdeme, 

és a viseletet, amiben a lányok és a viseletet, amiben a lányok 
színpadra álltak. A madocsai színpadra álltak. A madocsai 
viseletet Kuti Jana készítette viseletet Kuti Jana készítette 
számukra. számukra. 

Másnap Tatabányán, a X. Másnap Tatabányán, a X. 
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Agrárkamarai hírek 2022. május
Tisztelt Gazdálkodók!Tisztelt Gazdálkodók!
ügyfélfogadás: csütörtök 8-12 óráigügyfélfogadás: csütörtök 8-12 óráig

1.1.  piaci értékesítéspiaci értékesítés
Az őstermelőnek, vagy a képviseletében árusító családtagjának, vagy alkalmazottjának a Az őstermelőnek, vagy a képviseletében árusító családtagjának, vagy alkalmazottjának a 
piacon továbbra is ki kell tennie a piacon továbbra is ki kell tennie a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”„Saját őstermelői tevékenységből származó termék” fel- fel-
iratot, illetve az őstermelői igazolvány száma HELYETT a iratot, illetve az őstermelői igazolvány száma HELYETT a FELIR azonosítójátFELIR azonosítóját és a  és a NNÉÉBIH BIH 
tevékenységazonosítójáttevékenységazonosítóját..
Ennek hiányában az őstermelőt akár 100 ezer Ft-ra is büntethetik.Ennek hiányában az őstermelőt akár 100 ezer Ft-ra is büntethetik.
Az azonosító számok után a falugazdásznál érdeklődhetnek illetve név és születési dátum Az azonosító számok után a falugazdásznál érdeklődhetnek illetve név és születési dátum 
alapján az őstermelő keresőben (alapján az őstermelő keresőben (https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso) is utánanézhetnek.) is utánanézhetnek.
A felületen a saját termelői adatokra történő szűrést követően egy kattintással megjelenik és A felületen a saját termelői adatokra történő szűrést követően egy kattintással megjelenik és 
nyomtathatóvá válik a közhiteles hatósági nyilvántartásból generált, minden elvárt azonosítót nyomtathatóvá válik a közhiteles hatósági nyilvántartásból generált, minden elvárt azonosítót 
tartalmazó plakát. A poszteren egy egyedi QR kód is szerepel, amely a vásárlók számára tartalmazó plakát. A poszteren egy egyedi QR kód is szerepel, amely a vásárlók számára 
teszi lehetővé az adatok valódiságának egyszerű visszaellenőrzését.teszi lehetővé az adatok valódiságának egyszerű visszaellenőrzését.
Őstermelő helyett annak hozzátartozója vagy alkalmazottja is árusíthat, ebben az esetben ezt Őstermelő helyett annak hozzátartozója vagy alkalmazottja is árusíthat, ebben az esetben ezt 
jelezni kell a jelezni kell a 1818-as telefonszámon1818-as telefonszámon..
A piaci árusításhoz szükséges táblákat (polcbelógókat) megújították, kérem a piacon árusító A piaci árusításhoz szükséges táblákat (polcbelógókat) megújították, kérem a piacon árusító 
őstermelőket, hogy jöjjenek be a falugazdász irodába, és vegyék át azokat.őstermelőket, hogy jöjjenek be a falugazdász irodába, és vegyék át azokat.  

2. egyéb őstermelői tudnivalók:2. egyéb őstermelői tudnivalók:
Szeretném kérni azokat, akik esetlegesen már nem gazdálkodnak tovább, hogy keressenek Szeretném kérni azokat, akik esetlegesen már nem gazdálkodnak tovább, hogy keressenek 
meg a törléssel kapcsolatban. Amennyiben nem kerül törlésre az őstermelői tevékenységük, 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.úgy pl. a kamarai tagdíjat továbbra is fizetniük kell, akkor is, ha nincs ilyen jellegű bevételük.

A falugazdász irodában történő ügyintézéshez továbbra is előzetes telefonos időpontfog-A falugazdász irodában történő ügyintézéshez továbbra is előzetes telefonos időpontfog-
lalás szükséges.lalás szükséges.
Megértésüket köszönöm:Megértésüket köszönöm:

Bán Bálint Gézáné Bán Bálint Gézáné 
falugazdászfalugazdász

06 30/418-409306 30/418-4093

Forgórózsa Fesztiválon szere-Forgórózsa Fesztiválon szere-
peltek a Cönögék, ahol szintén peltek a Cönögék, ahol szintén 
szép eredményeket értek el több szép eredményeket értek el több 
felállásban is. A Cönögék éne-felállásban is. A Cönögék éne-
kegyüttest ezüst minősítéssel, kegyüttest ezüst minősítéssel, 
Papp Jana éneklését kiemelt Papp Jana éneklését kiemelt 
arany minősítéssel, Brezovszki arany minősítéssel, Brezovszki 
Dominika és Papp Jana ének Dominika és Papp Jana ének 
duóját ezüst minősítéssel és Far-duóját ezüst minősítéssel és Far-
kas Noémi citera játékát szintén kas Noémi citera játékát szintén 
ezüst minősítéssel jutalmazta a ezüst minősítéssel jutalmazta a 
zsűri. zsűri. 

A lányok falujukban is meg-A lányok falujukban is meg-
mutatják hangjukat, hisz helyi mutatják hangjukat, hisz helyi 

alkalmakon is többször szere-alkalmakon is többször szere-
peltek már. peltek már. 

Csonka Boglárka felkészítő Csonka Boglárka felkészítő 
tanár szerint a Cönögék még tanár szerint a Cönögék még 
fogják öregbíteni Madocsa hír-fogják öregbíteni Madocsa hír-
nevét. Hozzátette azt is, hogy nevét. Hozzátette azt is, hogy 
az úton, amin elindultak még az úton, amin elindultak még 
csak az elején tartanak, de már csak az elején tartanak, de már 
hatalmasat fejlődtek, csodaszép hatalmasat fejlődtek, csodaszép 
eredmények születtek. Kitartá-eredmények születtek. Kitartá-
suk, akaratuk, szorgalmuk és suk, akaratuk, szorgalmuk és 
gyönyörű hangjuk van, minden gyönyörű hangjuk van, minden 
adott a sikeres folytatáshoz. adott a sikeres folytatáshoz. 

És miért pont Cönögemadár? És miért pont Cönögemadár? 

A Hol jártál az éjjel cinegema-A Hol jártál az éjjel cinegema-
dár… kezdetű népdal madocsai, dár… kezdetű népdal madocsai, 
helyi változatában cinegemadár helyi változatában cinegemadár 
helyett cönögemadár szerepel. helyett cönögemadár szerepel. 
S mivel a lányok mind mado-S mivel a lányok mind mado-
csaiak, akik jelenleg elsősorban csaiak, akik jelenleg elsősorban 
falujuk dallamaival ismerked-falujuk dallamaival ismerked-
nek, egyértelművé tette, hogy nek, egyértelművé tette, hogy 
a formáció neve Cönögék lesz.a formáció neve Cönögék lesz.

Kívánjuk, hogy mindig marad-Kívánjuk, hogy mindig marad-
janak ilyen szorgalmasak, és janak ilyen szorgalmasak, és 
még sokszor hallhassuk őket!még sokszor hallhassuk őket!
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Világ- és Európa-bajnok lett a Vallum Íjász Egyesület sportolója

Hét éve alakult meg Duna-Hét éve alakult meg Duna-
földváron a Vallum Íjász földváron a Vallum Íjász 
EgyesületEgyesület, évről évre egyre , évről évre egyre 
eredményesebben szerepelnek. eredményesebben szerepelnek. 
Böde SándorBöde Sándor egyesületi elnök  egyesületi elnök 
örömmel számolt be a múlt örömmel számolt be a múlt 
évi sikerekről. A járványhely-évi sikerekről. A járványhely-
zet miatt több verseny elma-zet miatt több verseny elma-
radt, de ahol indultak, szinte radt, de ahol indultak, szinte 
mindig érmekkel tértek haza. mindig érmekkel tértek haza. 
Húsz arany, tizenhat ezüst és Húsz arany, tizenhat ezüst és 
tizenkét bronzérmet szereztek. tizenkét bronzérmet szereztek. 
A legnagyobb sikert A legnagyobb sikert 
Madocsai versenyzőjük Madocsai versenyzőjük 
Hefkó Heni érte elHefkó Heni érte el, a , a 
Szekszárdon rendezett Szekszárdon rendezett 
amatőr amatőr Íjász Íjász 
Világbajnokság és Világbajnokság és 
Európa Bajnokságon Európa Bajnokságon 
aranyérmet szerzettaranyérmet szerzett. A . A 
klub történetének eddig klub történetének eddig 
ez a legjelentősebb sike-ez a legjelentősebb sike-
re. Szintén nagyszerű re. Szintén nagyszerű 
eredményt értek el a eredményt értek el a 
3D-s versenyen. Négyen 3D-s versenyen. Négyen 
indultak, ésindultak, és három arany  három arany 
/ Fekete Gábor, Szászvári / Fekete Gábor, Szászvári 
Réka, Pápa Dóra/ és Réka, Pápa Dóra/ és 
egy ezüst/Böde Sándor/ egy ezüst/Böde Sándor/ 
érmet gyűjtöttek beérmet gyűjtöttek be. A . A 
nyár során több nyár során több 

gyermektáborban tartottak gyermektáborban tartottak 
bemutatókat.bemutatókat.

Felkészülés az idei 
szezonra

A tél során sikerült már a A tél során sikerült már a 
csarnokban edzéseket tartani, csarnokban edzéseket tartani, 
megszűntek a korlátozó intéz-megszűntek a korlátozó intéz-
kedésekkedések. Februártól pedig a . Februártól pedig a 
szabadban készüknek. szabadban készüknek. Jelenleg Jelenleg 
38 fő a keret, ebből 12 ifjú-38 fő a keret, ebből 12 ifjú-
sági korú versenyzősági korú versenyző. Jelentős . Jelentős 

erősítés a klub számára, erősítés a klub számára, 
hogy ez évtől a klubhoz hogy ez évtől a klubhoz 
igazolt igazolt Szalma József Szalma József 
mesteríjászmesteríjász, többszörös , többszörös 
történelmi íjászbajnok. történelmi íjászbajnok. 
Tapasztalatai, kapcsola-Tapasztalatai, kapcsola-
tai nagy értéket jelent-tai nagy értéket jelent-
hetnek a jövőben. A tél hetnek a jövőben. A tél 
során néhányan indultak során néhányan indultak 
teremversenyeken is. teremversenyeken is. 
Áprilistól a Dél-Dunántúli Áprilistól a Dél-Dunántúli 
regionális versenysoro-regionális versenysoro-
zaton indulnak, illetve zaton indulnak, illetve 
különböző meghívásos különböző meghívásos 
versenyeken. Ősszel, versenyeken. Ősszel, 
valószínűleg októberben valószínűleg októberben 
rendezik megrendezik meg az egyre  az egyre 
népszerűbb évi hazai ver-népszerűbb évi hazai ver-
senyüketsenyüket a cross pályán.  a cross pályán. 

Tavaly már több mint száz-Tavaly már több mint száz-
hatvanan vettek részt rajtahatvanan vettek részt rajta. . 
Idén is részt vesznek a városi Idén is részt vesznek a városi 
rendezvényeken, ahol a sport-rendezvényeken, ahol a sport-
ágat népszerűsítő bemutatókat ágat népszerűsítő bemutatókat 
tartanak. Felkérésre továbbra is tartanak. Felkérésre továbbra is 
szívesen ellátogatnak az óvo-szívesen ellátogatnak az óvo-
dákba, iskolai foglalkozásokra. dákba, iskolai foglalkozásokra. 
Szívesen várják a csatlakozni Szívesen várják a csatlakozni 
szándékozókat.szándékozókat.

forrás: www.part-oldalak.huforrás: www.part-oldalak.hu

kép forrása: Vallum Íjász Egyesület
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Koló megmutatta, hogy miként lehet valaki nagy sportoló
Juhász István Dávid 9 éves Juhász István Dávid 9 éves 

volt, amikor az édesapja levit-volt, amikor az édesapja levit-
te a vízitelepre. Először csak te a vízitelepre. Először csak 
azzal a céllal, hogy megnéz-azzal a céllal, hogy megnéz-
zenek egy edzést. Az ötlet zenek egy edzést. Az ötlet 
onnan jött, hogy az apuka onnan jött, hogy az apuka 
kajakozott, miért ne próbálhat-kajakozott, miért ne próbálhat-
ná meg a fia is, gondolta. ná meg a fia is, gondolta. 
Aztán máshogy alakult az élet. Aztán máshogy alakult az élet. 
A Jövő Reménységei program A Jövő Reménységei program 
ösztöndíjasa nem csak a kez-ösztöndíjasa nem csak a kez-
detekről mesél. detekről mesél. 

„Először a „Először a 
kajakkal kezdtem, kajakkal kezdtem, 
de a kenu jobban de a kenu jobban 
tetszett, ezért tetszett, ezért 
azzal folytat-azzal folytat-
tam. A társaság tam. A társaság 
és a természet és a természet 
közelsége miatt közelsége miatt 
ragadtam ott – ragadtam ott – 
mondta István, mondta István, 
majd hozzátet-majd hozzátet-
te: - A Dunát te: - A Dunát 
már kiskoromtól már kiskoromtól 
kezdve szeret-kezdve szeret-
tem, talán az tem, talán az 
tetszett benne tetszett benne 
először a leg-először a leg-
jobban, hogy jobban, hogy 
evezhettem. evezhettem. 
Később megis-Később megis-
mertem a társa-mertem a társa-
ság nagy részét, ság nagy részét, 
és így már nem tudott senki és így már nem tudott senki 
elszakítani innen, meg persze elszakítani innen, meg persze 
azóta sem.”azóta sem.”

A kezdeti lelkesedés István A kezdeti lelkesedés István 
és a család részéről is töretlen:és a család részéről is töretlen:

„A családom szerencsére „A családom szerencsére 
teljes mértékben támogat a teljes mértékben támogat a 
sport minden részében, ha kell, sport minden részében, ha kell, 
visznek edzésre, versenyre, sok visznek edzésre, versenyre, sok 
mindent köszönhetek nekik mindent köszönhetek nekik 
ilyen szempontból is.”ilyen szempontból is.”

István falun él, aminek van István falun él, aminek van 
előnye és hátránya is:előnye és hátránya is:

„Az edzések és az iskola miatt „Az edzések és az iskola miatt 
nem túl sokat vagyok itthon, de nem túl sokat vagyok itthon, de 
amikor nincs program, akkor amikor nincs program, akkor 

szeretek itthon lenni. Nagyon szeretek itthon lenni. Nagyon 
csendes a környezet, közel van csendes a környezet, közel van 
a Duna, a barátaim sem laknak a Duna, a barátaim sem laknak 
messze, így minden szempont-messze, így minden szempont-
ból előnyös, kivéve az, hogy ból előnyös, kivéve az, hogy 
az edzés Pakson van, ami 20 az edzés Pakson van, ami 20 
km-re van tőlünk.”km-re van tőlünk.”

Sokszor bizonyított már a Sokszor bizonyított már a 
versenyeken, a magyar baj-versenyeken, a magyar baj-
nokságokon elért első helyek, nokságokon elért első helyek, 
az ORV-győzelem, a maraton az ORV-győzelem, a maraton 

Európa Kupán elért 1. és 2. Európa Kupán elért 1. és 2. 
helyezés, illetve az ifi vb-n helyezés, illetve az ifi vb-n 
500 négyesben elért 4. helyezés 500 négyesben elért 4. helyezés 
reményre ad okot. Rövidtávon reményre ad okot. Rövidtávon 
szeretne idén egyesben minél szeretne idén egyesben minél 
előrébb végezni, ami első éves előrébb végezni, ami első éves 
ifiként nem lesz túl egyszerű, ifiként nem lesz túl egyszerű, 
„párosban pedig Lugosi Geri-„párosban pedig Lugosi Geri-
vel szeretnénk kijutni az ifi vel szeretnénk kijutni az ifi 
Európa- és világbajnokságra.”Európa- és világbajnokságra.”

A Jövő Reménységei ösz-A Jövő Reménységei ösz-
töndíját csak az nyerheti el, töndíját csak az nyerheti el, 
aki a tanulásban is helytáll, aki a tanulásban is helytáll, 
Istvánnak ezen a téren van Istvánnak ezen a téren van 
hova javulnia:hova javulnia:

„Tavaly elsősorban a sportra „Tavaly elsősorban a sportra 

koncentráltam, de a továbbiak-koncentráltam, de a továbbiak-
ban jobban bele fogom tenni ban jobban bele fogom tenni 
a munkát a tanulásba is, így a munkát a tanulásba is, így 
sem olyan rosszak az eredmé-sem olyan rosszak az eredmé-
nyeim, de azért lehetne jobb nyeim, de azért lehetne jobb 
is. Főleg azért, mert a sport is. Főleg azért, mert a sport 
terén szeretnék majd a jövőben terén szeretnék majd a jövőben 
továbbtanulni.”továbbtanulni.”

S hogy miben lesz segítsé-S hogy miben lesz segítsé-
gére az ösztöndíj?gére az ösztöndíj?

„Nagyban segíti majd a diete-„Nagyban segíti majd a diete-
tikus által előírt tikus által előírt 
étrend betartá-étrend betartá-
sát, illetve az sát, illetve az 
edzésre való edzésre való 
eljutásban is eljutásban is 
segítségemre lesz, segítségemre lesz, 
mivel menet-mivel menet-
rend szerinti rend szerinti 
közlekedéssel közlekedéssel 
nem tudom nem tudom 
megoldani az megoldani az 
utazást, ezért utazást, ezért 
a szüleim hoz-a szüleim hoz-
nak-visznek.”nak-visznek.”

Az évek óta Az évek óta 
tartó ingázás azt tartó ingázás azt 
mutatja, hogy mutatja, hogy 
István nagyon István nagyon 
elszánt és elkö-elszánt és elkö-
telezett, talán telezett, talán 
nem véletlenül nem véletlenül 
néz fel Kolóra néz fel Kolóra 
ennyire:ennyire:

„Nagyon fontos nekem az ő „Nagyon fontos nekem az ő 
szellemisége, ugyanis egy olyan szellemisége, ugyanis egy olyan 
példát állít elém, hogy bárkiből példát állít elém, hogy bárkiből 
lehet nagy sportoló, csak meg lehet nagy sportoló, csak meg 
kell őrizni a szerénységet és kell őrizni a szerénységet és 
legfőképpen a kitartást, illetve legfőképpen a kitartást, illetve 
az edzésbe nagyon sok mun-az edzésbe nagyon sok mun-
kát kell beletenni. Ez nagyon kát kell beletenni. Ez nagyon 
nehéz feladat, de próbálom ezt nehéz feladat, de próbálom ezt 
az utat követni.”az utat követni.”

Hajrá, István, mi hiszünk Hajrá, István, mi hiszünk 
benned!benned!

forrás: kolonicsalapitvany.huforrás: kolonicsalapitvany.hu

(Fotó: István középen, bal szélen Csabai Edvin, jobb oldalon Horváth Noémi)
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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

Focihírek
A tavaszi szezont itthon A tavaszi szezont itthon 

kezdtük a Tolna ellen. A Tol-kezdtük a Tolna ellen. A Tol-
na felnőtt és ifi szinten is a na felnőtt és ifi szinten is a 
bajnokság favoritja, mindkét bajnokság favoritja, mindkét 
csapatunk remekül helyt állt, csapatunk remekül helyt állt, 
de sajnos mindkét csapatunk de sajnos mindkét csapatunk 
vereséget szenvedett. vereséget szenvedett. 

Következett egy kisdorogi Következett egy kisdorogi 
kirándulás, az ifisták döntetlent kirándulás, az ifisták döntetlent 
értek el, a felnőttek kikaptak. értek el, a felnőttek kikaptak. 

A Fadd elleni hazai meccsen A Fadd elleni hazai meccsen 
az ifisták döntetlent értek el, a az ifisták döntetlent értek el, a 
felnőttek sajnos kikaptak.felnőttek sajnos kikaptak.

Egy szabadnap után az ifis-Egy szabadnap után az ifis-
ták magabiztosan legyőzték a ták magabiztosan legyőzték a 
Mórágyot, a felnőttek is össze-Mórágyot, a felnőttek is össze-
kapták magukat, de ez is kevés kapták magukat, de ez is kevés 

volt a pontszerzéshez.volt a pontszerzéshez.
Aparhanton az ifisták kikap-Aparhanton az ifisták kikap-

tak, a felnőttek nem tudtak tak, a felnőttek nem tudtak 
kiállni.kiállni.

Május első vasárnapján az Május első vasárnapján az 
ifi játék nélkül szerzett három ifi játék nélkül szerzett három 
pontot, a felnőttek pedig bra-pontot, a felnőttek pedig bra-
vúros győzelemmel a Simon-vúros győzelemmel a Simon-
tornya ellen.tornya ellen.

A korábbi évekhez képest A korábbi évekhez képest 
gyengébben szerepelünk első-gyengébben szerepelünk első-
sorban létszámhiány miatt. Van sorban létszámhiány miatt. Van 
négy testvérpár, Baksa, Südi, négy testvérpár, Baksa, Südi, 
Szívós, Vörös plusz Őrsi, Pergel, Szívós, Vörös plusz Őrsi, Pergel, 
Fenyvesi, Novák, mivel csak Fenyvesi, Novák, mivel csak 
öt túlkoros lehet, ezért pont öt túlkoros lehet, ezért pont 
11-en vagyunk, pedig a tavaly 11-en vagyunk, pedig a tavaly 
végzett nyolcadikosokból három végzett nyolcadikosokból három 

embert is be tudtunk szervezni. embert is be tudtunk szervezni. 
Ha valaki beteg, sérült vagy Ha valaki beteg, sérült vagy 
nem ér rá, már nem tudunk nem ér rá, már nem tudunk 
kiállni. Szerencsére van négy kiállni. Szerencsére van négy 
paksi fiatal a csapatban, akik-paksi fiatal a csapatban, akik-
re általában lehet számítani. re általában lehet számítani. 
Várjuk a fiatalokat a csapatba, Várjuk a fiatalokat a csapatba, 
Nyulasi Norbert vezetésével Nyulasi Norbert vezetésével 
heti két edzés van, kedden és heti két edzés van, kedden és 
csütörtökön.csütörtökön.

A felnőtteknél is hasonló A felnőtteknél is hasonló 
problémák vannak, sok játéko-problémák vannak, sok játéko-
sunk dolgozik többműszakos sunk dolgozik többműszakos 
folyamatos munkarendben, így folyamatos munkarendben, így 
nincs egymás után két olyan nincs egymás után két olyan 
hétvége, ahol ugyanabban az hétvége, ahol ugyanabban az 
összeállításban tudunk játszani. összeállításban tudunk játszani. 

Lénárt Gyula elnökLénárt Gyula elnök


