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1848. március 15-én – 1848. március 15-én – 
az európai forradalmi az európai forradalmi 
hullám részeként – hullám részeként – 
Pest-Budán is kitört Pest-Budán is kitört 
és vér nélkül győzött és vér nélkül győzött 
a forradalom a nem-a forradalom a nem-
zeti szuverenitás és zeti szuverenitás és 
a polgári átalakulás a polgári átalakulás 
jelszavaival („egyen-jelszavaival („egyen-
lőség, szabadság, test-lőség, szabadság, test-
vériség”). Megszületett vériség”). Megszületett 
a modern parlamentá-a modern parlamentá-
ris Magyarország, és ris Magyarország, és 
megkezdődött a sza-megkezdődött a sza-
badságharchoz vezető badságharchoz vezető 
folyamat, amelynek folyamat, amelynek 

célja a Habsburg-ura-célja a Habsburg-ura-
lom megszüntetése, lom megszüntetése, 
a függetlenség és az a függetlenség és az 
alkotmányos beren-alkotmányos beren-
dezkedés kivívása volt.dezkedés kivívása volt.

A „Pilvax-kör” (többek A „Pilvax-kör” (többek 
között Petőfi , Jókai, Vas-között Petőfi , Jókai, Vas-
vári Pál és Bulyovszky vári Pál és Bulyovszky 
Gyula) előző este hatá-Gyula) előző este hatá-
rozta el véglegesen, hogy rozta el véglegesen, hogy 
a bécsi forradalom nyo-a bécsi forradalom nyo-
mán cselekvésre szánja mán cselekvésre szánja 
el magát. Március 15-én el magát. Március 15-én 
délelőtt mozgósítottákdélelőtt mozgósították
az egyetemi ifjúságot, az egyetemi ifjúságot, 

felolvasták a 12 pontot, felolvasták a 12 pontot, 
amelyet később Landerer amelyet később Landerer 
és Heckenast nyomdá-és Heckenast nyomdá-
jában a Nemzeti dallal jában a Nemzeti dallal 
együtt, cenzori engedély együtt, cenzori engedély 
nélkül kinyomtattak nélkül kinyomtattak 
(így született meg a (így született meg a 
sajtószabadság).sajtószabadság).
Délután háromkor a Délután háromkor a 
Nemzeti Múzeumnál Nemzeti Múzeumnál 
tartottak nagygyűlést, tartottak nagygyűlést, 
majd a tízezresre duz-majd a tízezresre duz-
zadt tömeg a hajóhídon zadt tömeg a hajóhídon 
átvonult Budára, ahol a átvonult Budára, ahol a 
megrettent Helytartóta-megrettent Helytartóta-
nács életbe léptette a 12 nács életbe léptette a 12 

pontban foglalt köve-pontban foglalt köve-
teléseket, és szabadon teléseket, és szabadon 
bocsátotta az állítólagos bocsátotta az állítólagos 
sajtóvétség miatt bebör-sajtóvétség miatt bebör-
tönzött Táncsics Mihály tönzött Táncsics Mihály 
újságírót, akit a tömeg újságírót, akit a tömeg 
diadalmenetben vitt diadalmenetben vitt 
Pestre. Este a Nemzeti Pestre. Este a Nemzeti 
Színházban a betiltott Színházban a betiltott 
Bánk bán előadásával Bánk bán előadásával 
ünnepelték a forrada-ünnepelték a forrada-
lom győzelmét.lom győzelmét.

forrás: forrás: 
marcius15.kormany.humarcius15.kormany.hu

ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG! 
ÉLJEN A HAZA!
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Tisztelt Madocsaiak!
Ismételten egy nehéz Ismételten egy nehéz 

és változatos évet tud-és változatos évet tud-
hatunk magunk mögött. hatunk magunk mögött. 
Természetesen a vírus Természetesen a vírus 
jelenléte a településünkön jelenléte a településünkön 
is érezhető volt, még is érezhető volt, még 
ha nem is mindenki ha nem is mindenki 
tudta magáról, hogy tudta magáról, hogy 
„SARS-CoV-2” vírussal „SARS-CoV-2” vírussal 
küzd a szervezetük, saj-küzd a szervezetük, saj-
nos voltak olyanok is, nos voltak olyanok is, 
akik mit sem törődve akik mit sem törődve 
embertásaik épségével embertásaik épségével 
nem tartották be a nem tartották be a 
szabályokat. Nyilván szabályokat. Nyilván 
ezeket a szabályokat ezeket a szabályokat 
nem egyszerű mindig nem egyszerű mindig 
minden helyzetben minden helyzetben 
betartani, viszont min-betartani, viszont min-
dig azt mondom, hogy dig azt mondom, hogy 
úgy álljunk a másikhoz, úgy álljunk a másikhoz, 
ahogy szeretnénk, hogy ahogy szeretnénk, hogy 
velünk is viszonyuljanak, velünk is viszonyuljanak, 
és akkor nagy baj nem és akkor nagy baj nem 
lehet.  Ezért továbbra lehet.  Ezért továbbra 
is kérnék mindenkit a is kérnék mindenkit a 
fegyelmezett és tisz-fegyelmezett és tisz-
tességes magatartásra, tességes magatartásra, 
feleslegesen ne szítsuk feleslegesen ne szítsuk 
a tüzet.a tüzet.

De nem csak ezért De nem csak ezért 
volt nehéz a 2021-es év, volt nehéz a 2021-es év, 
hanem azért is, mert hanem azért is, mert 
az önkormányzatnak az önkormányzatnak 
szűkösen kellett gazdál-szűkösen kellett gazdál-
kodnia, amit a testülettel kodnia, amit a testülettel 
karöltve folyamatosan be karöltve folyamatosan be 
is tartottunk és jelenleg is tartottunk és jelenleg 
is betartunk.is betartunk.

Örömmel számolha-Örömmel számolha-
tok be arról, hogy a tok be arról, hogy a 
Mini Bölcsőde bővítése Mini Bölcsőde bővítése 
és felújítása is sikerrel és felújítása is sikerrel 
lezárult, és 2022.01.01-től lezárult, és 2022.01.01-től 
megkapta az intézmény megkapta az intézmény 
a működési engedélyt. a működési engedélyt. 

Az ünnepélyes átadás-Az ünnepélyes átadás-
ra 2022. február 10-én ra 2022. február 10-én 
került sor, melyen Süli került sor, melyen Süli 
János a paksi atomerőmű János a paksi atomerőmű 
bővítéséért felelős tárca bővítéséért felelős tárca 
nélküli miniszter, tér-nélküli miniszter, tér-
ségünk országgyűlési ségünk országgyűlési 
képviselője is köszöntőt képviselője is köszöntőt 
mondott. A kisgyerme-mondott. A kisgyerme-
kek és szüleik örömére kek és szüleik örömére 
végre birtokba vehették végre birtokba vehették 
az új, modern intéz-az új, modern intéz-
ményt. Mivel ez idáig ményt. Mivel ez idáig 
ilyen intézmény nem ilyen intézmény nem 
működött Madocsán, működött Madocsán, 
így tapasztalata még így tapasztalata még 
senkinek sincs az intéz-senkinek sincs az intéz-
mény üzemeltetésével mény üzemeltetésével 
kapcsolatban. Bízva a kapcsolatban. Bízva a 
madocsai emberekben és madocsai emberekben és 
hogy ez idáig mindent hogy ez idáig mindent 
sikerült közösen megol-sikerült közösen megol-
dani, ezen a nehézségen dani, ezen a nehézségen 
is sikerül átlendülni, is sikerül átlendülni, 
még ha volt is néhány még ha volt is néhány 
átalvatlan éjszaka emi-átalvatlan éjszaka emi-
att. Kérek mindenkit, att. Kérek mindenkit, 
hogy legyünk egymás-hogy legyünk egymás-
hoz türelmesebbek és hoz türelmesebbek és 
megértőbbek. Ezúton is megértőbbek. Ezúton is 
még egyszer köszönjük még egyszer köszönjük 
az előző testület mun-az előző testület mun-
káját, hogy elindították káját, hogy elindították 
és megnyerték a pályá-és megnyerték a pályá-
zatot.zatot.

A JETA „Jövőnk Ener-A JETA „Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési giája Térségfejlesztési 
Alapítvány”-nál beadott Alapítvány”-nál beadott 
és elnyert pályázatok és elnyert pályázatok 
megvalósultak, az elszá-megvalósultak, az elszá-
molás és az ellenőrzés molás és az ellenőrzés 
megtörtént mindent megtörtént mindent 
rendben találtak, remél-rendben találtak, remél-
jük a lakosok is meg jük a lakosok is meg 
vannak vele elégedve. vannak vele elégedve. 
A támogatás összege A támogatás összege 

nagyságrendileg nagyságrendileg 
13 000 000 forint, mely 13 000 000 forint, mely 
vissza nem térítendő vissza nem térítendő 
támogatás.(térfigyelő támogatás.(térfigyelő 
kamerarendszer és sport kamerarendszer és sport 
csarnok világítás)csarnok világítás)

Ugyan ez elmondható Ugyan ez elmondható 
az Újsor utca útbur-az Újsor utca útbur-
kolat felújításáról is, kolat felújításáról is, 
melynél a támogatás melynél a támogatás 
intenzitása 85%-os, ami intenzitása 85%-os, ami 
annyit tesz, hogy a fent annyit tesz, hogy a fent 
említett utca bekerülési említett utca bekerülési 
költsége összesen: brut-költsége összesen: brut-
tó 20 000 000 Ft volt, tó 20 000 000 Ft volt, 
amiből 17 000 000 Ft-ot amiből 17 000 000 Ft-ot 
jelentett a támogatás, jelentett a támogatás, 
az önkormányzatnak az önkormányzatnak 
pedig a fennmaradó pedig a fennmaradó 
3 000 000 Ft önrészt 3 000 000 Ft önrészt 
kellett biztosítania a kellett biztosítania a 
költségvetésében. költségvetésében. 

A szokásos tavaszi A szokásos tavaszi 
hajtást 3 hónappal előrébb hajtást 3 hónappal előrébb 
hozták, itt a pályázatok hozták, itt a pályázatok 
beadására gondolok, beadására gondolok, 
mivel most az év első mivel most az év első 
két hónapjában kellett két hónapjában kellett 
ezekkel foglalkoznunk, ezekkel foglalkoznunk, 
ha kellett, akkor hétvé-ha kellett, akkor hétvé-
gén és munkaidőn túl gén és munkaidőn túl 
is annak érdekében, is annak érdekében, 
hogy a pályázatoknál hogy a pályázatoknál 
minden rendben legyen. minden rendben legyen. 
Köszönet mindenkinek, Köszönet mindenkinek, 
aki ebben részt vett. A aki ebben részt vett. A 

Magyar Falu Program Magyar Falu Program 
keretén 4 db pályázatot keretén 4 db pályázatot 
nyújtottunk be:nyújtottunk be:

- A Mester utca és az - A Mester utca és az 
Újkender utca útburkolat Újkender utca útburkolat 
felújítására 45 000 000 felújítására 45 000 000 
Ft összértékben.Ft összértékben.

- A ravatalozó fel-- A ravatalozó fel-
újítására 35 000 000 Ft újítására 35 000 000 Ft 
összértékben.összértékben.

- Közterület karban-- Közterület karban-
tartó gépek beszerzé-tartó gépek beszerzé-
sesre 15 000 000 Ft sesre 15 000 000 Ft 
összértékben.összértékben.

- A Bölcskei utcai - A Bölcskei utcai 
járdaszakasz egy részé-járdaszakasz egy részé-
nek felújítására pedig nek felújítására pedig 
10 000 000 Ft összér-10 000 000 Ft összér-
tékben.tékben.

Ezen pályázatok mind Ezen pályázatok mind 
100%-os támogatási inten-100%-os támogatási inten-
zitással bírnak, és ami zitással bírnak, és ami 
a legjobb benne, hogy a legjobb benne, hogy 
nem utófinanszírozás-nem utófinanszírozás-
sal, hanem a támogató sal, hanem a támogató 
döntést követően meg döntést követően meg 
is érkezik az Önkor-is érkezik az Önkor-
mányzat számlájára az mányzat számlájára az 
összeg. összeg. 

A Magyar Falu Prog-A Magyar Falu Prog-
ramban még lesznek ramban még lesznek 
kiírva új pályázatok, kiírva új pályázatok, 
amik közül majd szeret-amik közül majd szeret-
nénk még élni néhány nénk még élni néhány 
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2000 fölé2000 fölé
Tisztelt Lakosok!Tisztelt Lakosok!
Szeretném felhívni Szeretném felhívni 

mindenki figyelmét mindenki figyelmét 
arra, hogy az Önkor-arra, hogy az Önkor-
mányzat és a Hivatal mányzat és a Hivatal 
is szeretne kilábalni is szeretne kilábalni 
abból az elszomorító abból az elszomorító 
helyzetből, miszerint a helyzetből, miszerint a 
bejelentkezett lakosok bejelentkezett lakosok 
száma már a 2000-es száma már a 2000-es 
évek elejétől folyama-évek elejétől folyama-
tos lassú csökkenést tos lassú csökkenést 
mutatott. A csökkenés mutatott. A csökkenés 
megált és már két éve megált és már két éve 
folyamatos növekedésről folyamatos növekedésről 
tudok beszámolni. Ez tudok beszámolni. Ez 
azoknak a fiataloknak azoknak a fiataloknak 
is köszönhető, akik nem is köszönhető, akik nem 

hagyták el a szerettet hagyták el a szerettet 
településüket és hely-településüket és hely-
ben maradtak. Vala-ben maradtak. Vala-
mint felhívnám azon mint felhívnám azon 
madocsaiak figyelmét, madocsaiak figyelmét, 
akik csak tartózkodás akik csak tartózkodás 
helyileg vannak bejelent-helyileg vannak bejelent-
kezve, hogy ha van rá kezve, hogy ha van rá 
módjuk és lehetőségük, módjuk és lehetőségük, 
akkor jelentkezzenek akkor jelentkezzenek 
be lakhely szerint is be lakhely szerint is 
ide. Ismét közös össze-ide. Ismét közös össze-
fogásra van szükség, fogásra van szükség, 
ne csupán szavakkal, ne csupán szavakkal, 
hanem tettekkel is hozzá hanem tettekkel is hozzá 
kell járulnunk ebből a kell járulnunk ebből a 
nehéz helyzetből való nehéz helyzetből való 

kilábaláshoz.kilábaláshoz.
Madocsa Község Madocsa Község 

Önkormányzatának Önkormányzatának 
Képviselő Testülete Képviselő Testülete 
is folyamatosan azon is folyamatosan azon 
dolgozik a háttérben, dolgozik a háttérben, 
hogy ennek véget ves-hogy ennek véget ves-
sünk, utcákat szeretnénk sünk, utcákat szeretnénk 
nyitni, mert telekhiány nyitni, mert telekhiány 
lép fel lassan szerettet lép fel lassan szerettet 
településünkön, viszont településünkön, viszont 
a lélekszám nem nő. a lélekszám nem nő. 
Mindenki számít, nincs Mindenki számít, nincs 
olyan, hogy „úgysem olyan, hogy „úgysem 
rajtam múlik”. A 2021-es rajtam múlik”. A 2021-es 
év elején kiadott KSH év elején kiadott KSH 
adatok szerint: 1921 fő adatok szerint: 1921 fő 
van jelenleg Madocsán, van jelenleg Madocsán, 

2022.12.31-ig meg kell 2022.12.31-ig meg kell 
lennie a 2001 főnek. lennie a 2001 főnek. 
Amennyiben nem megy Amennyiben nem megy 
fel a lakosok száma fel a lakosok száma 
2000 fő fölé, úgy a 2000 fő fölé, úgy a 
következő önkormányzati következő önkormányzati 
választásokat követően választásokat követően 
szintén csatlakoznunk kell szintén csatlakoznunk kell 
más önkormányzathoz, más önkormányzathoz, 
ami senkinek sem túl ami senkinek sem túl 
szerencsés helyzet.szerencsés helyzet.

Nyomatékosan kérek Nyomatékosan kérek 
mindenkit, hogy aki itt mindenkit, hogy aki itt 
lakik és be tud jelent-lakik és be tud jelent-
kezni, tegye meg és a kezni, tegye meg és a 
valóságot tükrözzük valóságot tükrözzük 
lakosságszám tekinte-lakosságszám tekinte-
tében is.tében is.

Mutassuk meg Mutassuk meg 
mennyien vagyunk!mennyien vagyunk!

                
                
                

              Együtt a faluval, a faluért!Együtt a faluval, a faluért!
Baksa FerencBaksa Ferenc
polgármesterpolgármester

lehetőséggel.lehetőséggel.
A Belügyminisztérium A Belügyminisztérium 

ismételten kiírta az utak ismételten kiírta az utak 
felújítására a pályázatot, felújítására a pályázatot, 
melyre szintén adtunk melyre szintén adtunk 
be pályázatot, mégpe-be pályázatot, mégpe-
dig a Zöldmező utcai dig a Zöldmező utcai 
szakaszra, ami bruttó szakaszra, ami bruttó 
20 000 000 Ft lenne, 20 000 000 Ft lenne, 
ebből 17 000 000 Ft-ot ebből 17 000 000 Ft-ot 
jelent a támogatás, az jelent a támogatás, az 
önkormányzatnak pedig önkormányzatnak pedig 
a fennmaradó 3 000 000 a fennmaradó 3 000 000 
Ft önrészt kell biztosíta-Ft önrészt kell biztosíta-
nia a költségvetésében, nia a költségvetésében, 
melyet a képviselőtes-melyet a képviselőtes-
tület meg is tett.tület meg is tett.

Az önkormányzat Az önkormányzat 
és a testület tagjai is, és a testület tagjai is, 
valamint jómagam is valamint jómagam is 
folyamatosan figyeljük a folyamatosan figyeljük a 
pályázati lehetőségeket, pályázati lehetőségeket, 

melyekkel Madocsa melyekkel Madocsa 
tovább fejlődését tudjuk tovább fejlődését tudjuk 
elérni és egy élhetőbb, elérni és egy élhetőbb, 
biztonságosabb lakó biztonságosabb lakó 
környezet kialakítását környezet kialakítását 
tudjuk elérni. tudjuk elérni. 

A Posta ügyben azt A Posta ügyben azt 
tudom elmondani, hogy tudom elmondani, hogy 
az átszervezési szándé-az átszervezési szándé-
ka egyenlőre fel van ka egyenlőre fel van 
függesztve, tudomásom függesztve, tudomásom 
szerint. Amint az el szerint. Amint az el 
is hangzott Süli János is hangzott Süli János 
tárcanélküli miniszter tárcanélküli miniszter 
úrtól, azon dolgozik úrtól, azon dolgozik 
ő is, hogy ne legyen ő is, hogy ne legyen 
áthelyezve a Mado-áthelyezve a Mado-
csai Posta kirendeltsé-csai Posta kirendeltsé-
ge. Köszönjük a posta ge. Köszönjük a posta 
megtartásáért végzett megtartásáért végzett 
civil összefogást, így civil összefogást, így 
legalább több szálon legalább több szálon 

futnak az események, futnak az események, 
annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy 
ne legyen áthelyezés.ne legyen áthelyezés.

A Dunaparton törté-A Dunaparton törté-
nő beruházásról pedig nő beruházásról pedig 
a Madagro Kft. tud a Madagro Kft. tud 
bővebb tájékoztatást bővebb tájékoztatást 
adni, kértem őket, adni, kértem őket, 
hogy adjanak részünkre hogy adjanak részünkre 
egy olyan elfogadható egy olyan elfogadható 
közleményt, melyből közleményt, melyből 
a madocsai emberek a madocsai emberek 
megnyugtató válaszokat megnyugtató válaszokat 
tudnak kapni kérdése-tudnak kapni kérdése-
ikre. Ezt megkaptuk ikre. Ezt megkaptuk 
és a lakosok számára és a lakosok számára 
elérhetővé tettük Mado-elérhetővé tettük Mado-
csa Község Facebook csa Község Facebook 
oldalán. A kivitelezési oldalán. A kivitelezési 
munkálatok miatt meg-munkálatok miatt meg-
növekedett forgalomra növekedett forgalomra 

kell számítani utainkon, kell számítani utainkon, 
kérjük megértésüket és kérjük megértésüket és 
fokozott figyelemmel fokozott figyelemmel 
közlekedjenek.közlekedjenek.

A legutóbbi írásom-A legutóbbi írásom-
ban, amikor az Ízőr-ban, amikor az Ízőr-
zőkről írtam nem tet-zőkről írtam nem tet-
tem említést Kuti Jana tem említést Kuti Jana 
munkásságáról, ezúton munkásságáról, ezúton 
is bocsánatot kérek és is bocsánatot kérek és 
köszönöm, köszönjük köszönöm, köszönjük 
csodálatos alkotásait, csodálatos alkotásait, 
szorgalmát, melyek-szorgalmát, melyek-
kel méltán hozzájárul kel méltán hozzájárul 
Madocsa hírnevének Madocsa hírnevének 
öregbítéséhez és hagyo-öregbítéséhez és hagyo-
mányaink ápolásához.mányaink ápolásához.

Együtt a faluval, a Együtt a faluval, a 
faluért!faluért!

Baksa FerencBaksa Ferenc
polgármesterpolgármester



4. oldal4. oldal Madocsai Hírmondó 

Agrárkamarai hírek 2022 tavaszán
Tisztelt Gazdálkodók!Tisztelt Gazdálkodók!
1. Nitrát adatszolgáltatás1. Nitrát adatszolgáltatás
A korábbi évek gyakorlata szerint a nitrát adatszolgáltatás szankciómentesen továbbra is A korábbi évek gyakorlata szerint a nitrát adatszolgáltatás szankciómentesen továbbra is 
január 1. és március 31. között tehető meg.január 1. és március 31. között tehető meg.
2013. szeptember 1-től az ország területének több mint 69%-a nitrátérzékeny besorolásba 2013. szeptember 1-től az ország területének több mint 69%-a nitrátérzékeny besorolásba 
került.került.
Nitrátérzékenynek minősül:Nitrátérzékenynek minősül:
- blokkazonosító alapján nitrátérzékeny besorolású terület- blokkazonosító alapján nitrátérzékeny besorolású terület
- állattartó telep- állattartó telep
- állattartó telephez tartozó trágyatároló területe- állattartó telephez tartozó trágyatároló területe

A nitrátérzékeny területekről többek között a benyújtott egységes kérelem térképeinek fejA nitrátérzékeny területekről többek között a benyújtott egységes kérelem térképeinek fejlé-lé-
ce, illetve a ce, illetve a www.mepar.hu oldalon a blokkazonosító alapján tájékozódhatnak. oldalon a blokkazonosító alapján tájékozódhatnak.
2. Őstermelői tudnivalók2. 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 bevé-úgy pl. a kamarai tagdíjat továbbra is fizetniük kell, akkor is, ha nincs ilyen jellegű bevé-
telük.telük.
3. Piaci értékesítés3. Piaci 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 piacon továbbra is ki kell tennie a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”  
feliratot, illetve az őstermelői igazolvány száma HELYETT a feliratot, illetve az őstermelői igazolvány száma HELYETT a FELIR azonosítójátFELIR azonosítóját és a  és a NÉB-NÉB-
IH tevékenységazonosítójátIH tevékenységazonosítóját..
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 utánanéz-) is utánanéz-
hetnek.hetnek.
Őstermelő helyett annak hozzátartozója vagy alkalmazottja is árusíthat, ebben az esetben Őstermelő helyett annak hozzátartozója vagy alkalmazottja is árusíthat, ebben az esetben 
ezt jelezni kell a ezt 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!
A falugazdász irodában történő ügyintézéshez a járványügyi helyzet meghosszabbítása A falugazdász irodában történő ügyintézéshez a járványügyi helyzet meghosszabbítása 
továbbra is előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges. továbbra is előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges. 
Ügyfélfogadás: csütörtök 8-12 óráigÜgyfélfogadás: csütörtök 8-12 óráig

Megértésüket köszönöm:Megértésüket köszönöm:
Bán Bálint GézánéBán Bálint Gézáné
falugazdászfalugazdász
06 30/418 40 9306 30/418 40 93
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Támogassa idén is a Madocsait!
Magánszemélyként Magánszemélyként 

idén is dönthet úgy, hogy idén is dönthet úgy, hogy 
a megfizetett személyi a megfizetett személyi 
jövedelemadójának 1%-át jövedelemadójának 1%-át 
felajánlja egy regisztrált felajánlja egy regisztrált 
civil szervezetnek! civil szervezetnek! 

A tavalyi felhíváshoz A tavalyi felhíváshoz 
hasonlóan ismét arra hasonlóan ismét arra 
buzdítanám a kedves buzdítanám a kedves 
olvasót, hogy adójának olvasót, hogy adójának 
1%-át ajánlja valamely 1%-át ajánlja valamely 
madocsai civil szerve-madocsai civil szerve-
zetnek. A települészetnek. A településünkünk  
életéből elengedhetetlen életéből elengedhetetlen 
hozzávaló a tenni aka-hozzávaló a tenni aka-
ró lakosok fáradozása ró lakosok fáradozása 
is, amellyel némi színt is, amellyel némi színt 

visznek a szürke hét-visznek a szürke hét-
köznapokba vagy éppen köznapokba vagy éppen 
a különböző rendezvé-a különböző rendezvé-
nyeket igyekeznek még nyeket igyekeznek még 
színesebbé varázsolni. színesebbé varázsolni. 
Munkájukhoz azonban Munkájukhoz azonban 
nélkülözhetetlen a meg-nélkülözhetetlen a meg-
felelő anyagi forrás. Az felelő anyagi forrás. Az 
adója 1%-adója 1%-ánakának felaján- felaján-
lásával most támogat-lásával most támogat-
hatja a madocsai civil hatja a madocsai civil 
szervezeteket, amellyel szervezeteket, amellyel 
végső soron a falut végső soron a falut 
támogatja! A nyilatko-támogatja! A nyilatko-
zat megtételére zat megtételére 2022. 2022. 
május 20. a határidő!május 20. a határidő!  

A Madocsán regisztrált, A Madocsán regisztrált, 

2022-ben 1% felajánlásra 2022-ben 1% felajánlásra 
jogosult civil szerve-jogosult civil szerve-
zetek listája az alábbi zetek listája az alábbi 
táblázatban olvashatóAz táblázatban olvashatóAz 
idén sem lenne helyes idén sem lenne helyes 
megfeledkeznünk azok-megfeledkeznünk azok-
ról a szervezetekről és ról a szervezetekről és 
társulatokról, amelyek társulatokról, amelyek 
ugyan 1%-os felajánlásra ugyan 1%-os felajánlásra 
nem jogosultak vagy nem jogosultak vagy 
a társulás hivatalosan a társulás hivatalosan 
nincs bejegyezve, de nincs bejegyezve, de 
mindannyian tudjuk, mindannyian tudjuk, 
hogy ők ugyanúgy hogy ők ugyanúgy 
szerves részét képezik szerves részét képezik 
falunk hétköznapjainak. falunk hétköznapjainak. 
A www.madocsa.hu A www.madocsa.hu 

weboldalon a Madocsa/weboldalon a Madocsa/
Civil szervezetek menü-Civil szervezetek menü-
pontban megtalálható pontban megtalálható 
az egyes szervezetek az egyes szervezetek 
elérhetősége. A támo-elérhetősége. A támo-
gatási lehetőségekről gatási lehetőségekről 
ott vagy a szervezet ott vagy a szervezet 
vezetőjénél lehet sze-vezetőjénél lehet sze-
mélyesen érdeklődni. mélyesen érdeklődni. 

Természetesen az Természetesen az 
1%-ra jogosult szerve-1%-ra jogosult szerve-
zetek más úton történő zetek más úton történő 
támogatására a további-támogatására a további-
akban is van lehetőség, akban is van lehetőség, 
egyik nem zárja ki a egyik nem zárja ki a 
másikat.másikat.

ADÓSZÁM 2022-BEN 1%-RA JOGOSULT CIVIL 
SZERVEZETEK

SZERVEZET 
VEZETŐJE

18859452-1-17 A Madocsai Óvodásokért Közalapítvány Kissné Gelencsér Klára
19952235-1-17 Madocsa Sportegyesület Lénárt Gyula

18979749-1-17 Madocsáért Környezetvédelmi És Kulturális Értékőrző 
Egyesület Törjék Gábor Ferenc

18860218-1-17 Madocsai Árpádkori Templom Műemléki Védelmében 
Közalapítvány Vajer Ferencné

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

18857955-1-17 Madocsai Tehetséggondozó Közalapítvány Bánné Vörös Klára

EGYÉB MÓDON TÁMOGATHATÓ 
SZERVEZETEK

SZERVEZET 
VEZETŐJE

Édes Üröm Egyesület Bedzsula Bálint

Madocsai Amatőr Színjátszó Társulat Juhász Béláné (Törjék 
Éva)

Madocsai Földtulajdonosok Vadásztársasága Szabó Ferenc
Madocsa Markáns Sport és Hagyományőrző 

Lovas Egyesület Vörös Ferenc Zsolt

Madocsai Nyugdíjasklub Tarczalné Deák Erika
Madocsai Polgárőr Egyesület Szalai András

Madocsai Sporthorgász Egyesület Tóth Gábor

Bízzunk benne, hogy a Bízzunk benne, hogy a 
pandémia enyhülésével pandémia enyhülésével 
az élet ismét visszatér-az élet ismét visszatér-
het a régi kerékvágásba het a régi kerékvágásba 
és élvezhetjük a külön-és élvezhetjük a külön-
böző szervezetek által böző szervezetek által 
nyújtott programokat nyújtott programokat 
az év folyamán!az év folyamán!
Támogassuk őket ebben!Támogassuk őket ebben!

Üdvözlettel, Üdvözlettel, 
Törjék GáborTörjék Gábor
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Kedves Madocsaiak!
Hosszú gondolkodás Hosszú gondolkodás 

után jutottam el arra, után jutottam el arra, 
hogy pár gondolatomat hogy pár gondolatomat 
megosszam egyházunk-megosszam egyházunk-
ról a falu lakosságával. ról a falu lakosságával. 

Előre kijelentem, hogy Előre kijelentem, hogy 
senkit sem szeretnék senkit sem szeretnék 
megsérteni, de mégis, megsérteni, de mégis, 
mint a Madocsai Refor-mint a Madocsai Refor-
mátus Egyházközség mátus Egyházközség 
gondnoka, tájékoztatás gondnoka, tájékoztatás 
jelleggel szerettem volna jelleggel szerettem volna 
pár sort írni. pár sort írni. 

Mint már olyan sokszor Mint már olyan sokszor 
elmondtuk, a gyüleke-elmondtuk, a gyüleke-
zet a saját bevételeiből zet a saját bevételeiből 

gazdálkodik. Ez azt gazdálkodik. Ez azt 
jelenti, hogy azért van jelenti, hogy azért van 
lelkészünk, szépülő épü-lelkészünk, szépülő épü-
leteink, templomunk, leteink, templomunk, 
amire mindannyian amire mindannyian 
oly büszkék vagyunk, oly büszkék vagyunk, 
mert vannak még olyan mert vannak még olyan 
emberek, akik átérzik, emberek, akik átérzik, 
hogy mindezt támoga-hogy mindezt támoga-
tásaikkal, befizetéseik-tásaikkal, befizetéseik-
kel (egyházfenntartói kel (egyházfenntartói 
járulék, adományok, járulék, adományok, 
perselypénz) fenntartják perselypénz) fenntartják 
az egyházat. Teszik ezt az egyházat. Teszik ezt 
olyan emberekért is, olyan emberekért is, 
akik csak „szolgáltatá-akik csak „szolgáltatá-
sokat” (temetés, harang, sokat” (temetés, harang, 

esküvő, konfirmáció) esküvő, konfirmáció) 
kérnek, és ezen alkal-kérnek, és ezen alkal-
makkor „kényszerből” makkor „kényszerből” 
fizetnek, de tovább nem.  fizetnek, de tovább nem.  
Arra nem gondolnak, Arra nem gondolnak, 
hogy ha a gyerekeik hogy ha a gyerekeik 
felnőnek, talán azok felnőnek, talán azok 
is szeretnének majd is szeretnének majd 
esküdni, kereszteltetni. esküdni, kereszteltetni. 
Ha így gondolkodunk, Ha így gondolkodunk, 
vajon lesz-e majd még vajon lesz-e majd még 
rá lehetőségük? rá lehetőségük? 

Hűségesen fizető Hűségesen fizető 
időseink egyre többen időseink egyre többen 
meghalnak. Az utánuk meghalnak. Az utánuk 
itt maradt családoknak, itt maradt családoknak, 
unokáknak kellene unokáknak kellene 

átvenniük az egyház átvenniük az egyház 
fenntartását. Szeretjük fenntartását. Szeretjük 
hallani a harang hang-hallani a harang hang-
ját, de vajon gondo-ját, de vajon gondo-
lunk-e arra, hogy az a lunk-e arra, hogy az a 
harang olykor elromlik harang olykor elromlik 
és lehet, hogy pár év és lehet, hogy pár év 
múlva cserélni is kell? múlva cserélni is kell? 
De lesz-e miből?De lesz-e miből?

Sajnos egy kicsit erre Sajnos egy kicsit erre 
a helyzetre reagálva a helyzetre reagálva 
kellett már régóta a kellett már régóta a 
presbitériumnak beve-presbitériumnak beve-
zetnie az alábbiakat, zetnie az alábbiakat, 
amivel szeretnénk, ha amivel szeretnénk, ha 
mindenki tisztában mindenki tisztában 
lenne:lenne:

Temetésnél legalább Temetésnél legalább 
10 évre visszamenőleg 10 évre visszamenőleg 
kell az elhunytnak kell az elhunytnak 
egyházfenntartónak egyházfenntartónak 
lennie. Keresztelésnél lennie. Keresztelésnél 
a szülőknek és kereszt-a szülőknek és kereszt-
szülőknek is legalább szülőknek is legalább 
3 évre visszamenőleg, 3 évre visszamenőleg, 
esküvőnél mindkét esküvőnél mindkét 
félnek legalább 3 évre félnek legalább 3 évre 
visszamenőleg, konfir-visszamenőleg, konfir-
máció esetében mind-máció esetében mind-
két szülőnek legalább két szülőnek legalább 
3 évre visszamenőleg 3 évre visszamenőleg 
kell egyházfenntartónak kell egyházfenntartónak 
lennie, vagy azt vissza-lennie, vagy azt vissza-
menőlegesen kifizetnie. menőlegesen kifizetnie. 

2022-ben az 2022-ben az 

egyházfenntartói járulék egyházfenntartói járulék 
egyházmegyei megkötés egyházmegyei megkötés 
alapján 8.000 Ft/fő. Az alapján 8.000 Ft/fő. Az 
évi egyszeri adomány, évi egyszeri adomány, 
aki nem kíván egyház-aki nem kíván egyház-
fenntartó lenni, tovább-fenntartó lenni, tovább-
ra is 4.500 Ft/fő. Ezek ra is 4.500 Ft/fő. Ezek 
az adományozóink is az adományozóink is 
jogosultak a presbité-jogosultak a presbité-
rium korábbi döntése rium korábbi döntése 
értelmében az említett értelmében az említett 
„szolgáltatások” igény-„szolgáltatások” igény-
bevételére. Amennyiben bevételére. Amennyiben 
valakinek visszamenő-valakinek visszamenő-
leges díjat kell fizetnie, leges díjat kell fizetnie, 
az csak a mindenkori az csak a mindenkori 
egyházfenntartói járulék egyházfenntartói járulék 
összegével rendezhető, összegével rendezhető, 

ami jelenleg 8.000 Ft. ami jelenleg 8.000 Ft. 
Tehát aki idén szeretne Tehát aki idén szeretne 
kereszteltetni, esküdni, kereszteltetni, esküdni, 
stb. és 3 legalább 3 éve stb. és 3 legalább 3 éve 
nem fizetett, annak nem fizetett, annak 
24.000 Ft-ot kell idén 24.000 Ft-ot kell idén 
kifizetnie.kifizetnie.

Stóladíjaink, ugyancsak Stóladíjaink, ugyancsak 
egyházmegyei megkö-egyházmegyei megkö-
tés szerint – temetés és tés szerint – temetés és 
esküvő után fizetendő esküvő után fizetendő 
– jelenleg 20.000 Ft.– jelenleg 20.000 Ft.

Az egyházunkat min-Az egyházunkat min-
dig a jelen generáció dig a jelen generáció 
tudja fenntartani a jövő tudja fenntartani a jövő 
nemzedék számára. Ezt nemzedék számára. Ezt 
tették elődeink is, ami-tették elődeink is, ami-
kor felépítették és ránk kor felépítették és ránk 

hagyták mai gyüleke-hagyták mai gyüleke-
zetünket. Becsüljük hát zetünket. Becsüljük hát 
meg mi is magunknak meg mi is magunknak 
és az utánunk követ-és az utánunk követ-
kezőknek! kezőknek! 

Köszönöm mindazok-Köszönöm mindazok-
nak, akik elolvasták e nak, akik elolvasták e 
sorokat! A szívükhöz sorokat! A szívükhöz 
szerettem volna szólni, szerettem volna szólni, 
hiszen mindent a szív hiszen mindent a szív 
irányít bennünk. Aztán irányít bennünk. Aztán 
jön a gondolat és abból jön a gondolat és abból 
lesznek a cselekedetek.lesznek a cselekedetek.

 „Mert ahol a te kin- „Mert ahol a te kin-
csed van, ott lesz a te csed van, ott lesz a te 
szíved is.” (Máté 6,21)szíved is.” (Máté 6,21)

Vajer FerencnéVajer Ferencné

HARANGOZÁSI DÍJAINKHARANGOZÁSI DÍJAINK
EmlékharangEmlékharang egyházfenntartónakegyházfenntartónak 1.500 Ft1.500 Ft

nem egyházfenntartónaknem egyházfenntartónak 8.000 Ft8.000 Ft

HírharangHírharang egyházfenntartónakegyházfenntartónak ingyenesingyenes

nem egyházfenntartónaknem egyházfenntartónak 8.000 Ft8.000 Ft

Temetési harangTemetési harang egyházfenntartónakegyházfenntartónak 1.500 Ft1.500 Ft

nem egyházfenntartónaknem egyházfenntartónak 8.000 Ft8.000 Ft
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In memoriam Hollóssy Olga
Megdöbbenve és fájó Megdöbbenve és fájó 

szívvel értesültünk – szívvel értesültünk – 
a Madocsai Reformá-a Madocsai Reformá-
tus Gyülekezet és a tus Gyülekezet és a 
Madocsai Református Madocsai Református 
Általános Iskola tel-Általános Iskola tel-
jes közössége – arról, jes közössége – arról, 
hogy Hollóssy Olga hogy Hollóssy Olga 
testvérünk, kollégánk testvérünk, kollégánk 
február 16-án nagy február 16-án nagy 
akaraterővel és méltó-akaraterővel és méltó-
sággal viselt betegsé-sággal viselt betegsé-
ge után Teremtőjéhez ge után Teremtőjéhez 
költözött. Zeneszerető költözött. Zeneszerető 
szíve megpihent, zon-szíve megpihent, zon-
gorán és orgonán játszó gorán és orgonán játszó 
keze öröklétbe hajlott. keze öröklétbe hajlott. 

Hollóssy Olga sokrétű Hollóssy Olga sokrétű 
és példaértékű közéleti és példaértékű közéleti 
alkotómunkát folytatott alkotómunkát folytatott 
közöttünk évtizedeken közöttünk évtizedeken 
keresztül.  A helyi keresztül.  A helyi 
református gyülekezet református gyülekezet 
presbitere és kántora presbitere és kántora 
volt, három lelkésszel volt, három lelkésszel 
szolgált együtt.  Hite szolgált együtt.  Hite 
mindvégig megingat-mindvégig megingat-
hatatlanul erős volt. hatatlanul erős volt. 
Örömmel és önzetle-Örömmel és önzetle-
nül, teljes odaadással nül, teljes odaadással 
teljesítette szolgálatát a teljesítette szolgálatát a 
református egyházban – református egyházban – 
kórust vezetett, tábort is kórust vezetett, tábort is 
szervezett. Istentől való szervezett. Istentől való 
feladatként tekintett a feladatként tekintett a 
kántori szolgálatra és kántori szolgálatra és 
az Ő iránta való sze-az Ő iránta való sze-
retetében kiteljesedett, retetében kiteljesedett, 
reformátussá vált. Egy-reformátussá vált. Egy-
házi alkalmakkor első-házi alkalmakkor első-
ként érkezett és utoljára ként érkezett és utoljára 
távozott a templomból. távozott a templomból. 
Nagyon szerette és Nagyon szerette és 
szívében hordozta a szívében hordozta a 
gyülekezetét. gyülekezetét. 

A madocsai iskola A madocsai iskola 

egyházi intézménnyé egyházi intézménnyé 
válásakor kezdett tele-válásakor kezdett tele-
pülésünkön ének-zenét pülésünkön ének-zenét 
tanítani. Az énekórákon tanítani. Az énekórákon 
kívül őszinte lelkese-kívül őszinte lelkese-
déssel vett részt közös déssel vett részt közös 
éneklések szervezésében, éneklések szervezésében, 
tanításában karácsony és tanításában karácsony és 
más egyházi alkalmak más egyházi alkalmak 
előtt. A zsoltárének-előtt. A zsoltárének-
lő versenyekre nagy lő versenyekre nagy 
szeretettel és szakmai szeretettel és szakmai 
hozzáértéssel készítet-hozzáértéssel készítet-
te fel kis tanítványait. te fel kis tanítványait. 
Zongorakíséretével és Zongorakíséretével és 
jelenlétével biztos pontot jelenlétével biztos pontot 
jelentett mindannyiunk-jelentett mindannyiunk-
nak. Egy békés oázis nak. Egy békés oázis 
volt, akivel minden volt, akivel minden 
találkozás felért egy iga-találkozás felért egy iga-
zi felüdüléssel. Utoljára zi felüdüléssel. Utoljára 
október elején szerve-október elején szerve-
zett közös daléneklést zett közös daléneklést 
a Zene Világnapján az a Zene Világnapján az 
iskola aulájában, ezzel iskola aulájában, ezzel 
búcsúzott tőlünk.búcsúzott tőlünk.

Mikor megérkezett Mikor megérkezett 
az iskolába, már az az iskolába, már az 
udvarról messzire elhal-udvarról messzire elhal-
latszott a zongoraszó. latszott a zongoraszó. 
Innen mindenki tud-Innen mindenki tud-
ta, hogy itt van Olga ta, hogy itt van Olga 
néni, elkezdődtek a néni, elkezdődtek a 
délutáni zongoraórák. délutáni zongoraórák. 
Misszióként tekintett a Misszióként tekintett a 
klasszikus zeneoktatás klasszikus zeneoktatás 
színvonalának fele-színvonalának fele-
melésére és a kultúra melésére és a kultúra 
fejlesztésére nemcsak fejlesztésére nemcsak 
Madocsán, hanem a Madocsán, hanem a 
környező települése-környező települése-
ken is. Tevékenységét ken is. Tevékenységét 
Bölcskén díszpolgári Bölcskén díszpolgári 
címmel is elismerték, címmel is elismerték, 
melyre családja máig melyre családja máig 

nagyon büszke.nagyon büszke.
Sok generációt fel-Sok generációt fel-

nevelt, a tanítványai nevelt, a tanítványai 
nagyon szerették őt, nagyon szerették őt, 
nagyon sok versenyen nagyon sok versenyen 
kimagasló színvonalon kimagasló színvonalon 
teljesítettek: díjakat hoz-teljesítettek: díjakat hoz-
tak el. Szép példája kis tak el. Szép példája kis 
tanítványai hálájának, tanítványai hálájának, 
hogy nagy részük a hogy nagy részük a 
mai napon fent énekel a mai napon fent énekel a 
kórusban. Jó kapcsolatot kórusban. Jó kapcsolatot 
ápolt azokkal a tanuló-ápolt azokkal a tanuló-
ival, akiket a szárnyai ival, akiket a szárnyai 
alól kiengedett. A tanít-alól kiengedett. A tanít-
ványai évekkel később ványai évekkel később 
is tanácsot, véleményt is tanácsot, véleményt 
kértek tőle, szeretettel kértek tőle, szeretettel 
tartották a kapcsola-tartották a kapcsola-
tot vele. A zokszó és tot vele. A zokszó és 
panasz nélkül viselt panasz nélkül viselt 
betegsége ellenére az betegsége ellenére az 
utolsó pillanatig örö-utolsó pillanatig örö-
mét lelte tanítványai mét lelte tanítványai 
oktatásában. oktatásában. 

Mindvégig lelkesedett Mindvégig lelkesedett 
a hivatásáért, örömet a hivatásáért, örömet 
okozott neki, hogy min-okozott neki, hogy min-
den gyermek világról den gyermek világról 
alkotott képét tágítsa, alkotott képét tágítsa, 
csiszolja, lelkét finomítsa, csiszolja, lelkét finomítsa, 
stílusérzékét fejlessze. stílusérzékét fejlessze. 
Kitartása, szorgalma Kitartása, szorgalma 
és elszántsága vezérel-és elszántsága vezérel-
te, hogy mindenkiből te, hogy mindenkiből 
a legjobbat hozza ki. a legjobbat hozza ki. 
Tudását a legnagyobb Tudását a legnagyobb 
szeretettel osztotta meg szeretettel osztotta meg 
tanítványaival. Igazi tanítványaival. Igazi 
pedagógus volt, csupa pedagógus volt, csupa 
nagybetűvel! nagybetűvel! 

Embersége, mindenki Embersége, mindenki 
iránti tisztelete és elfo-iránti tisztelete és elfo-
gadása, a belőle áradó gadása, a belőle áradó 
jóság pótolhatatlan vesz-jóság pótolhatatlan vesz-
teség mindannyiunknak. teség mindannyiunknak. 

Erényességben és az Erényességben és az 
Úristen útjain való Úristen útjain való 
kitartásban példa ő kitartásban példa ő 
mindegyikünk számára.mindegyikünk számára.

Ezek a napok az Ezek a napok az 
emlékezés, a fájdalmas emlékezés, a fájdalmas 
hiány, a kínzó miértek, hiány, a kínzó miértek, 
az elszalasztott mon-az elszalasztott mon-
datok és találkozások datok és találkozások 
miatti sajnálat órái. De miatti sajnálat órái. De 
nemcsak azoké! nemcsak azoké! 

A mi szívünket meg-A mi szívünket meg-
tölti a bizalom: nem a tölti a bizalom: nem a 
sötété, a halálé a végső sötété, a halálé a végső 
szó. Az éremnek két szó. Az éremnek két 
oldala van: nagypéntek oldala van: nagypéntek 
nélkül sincs húsvét, nélkül sincs húsvét, 
sőt, a húsvétvasárnap sőt, a húsvétvasárnap 
hajnala segít megérteni hajnala segít megérteni 
a nagypénteken történ-a nagypénteken történ-
teket. Túl szeretnénk teket. Túl szeretnénk 
látni a most becsukódó látni a most becsukódó 
ajtón, hinni, hogy az ajtón, hinni, hogy az 
az ajtó odaát otthonra az ajtó odaát otthonra 
nyílik Olga néni szá-nyílik Olga néni szá-
mára. Erre az átköltö-mára. Erre az átköltö-
zésre szeretnénk úgy zésre szeretnénk úgy 
gondolni, mint minden gondolni, mint minden 
olyan kiteljesedésére, olyan kiteljesedésére, 
ami ezen a földön töre-ami ezen a földön töre-
dékes, beteg, fájdalmas dékes, beteg, fájdalmas 
és tökéletlen volt. és tökéletlen volt. 

Nagy bizalom és hit Nagy bizalom és hit 
kérdése, hogy most elen-kérdése, hogy most elen-
gedjük szeretetett testvé-gedjük szeretetett testvé-
rünk kezét, átengedjük rünk kezét, átengedjük 
őt a Teremtőnek, hogy őt a Teremtőnek, hogy 
kiteljesítse üdvösségét. kiteljesítse üdvösségét. 
Nem látjuk már, hogy Nem látjuk már, hogy 
merre, de ismerjük és merre, de ismerjük és 
szeretjük azt, aki tova-szeretjük azt, aki tova-
viszi őt. viszi őt. 

Segítsen bennünket Segítsen bennünket 
a halállal való kien-a halállal való kien-
gesztelődésben, hogy a gesztelődésben, hogy a 
teremtő Isten ölelésében teremtő Isten ölelésében 
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otthonra, örök hazára, otthonra, örök hazára, 
örök szeretetre talál örök szeretetre talál 
eltávozott szerettünk, eltávozott szerettünk, 
és majd mi is! Bízunk és majd mi is! Bízunk 
abban, hogy az álta-abban, hogy az álta-
la olyannyira kedvelt la olyannyira kedvelt 
klasszikus zenét egy klasszikus zenét egy 
örökkévalóságon át örökkévalóságon át 
zengheti az égi kórus-zengheti az égi kórus-
ban, egyesülve a már ban, egyesülve a már 

átköltözöttek énekével. átköltözöttek énekével. 
Öröksége, szellemi Öröksége, szellemi 

hagyatéka, lelkületének hagyatéka, lelkületének 
lenyomata tovább él lenyomata tovább él 
tanítványaiban, kollégái-tanítványaiban, kollégái-
ban, a gyülekezet tagja-ban, a gyülekezet tagja-
iban, mindannyiunkban, iban, mindannyiunkban, 
akik ismertük. Amit ő akik ismertük. Amit ő 
adott a felnövekvő fi a-adott a felnövekvő fi a-
talságnak és közvetve talságnak és közvetve 
mindannyiunknak, az mindannyiunknak, az 

valóban útravaló és valóban útravaló és 
iránytű. Életének üzenetét iránytű. Életének üzenetét 
tovább éltetni, minden-tovább éltetni, minden-
napjainkba integrálni napjainkba integrálni 
erkölcsi kötelesség. erkölcsi kötelesség. 

Drága Olga néniért, Drága Olga néniért, 
legyen hála a Terem-legyen hála a Terem-
tőnek! Nagyon fog tőnek! Nagyon fog 
hiányozni nekünk! hiányozni nekünk! 
Bú csúnk azonban csak Bú csúnk azonban csak 
ideiglenes. Békés útra, ideiglenes. Békés útra, 

szabadságra, szárnya-szabadságra, szárnya-
lásra engedjük el őt a lásra engedjük el őt a 
viszontlátás reményében viszontlátás reményében 
az égi zongoránál! az égi zongoránál! 

a Madocsai Refor-a Madocsai Refor-
mátus Gyülekezet és a mátus Gyülekezet és a 
Madocsai Református Madocsai Református 
Általános Iskola nevébenÁltalános Iskola nevében
Balázsné Taczman Mária

Beszámoló a Madocsáért Egyesület 2021. évi tevekénységéről
A tavalyi év során A tavalyi év során 

jelentkeztünk időközi jelentkeztünk időközi 
beszámolóval, ugyanak-beszámolóval, ugyanak-
kor engedjék meg, hogy kor engedjék meg, hogy 
röviden összefoglaljam, röviden összefoglaljam, 
illetve kiegészítsem a illetve kiegészítsem a 
tavalyi évben elvégzett tavalyi évben elvégzett 
egyesületi tevékenysé-egyesületi tevékenysé-
geinket.geinket.

A 2021. év egy nagy-A 2021. év egy nagy-
szabású szemétszedési szabású szemétszedési 
akcióval indult. Az akcióval indult. Az 
5111-es út felújítása 5111-es út felújítása 
során láthatóvá és hoz-során láthatóvá és hoz-
záférhetővé vált az a záférhetővé vált az a 
rengeteg hulladék, ami rengeteg hulladék, ami 
az út menti árokban az az út menti árokban az 
évek során összegyűlt.évek során összegyűlt.
Több, mint 40 lelkes Több, mint 40 lelkes 
résztvevő fáradhatatlan résztvevő fáradhatatlan 
munkájának köszön-munkájának köszön-
hetően gyakorlatilag a hetően gyakorlatilag a 
bekötőút teljes madocsai bekötőút teljes madocsai 
szakasza és a Madocsa szakasza és a Madocsa 
és Bölcske közötti sza-és Bölcske közötti sza-
kasz is megtisztult. A kasz is megtisztult. A 
munkák során néhány munkák során néhány 
értékes védett növényre értékes védett növényre 
is rábukkantunk. is rábukkantunk. 

Hosszas tervezgetés, Hosszas tervezgetés, 
egyeztetések sorozata egyeztetések sorozata 
után a madocsai Kati után a madocsai Kati 
Bolt hivatalos MME Bolt hivatalos MME 
kitűző partner lett. kitűző partner lett. 

Egyesületünk már rég-Egyesületünk már rég-
óta játszott a kitűző óta játszott a kitűző 
árusítás gondolatával. árusítás gondolatával. 
Nagy örömünkre Kati Nagy örömünkre Kati 
néni elfogadta a felké-néni elfogadta a felké-
résünket. Az első adag résünket. Az első adag 
kitűzőknek hamar lába kitűzőknek hamar lába 
is kélt, néhány hónap is kélt, néhány hónap 
elteltével pótlásra is elteltével pótlásra is 
szükség volt és a kitűzők szükség volt és a kitűzők 
népszerűsége töretlen. népszerűsége töretlen. 
Egyesületünk gondos-Egyesületünk gondos-
kodik a kitűzők pótlá-kodik a kitűzők pótlá-
sáról, MME-vel történő sáról, MME-vel történő 
egyeztetésről, az éves egyeztetésről, az éves 
elszámolásról is.elszámolásról is.

Júniusban felkérést Júniusban felkérést 
kaptunk az Önkor-kaptunk az Önkor-
mányzattól, hogy a mányzattól, hogy a 
Duna-partra épült mini Duna-partra épült mini 
tanösvényt töltsük meg tanösvényt töltsük meg 
élettel, azaz készítsük élettel, azaz készítsük 
el az információs táb-el az információs táb-
lákat. Az ökoturisztikai lákat. Az ökoturisztikai 
pályázat keretén belül pályázat keretén belül 
épített tanösvény keskeny épített tanösvény keskeny 
ösvényt jelölt ki szá-ösvényt jelölt ki szá-
munkra a témaválasztást munkra a témaválasztást 
illetően. A négy tábla illetően. A négy tábla 
négy témát karol fel: a négy témát karol fel: a 
Duna ölelésében fekvő Duna ölelésében fekvő 
településünk történeté-településünk történeté-
nek egy kis szeletét a nek egy kis szeletét a 
folyó és annak a tele-folyó és annak a tele-
pülés életére gyakorolt pülés életére gyakorolt 

hatásának szempontjá-hatásának szempontjá-
ból; a település körüli ból; a település körüli 
egykori legelők marad-egykori legelők marad-
ványainak élővilágát; ványainak élővilágát; 
a Duna-part és az azt a Duna-part és az azt 
kísérő erdők fl óráját kísérő erdők fl óráját 
és faunáját; valamint és faunáját; valamint 
a település halászati a település halászati 
és vadászati múltjából és vadászati múltjából 
merítettünk. A táblákat merítettünk. A táblákat 
a szoros határidő miatt a szoros határidő miatt 
éjjelente is terveztük és éjjelente is terveztük és 
szerkesztettük, bízunk szerkesztettük, bízunk 
benne, hogy a végered-benne, hogy a végered-
mény elnyeri a látogatók mény elnyeri a látogatók 
tetszését.tetszését.

Szintén júniusban Szintén júniusban 
egyesületünk egy rajzpá-egyesületünk egy rajzpá-
lyázatott hirdetett „NE lyázatott hirdetett „NE 
SZEMETELJ!” címmel, SZEMETELJ!” címmel, 
amelyre összesen 25 amelyre összesen 25 
csodálatos, különféle csodálatos, különféle 
technikával, kreatív technikával, kreatív 
elképzeléssel megvalósított elképzeléssel megvalósított 

alkotás érkezett. Nem alkotás érkezett. Nem 
titkolt szándékunk a titkolt szándékunk a 
rajzpályázattal felhívni a rajzpályázattal felhívni a 
fi gyelmet környezetünk fi gyelmet környezetünk 
védelmére, a szemete-védelmére, a szemete-
lés káros hatásaira. A lés káros hatásaira. A 
beküldött rajzokat látva beküldött rajzokat látva 
nagy örömmel állapí-nagy örömmel állapí-
tottuk meg, hogy már tottuk meg, hogy már 
a legkisebbek is értik, a legkisebbek is értik, 
érzik a környezetvé-érzik a környezetvé-
delem fontosságát.  A delem fontosságát.  A 
beküldött pályaművekből beküldött pályaművekből 
fi gyelemfelhívó táblákat fi gyelemfelhívó táblákat 
fogunk készíteni az idei fogunk készíteni az idei 
év során és a későb-év során és a későb-
biekben valamennyi biekben valamennyi 
rajzot fel fogjuk hasz-rajzot fel fogjuk hasz-
nálni rendezvényeken, nálni rendezvényeken, 
Facebook posztokban, Facebook posztokban, 
vagy valamilyen ter-vagy valamilyen ter-
mészetvédelmi akció mészetvédelmi akció 
keretében.keretében.

Július 17-én egy Július 17-én egy 
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elektronikai hulladékgyűj-elektronikai hulladékgyűj-
tési napot szerveztünk tési napot szerveztünk 
az Önkormányzat segít-az Önkormányzat segít-
ségével, amely minden ségével, amely minden 
várakozásunkat felülmúló várakozásunkat felülmúló 
eredménnyel zárult. Az eredménnyel zárult. Az 
összegyűlt hulladékot a összegyűlt hulladékot a 
cég csak több fordulóval cég csak több fordulóval 
tudta elszállítani. Még tudta elszállítani. Még 
egyszer köszönjük a egyszer köszönjük a 
lakosságnak, hogy élt lakosságnak, hogy élt 
ezzel a lehetőséggel és ezzel a lehetőséggel és 
ezzel hozzájárult ahhoz, ezzel hozzájárult ahhoz, 
hogy ezek a készülékek hogy ezek a készülékek 
nem kerülnek illegális nem kerülnek illegális 
lerakóba vagy nem lerakóba vagy nem 
megfelelő kezekbe.megfelelő kezekbe.

A tavalyi év folyamán A tavalyi év folyamán 
ismét sikeresen költöttek ismét sikeresen költöttek 
az általunk kihelyezett az általunk kihelyezett 
speciális odúkban a speciális odúkban a 

szalakóták, más nevü-szalakóták, más nevü-
kön a vasvargyúk. A kön a vasvargyúk. A 
Duna-Dráva Nemzeti Duna-Dráva Nemzeti 
Park segítségével a tava-Park segítségével a tava-
lyi fiókák is gyűrűket lyi fiókák is gyűrűket 

kaptak. Szintén tavaly kaptak. Szintén tavaly 
bukkantunk egy újabb bukkantunk egy újabb 
fokozottan védett fajra fokozottan védett fajra 
Madocsa határában. Madocsa határában. 
Egyik odúnkban egy Egyik odúnkban egy 
füleskuvik jelenlétét füleskuvik jelenlétét 
sikerült rögzítenünk, sikerült rögzítenünk, 
így ismét bővült a így ismét bővült a 
megfigyelt fajok listája.megfigyelt fajok listája.

Az augusztus 20-ai Az augusztus 20-ai 
hétvégén Madocsa hétvégén Madocsa 
Duna-partján startolt a Duna-partján startolt a 
Fúvós Fesztivál, ahova Fúvós Fesztivál, ahova 
az Önkormányzat fel-az Önkormányzat fel-
kérésére egyesületünk kérésére egyesületünk 
is kitelepült. Madocsa is kitelepült. Madocsa 
történelmi és termé-történelmi és termé-
szeti értékeit bemutató szeti értékeit bemutató 
kvízekkel és érdekes-kvízekkel és érdekes-
ségekkel készültünk. ségekkel készültünk. 
A legnagyobb sikert a A legnagyobb sikert a 

saját kezűleg készített saját kezűleg készített 
mezítlábas ösvény aratta. mezítlábas ösvény aratta. 

A 2020. novembe-A 2020. novembe-
rében ültetett temetői rében ültetett temetői 
hársfasorból néhány hársfasorból néhány 

fa sajnálatos módon fa sajnálatos módon 
kipusztult, aminek oka kipusztult, aminek oka 
feltételezhetően a fais-feltételezhetően a fais-
kola gondatlanságának kola gondatlanságának 
és a rendkívül forró és a rendkívül forró 
nyár kombinációjának nyár kombinációjának 
tudható be. A hiány-tudható be. A hiány-
zó fákat Egyesületünk zó fákat Egyesületünk 
tagjainak segítségével tagjainak segítségével 
2021. november 13-án 2021. november 13-án 
pótoltuk. pótoltuk. 

Természetesen a tavalyi Természetesen a tavalyi 
év során is folytattuk év során is folytattuk 
heroikus küzdelmünket heroikus küzdelmünket 
a bányanyitás ellen. Az a bányanyitás ellen. Az 
Egyesület a 2020-ban Egyesület a 2020-ban 
elindult ásványinyers-elindult ásványinyers-
anyag-kutatás műszaki anyag-kutatás műszaki 
üzemi tervének jóváha-üzemi tervének jóváha-
gyására indult eljárásban gyására indult eljárásban 
ügyfélként részt vesz. ügyfélként részt vesz. 
Az Egyesület az eljárást Az Egyesület az eljárást 
lezáró hatósági határozat lezáró hatósági határozat 
ellen keresetet nyújtott ellen keresetet nyújtott 
be, melynek bírósági be, melynek bírósági 
tárgyalására 2021. évben tárgyalására 2021. évben 
került sor. A bírósági került sor. A bírósági 
ítélet szerint a még 2020. ítélet szerint a még 2020. 
decemberében indított, decemberében indított, 
megismételt eljárás a megismételt eljárás a 
felsorakoztatott érve-felsorakoztatott érve-
ink ellenére 2021.07.02. ink ellenére 2021.07.02. 
napjától folytatódhatott. napjától folytatódhatott. 
A megismételt eljárást A megismételt eljárást 
lezáró határozatban a lezáró határozatban a 
Pécsi Bányakapitány-Pécsi Bányakapitány-
ság kiadta a kutatási ság kiadta a kutatási 
műszaki üzemi tervre műszaki üzemi tervre 

vonatkozó engedélyt. A vonatkozó engedélyt. A 
határozat ellen az Egye-határozat ellen az Egye-
sület keresetet nyújtott sület keresetet nyújtott 
be, a bírósági tárgya-be, a bírósági tárgya-
lásra 2022.01.13. napján lásra 2022.01.13. napján 
került volna sor, azon-került volna sor, azon-
ban egy iratkézbesítési ban egy iratkézbesítési 
hiba miatt elnapolásra hiba miatt elnapolásra 
került március 3-ra.  A került március 3-ra.  A 
folyamat jogi támoga-folyamat jogi támoga-
tásához Egyesületünk tásához Egyesületünk 
ügyvédi segítséget vesz ügyvédi segítséget vesz 
igénybe.igénybe.

A tavalyi évben először A tavalyi évben először 
Egyesületünk jogosult Egyesületünk jogosult 
volt magánszemélyek volt magánszemélyek 
1%-ának fogadására. 1%-ának fogadására. 
Hatalmas köszönettel Hatalmas köszönettel 
tartozunk azoknak is, tartozunk azoknak is, 
akik ezúton segítettek akik ezúton segítettek 
bennünket. Bízunk bennünket. Bízunk 
benne, hogy a beszá-benne, hogy a beszá-
molónkban bemutatott molónkban bemutatott 
eredmények elnyerték eredmények elnyerték 
Támogatóink tetszését és Támogatóink tetszését és 
bizalmát, így a jövőben bizalmát, így a jövőben 
is számíthatunk majd is számíthatunk majd 
segítségére Madocsa segítségére Madocsa 
környezeti- és kulturális környezeti- és kulturális 
értékeinek megőrzésének értékeinek megőrzésének 
érdekében.érdekében.
Mindenkinek köszönjük Mindenkinek köszönjük 
a támogatást!a támogatást!
A Madocsáért egyesület A Madocsáért egyesület 
csapatának nevében,csapatának nevében,

Törjék GáborTörjék Gábor
egyesületi elnökegyesületi elnök
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Madocsa Markáns
A cikk címének A cikk címének 

olvasása után gondolom olvasása után gondolom 
mindenkinek először mindenkinek először 
néhai (Parázs) Bán néhai (Parázs) Bán 
Ferenc, volt országos Ferenc, volt országos 
hírű „Madocsa Mar-hírű „Madocsa Mar-
káns” nevű fedező káns” nevű fedező 
ménje jutott eszébe ménje jutott eszébe 
és ez nem véletlen. és ez nem véletlen. 
Azzal szeretnénk emlé-Azzal szeretnénk emlé-
ket állítani Feri bácsi ket állítani Feri bácsi 
munkásságának, hogy munkásságának, hogy 
a lova után neveztük a lova után neveztük 
el egyesületünket. el egyesületünket. 

A tavalyi év október A tavalyi év október 
29. napján a madocsai 29. napján a madocsai 
ifjúsági házban tartot-ifjúsági házban tartot-
tuk a Madocsa Markáns tuk a Madocsa Markáns 
Sport és Hagyományőrző Sport és Hagyományőrző 
Lovas Egyesület alakuló Lovas Egyesület alakuló 

ülését, amin a helyszí-ülését, amin a helyszí-
nen megjelent lószerető nen megjelent lószerető 
és a támogató emberek és a támogató emberek 
segítségével 19 taggal segítségével 19 taggal 
sikeresen megalakultunk. sikeresen megalakultunk. 
Ez után következhetett Ez után következhetett 
a hivatalos ügyintézés a hivatalos ügyintézés 
a cégbíróságon, ami a cégbíróságon, ami 
egy hiánypótlással kez-egy hiánypótlással kez-
dődött és a madocsai dődött és a madocsai 
önkormányzat hozzájá-önkormányzat hozzájá-
ruló határozata kellett ruló határozata kellett 
a „Madocsa” név hasz-a „Madocsa” név hasz-
nálatához. A cégbíróság nálatához. A cégbíróság 
bejegyzett minket 2021. bejegyzett minket 2021. 
december 15-én. A december 15-én. A 
következő lépés NAV-következő lépés NAV-
nál adószám igénylése nál adószám igénylése 
volt, majd a K&H-nál volt, majd a K&H-nál 
bankszámlanyitás és az bankszámlanyitás és az 

elektronikus kapcsolat-elektronikus kapcsolat-
tartási cím bejegyzése. tartási cím bejegyzése. 

Az egyesület céljai Az egyesület céljai 
között szerepel, hogy között szerepel, hogy 
segítséget nyújtson segítséget nyújtson 
a lónevelő és lótartó a lónevelő és lótartó 
embereknek (tagoknak) embereknek (tagoknak) 
a lovaik azonosító (lóút-a lovaik azonosító (lóút-
levél) és egészségügyi levél) és egészségügyi 
(oltások, vérvételek) (oltások, vérvételek) 
iratainak beszerzésé-iratainak beszerzésé-
ben. A tagok számára ben. A tagok számára 
a versenysportba való a versenysportba való 
bekapcsolódás feltételeinek bekapcsolódás feltételeinek 
megteremtése a célunk. megteremtése a célunk. 
Ezen kívül szabadidő-Ezen kívül szabadidő-
sportot, versenyspor-sportot, versenyspor-
tot, tehetséggondozást tot, tehetséggondozást 
és utánpótlásnevelést és utánpótlásnevelést 
szeretnénk biztosítani, szeretnénk biztosítani, 

valamint hagyományőrző valamint hagyományőrző 
és lovas rendezvények és lovas rendezvények 
szervezését. Terveink szervezését. Terveink 
között szerepel az év között szerepel az év 
folyamán egy madocsai folyamán egy madocsai 
lovasnap megrendezése, lovasnap megrendezése, 
melynek összes feltétele melynek összes feltétele 
még nem áll rendel-még nem áll rendel-
kezésre. 2022.02.24-én kezésre. 2022.02.24-én 
az egyesület a Tolna az egyesület a Tolna 
Megyei Lovas Szövetség Megyei Lovas Szövetség 
tagja lett.   Márciusban tagja lett.   Márciusban 
tartjuk az idei első tartjuk az idei első 
közgyűlésünket, ahol közgyűlésünket, ahol 
többek között várjuk az többek között várjuk az 
új tagok jelentkezését is.új tagok jelentkezését is.

Madocsa, 2022.02.24.Madocsa, 2022.02.24.
Vörös Ferenc ZsoltVörös Ferenc Zsolt

Védőnői hírek
A 2022-es év első babái februárban érkeztek: A 2022-es év első babái februárban érkeztek: Farkas Boglárka ÉvaFarkas Boglárka Éva, F arkas Bea 
kislánya, akire otthon Beni, a nagytesó is vigyáz; és kislánya, akire otthon Beni, a nagytesó is vigyáz; és Laposa LíviaLaposa Lívia, Gábor és Olgi 
harmadik gyermeke, akit Fruzsi és Bogi már türelmetlenül várt haza. Azért 
egy fi úcskánk is született a hónap utolsó napján, Székely Botond anyukája egy fi úcskánk is született a hónap utolsó napján, Székely Botond anyukája 
Kriszti és apukája Lajos első gyermeke.Kriszti és apukája Lajos első gyermeke.

Közösen a Magyar Vöröskereszttel
A Magyar Vöröske-A Magyar Vöröske-

reszt önkénteseként nem reszt önkénteseként nem 
csak a véradás szerve-csak a véradás szerve-
zése jelent feladatot. zése jelent feladatot. 
Az év folyamán több Az év folyamán több 
alkalommal kaptam alkalommal kaptam 
élelmiszer csomagot élelmiszer csomagot 
vagy adományt, amit vagy adományt, amit 
rászoruló családoknak rászoruló családoknak 
juttattam el. Ez alkal-juttattam el. Ez alkal-
manként 10-15 db cso-manként 10-15 db cso-
magot jelent. Augusztus magot jelent. Augusztus 
végén iskolakezdési végén iskolakezdési 
csomagot vittem a csomagot vittem a 
családoknak. Nagyobb családoknak. Nagyobb 
mennyiségben kaptam mennyiségben kaptam 

kézfertőtlenítő gélt is, kézfertőtlenítő gélt is, 
ami a táskában elfér, ami a táskában elfér, 
ezt több helyen osz-ezt több helyen osz-
tottam szét. December tottam szét. December 
végén két háztartásban, végén két háztartásban, 
ahol kályhával fűtenek ahol kályhával fűtenek 
a lakótérben, szénmo-a lakótérben, szénmo-
noxidmérő került kihe-noxidmérő került kihe-
lyezésre az Országos lyezésre az Országos 
Katasztrófavédelem és Katasztrófavédelem és 
a Magyar Vöröskereszt a Magyar Vöröskereszt 
együttműködésében. együttműködésében. 
Kiosztásra került pelenka Kiosztásra került pelenka 
és egészségügyi betét és egészségügyi betét 
is a lakosság körében. is a lakosság körében. 

A Magyar Vöröskereszt A Magyar Vöröskereszt 

„Lányból Nővé” prog-„Lányból Nővé” prog-
ramjához csatlakoz-ramjához csatlakoz-
va, az iskolánk felső va, az iskolánk felső 
tagozatos lány diákjai tagozatos lány diákjai 
egészségügyi betét cso-egészségügyi betét cso-
magot kaptak és egy magot kaptak és egy 
ismeretterjesztő videó ismeretterjesztő videó 
segítségével körbejártuk segítségével körbejártuk 
a nővé válás témakörét. a nővé válás témakörét. 
Az iskolában ebben a Az iskolában ebben a 
tanévben elindult a tanévben elindult a 
vöröskereszt szakkör, vöröskereszt szakkör, 
ennek keretein belül ennek keretein belül 
nemcsak a tanteremben nemcsak a tanteremben 
folyik munka, hanem folyik munka, hanem 
meglátogattuk a Kánnai meglátogattuk a Kánnai 

patikát és egy véra-patikát és egy véra-
dásra is elmentünk a dásra is elmentünk a 
gyerekekkel.gyerekekkel.

A véradások szer-A véradások szer-
vezése minden évben vezése minden évben 
kiemelt szerepet kap. kiemelt szerepet kap. 
Idén az első februárban Idén az első februárban 
lezajlott, 23 fő jelent lezajlott, 23 fő jelent 
meg, a következő nyár meg, a következő nyár 
közepén várható. A véra-közepén várható. A véra-
dáson való részvételt a dáson való részvételt a 
Madocsai Önkormányzat Madocsai Önkormányzat 
egy ajándékcsomaggal egy ajándékcsomaggal 
szokta megköszönni. szokta megköszönni. 
Farkasné Tuza MelindaFarkasné Tuza Melinda

védőnővédőnő

, F arkas Bea , F arkas Bea 
, Gábor és Olgi , Gábor és Olgi 

harmadik gyermeke, akit Fruzsi és Bogi már türelmetlenül várt haza. Azért 
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Iskolai hírek
Januárban újult erővel Januárban újult erővel 

vetettük bele magun-vetettük bele magun-
kat a munkába és az kat a munkába és az 
iskolai kalandokba a iskolai kalandokba a 
téli szünetről vissza-téli szünetről vissza-
térve. Összeállításunk térve. Összeállításunk 
a Madocsai Reformá-a Madocsai Reformá-
tus Általános Iskola tus Általános Iskola 
programjait mutatja programjait mutatja 
be 2022 januárjában be 2022 januárjában 
és februárjában. és februárjában. 

Január 21-én zárult Január 21-én zárult 
az első félév, tanulóink az első félév, tanulóink 
a rá következő héten a rá következő héten 
vihették haza bizonyít-vihették haza bizonyít-
ványaikat az I. féléves ványaikat az I. féléves 
eredményekről. Másnap, eredményekről. Másnap, 
22-én, szombaton írták 22-én, szombaton írták 
végzős nyolcadikosaink a végzős nyolcadikosaink a 
központi felvételi vizsga központi felvételi vizsga 
írásbeli részét magyar-írásbeli részét magyar-
ból és matematikából. A ból és matematikából. A 

szóbeli meghallgatásokra szóbeli meghallgatásokra 
február végétől márci-február végétől márci-
us közepéig kerül sor us közepéig kerül sor 
az azt kérő középfokú az azt kérő középfokú 
intézményekben.intézményekben.

Január 24-én ünne-Január 24-én ünne-
peltük iskolai keretek peltük iskolai keretek 
között a Magyar Kultú-között a Magyar Kultú-
ra Napját. A Himnusz ra Napját. A Himnusz 
megírásának születés-megírásának születés-
napján a hangosbemon-napján a hangosbemon-
dós ünnepi műsorban dós ünnepi műsorban 
valamennyi évfolyam valamennyi évfolyam 
képviselői szerepeltek, képviselői szerepeltek, 

a Himnusz nyolc versz-a Himnusz nyolc versz-
szakát a különböző szakát a különböző 
évfolyamok mondták. évfolyamok mondták. 
Emellett hallhattunk a Emellett hallhattunk a 
magyar kultúra kiemel-magyar kultúra kiemel-
kedő alkotóiról, lélegzet-kedő alkotóiról, lélegzet-
elállító magyar tájakról elállító magyar tájakról 
és hungarikumokról. és hungarikumokról. 
Az ünnepség végezté-Az ünnepség végezté-
vel az osztályok rövid vel az osztályok rövid 
vetélkedőn vettek részt, vetélkedőn vettek részt, 
amelynek legügyesebb amelynek legügyesebb 
kitöltői hungarikumo-kitöltői hungarikumo-
kat, magyar készítésű kat, magyar készítésű 
finomságokat nyerhettek. finomságokat nyerhettek. 

Február 7-én nevelési Február 7-én nevelési 
értekezlet keretein belül értekezlet keretein belül 
a tantestület összefog-a tantestület összefog-
lalta, értékelte az első lalta, értékelte az első 
félévben végzett munkát, félévben végzett munkát, 
az elért eredményeket. az elért eredményeket. 

Február 11-én került Február 11-én került 

sor (az 1. osztályban sor (az 1. osztályban 
betegség miatt 19-én) betegség miatt 19-én) 
a farsangra ezúttal a farsangra ezúttal 
osztálykeretek között. osztálykeretek között. 
Az első öt óra után Az első öt óra után 
egészen késő délutá-egészen késő délutá-
nig folyt a mókázás, nig folyt a mókázás, 
játék, jelmezbemutató játék, jelmezbemutató 
és sütievés. Lehetett és sütievés. Lehetett 
látni katicabogarat, látni katicabogarat, 
pávát, Harry Potter és pávát, Harry Potter és 
egyéb kultikus film- egyéb kultikus film- 
és sorozatszereplőket, és sorozatszereplőket, 
csontvázat, pénzügyi csontvázat, pénzügyi 

tanácsadót, cowboyt, tanácsadót, cowboyt, 
spanyol táncost és spanyol táncost és 
mexikói gitárost. mexikói gitárost. 

Néhány versenyered-Néhány versenyered-
ményről is be tudunk ményről is be tudunk 
számolni. A Hebe Kft. számolni. A Hebe Kft. 
országos őszi olva-országos őszi olva-
sóversenyein szépen sóversenyein szépen 
szerepeltek felsőseink. szerepeltek felsőseink. 
Az Időfutár – A körző Az Időfutár – A körző 
titka regényből verseny-titka regényből verseny-
zett Géczi Bettina és zett Géczi Bettina és 
Turi Laura (6. osztály), Turi Laura (6. osztály), 
akik 5. helyezettek let-akik 5. helyezettek let-
tek. Laposa Réka és tek. Laposa Réka és 
Poroszkai Dominik (6. Poroszkai Dominik (6. 
osztály) A Pál utcai osztály) A Pál utcai 
fiúk regényből 6. helyet fiúk regényből 6. helyet 
szereztek. Agócs Leila, szereztek. Agócs Leila, 
Balogh Réka és Nagy Balogh Réka és Nagy 
Márk a Harry Potter és Márk a Harry Potter és 
a bölcsek köve regény a bölcsek köve regény 
feladataiból a 11. helyet feladataiból a 11. helyet 
szerezték meg. Egyéni szerezték meg. Egyéni 
induló Nagy Lara volt induló Nagy Lara volt 
a 8. osztályból, ő 6. a 8. osztályból, ő 6. 
helyezett lett a Szent helyezett lett a Szent 
Johanna gimi sorozat Johanna gimi sorozat 
Remény részéből. Remény részéből. 

Mindannyiunk nagy Mindannyiunk nagy 
örömére elstartoltak a örömére elstartoltak a 
munkálatok az isko-munkálatok az isko-
la udvarán! la udvarán! A PIP A PIP 
Közép-Duna Menti Közép-Duna Menti 
Térségfejlesztési Non-Térségfejlesztési Non-
profit Kft.profit Kft. teljeskörű  teljeskörű 

támogatásával, a támogatásával, a Placs-Placs-
cs Kft.cs Kft. kivitelezésében  kivitelezésében 
megkezdődtek a rekortán megkezdődtek a rekortán 
öntött gumiburkolatú öntött gumiburkolatú 
többfunkciós sportpálya többfunkciós sportpálya 
és az iskolai udvar fel-és az iskolai udvar fel-
újításának munkálatai. újításának munkálatai. 
Látványosan meg fog Látványosan meg fog 
szépülni és jól kihasz-szépülni és jól kihasz-
nálhatóvá válik majd nálhatóvá válik majd 
az udvar. Sportolásra, az udvar. Sportolásra, 
játékra alkalmas, bizton-játékra alkalmas, bizton-
ságos és izgalmas tereket ságos és izgalmas tereket 
kapnak gyerekeink az kapnak gyerekeink az 
elnyert támogatás ered-elnyert támogatás ered-
ményeképpen. Hálásak ményeképpen. Hálásak 
vagyunk a lehetőségért vagyunk a lehetőségért 
és izgatottan figyeljük, és izgatottan figyeljük, 
hogyan alakul, szépül hogyan alakul, szépül 
az udvar a munkálatok az udvar a munkálatok 
során.során.

3. osztályosaink csa-3. osztályosaink csa-
ládi istentiszteletre ládi istentiszteletre 
készülnek február 27-én. készülnek február 27-én. 
Márciusban a 1848-as Márciusban a 1848-as 
eseményekre fogunk eseményekre fogunk 
emlékezni a 4. osztályo-emlékezni a 4. osztályo-
sok közreműködésével, sok közreműködésével, 
és megrendezésre kerül és megrendezésre kerül 
a „Pénz7” pénzügyi és a „Pénz7” pénzügyi és 
vállalkozói témahét is vállalkozói témahét is 
iskolánkban. iskolánkban. 

Zemkóné Horváth Zsuzsa  Zemkóné Horváth Zsuzsa  
Balázsné Taczman MáriaBalázsné Taczman Mária
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„Boldogabb karácsonyt hozz a magyar népre!”
Betlehemező szokások Betlehemező szokások 

felélesztése Madocsánfelélesztése Madocsán
2021 adventjének végén 2021 adventjének végén 

betlehemező gyerekek betlehemező gyerekek 
szavalata, énekhangja, szavalata, énekhangja, 
pásztorbotjuk csilinge-pásztorbotjuk csilinge-
lése, kis báránykájuk lése, kis báránykájuk 
bégetése töltötte meg bégetése töltötte meg 
településünk utcáit. településünk utcáit. 
Újra feléledtek a bet-Újra feléledtek a bet-
lehemező népszokások lehemező népszokások 
Madocsán a Madocsai Madocsán a Madocsai 
Református Általános Református Általános 
Iskola Szülői Munka-Iskola Szülői Munka-
közösségének hála. közösségének hála. 

Decemberben lázas Decemberben lázas 
készülődés előzte meg készülődés előzte meg 
a nagy eseményeket. A a nagy eseményeket. A 
madocsai kisiskolások madocsai kisiskolások 
a könyvtárban kezdtek a könyvtárban kezdtek 
próbálni Balázs Dániel próbálni Balázs Dániel 
tanár úrral, aki a szö-tanár úrral, aki a szö-
vegkönyvet gondozta. vegkönyvet gondozta. 

Az előadás a Betlehem Az előadás a Betlehem 
közelében nyájukat őrző közelében nyájukat őrző 
pásztorok és angyalok pásztorok és angyalok 
jelenetétől a Betle-jelenetétől a Betle-
hemben fekvő Kisded hemben fekvő Kisded 
előtti hódolatig tartott. előtti hódolatig tartott. 
A főbb szerepeket az A főbb szerepeket az 
angyalok, a pásztorok, angyalok, a pásztorok, 
Mária és József, vala-Mária és József, vala-
mint a narrátor látta mint a narrátor látta 
el. Nem hiányozhattak el. Nem hiányozhattak 
régi szép magyar kará-régi szép magyar kará-
csonyi énekeink sem, csonyi énekeink sem, 
így az Ó, jöjj, ó, jöjj, így az Ó, jöjj, ó, jöjj, 
Üdvözítő, a Mennyből Üdvözítő, a Mennyből 
az angyal, a Dicsőség és az angyal, a Dicsőség és 
a Pásztorok, pásztorok a Pásztorok, pásztorok 
örvendezve sem. örvendezve sem. 

A látványos jelme-A látványos jelme-
zekről és kellékekről zekről és kellékekről 
Kuti Jana gondoskodott. Kuti Jana gondoskodott. 
A gyerekek végigjár-A gyerekek végigjár-
ták az egész települést ták az egész települést 

az Ady Endre utcától az Ady Endre utcától 
kezdve a Bölcskei útig. kezdve a Bölcskei útig. 
Sokat jelentett a kísé-Sokat jelentett a kísé-
rő szülők – Kuti Jana, rő szülők – Kuti Jana, 
Turiné Nikl Melinda Turiné Nikl Melinda 
és Szintai-Kiss Beáta és Szintai-Kiss Beáta 
– segítsége. Köszön-– segítsége. Köszön-
jük mindenkinek, aki jük mindenkinek, aki 
a menetben kísérte a a menetben kísérte a 
gyerekeket! A három gyerekeket! A három 
napon át tartó karácso-napon át tartó karácso-
nyi népszokások felele-nyi népszokások felele-
venítésére a legtöbben venítésére a legtöbben 
22-én érkeztek a Coop 22-én érkeztek a Coop 
bolt elé. Itt élő bárány bolt elé. Itt élő bárány 
és az adventi vásár és az adventi vásár 
jóvoltából zsíros kenyér, jóvoltából zsíros kenyér, 
gofri, forró tea és bor gofri, forró tea és bor 
is várta a karácsony is várta a karácsony 
örömhírére vágyókat. örömhírére vágyókat. 

A szereplő gyere-A szereplő gyere-
kek a 2. osztályból: kek a 2. osztályból: 
Biczó Adél, Brezovszki Biczó Adél, Brezovszki 

Dominika, Farkas Noé-Dominika, Farkas Noé-
mi, Lajkó Natália, Papp mi, Lajkó Natália, Papp 
Jana, Szintai Kíra, Weisz Jana, Szintai Kíra, Weisz 
Lilla, Kovács Ákos, Kiss Lilla, Kovács Ákos, Kiss 
Kornél, Komáromi Máté Kornél, Komáromi Máté 
Vajk. A 4. osztályból Vajk. A 4. osztályból 
Turi Enikő. Az 5.-eseket Turi Enikő. Az 5.-eseket 
Baksai Barnabás, Farkas Baksai Barnabás, Farkas 
Bence, Králik Réka és Bence, Králik Réka és 
Tóth János képviselte. Tóth János képviselte. 
A narrátori szerepre a A narrátori szerepre a 
8. osztályos Kiss Klára 8. osztályos Kiss Klára 
ugrott be az eredeti ugrott be az eredeti 
szereplő betegsége miatt. szereplő betegsége miatt. 

Hálásan köszönjük Hálásan köszönjük 
azt a sok finomságot, azt a sok finomságot, 
jó szót, érdeklődést, jó szót, érdeklődést, 
dicséretet, amit az egyes dicséretet, amit az egyes 
helyeken a madocsai-helyeken a madocsai-
aktól kaptunk! Jövőre aktól kaptunk! Jövőre 
folytatjuk! folytatjuk! 

Szülői MunkaközösségSzülői Munkaközösség
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Madocsai labdarúgó teremtorna 2022.
Egy év kihagyás után Egy év kihagyás után 

újra sikerült megren-újra sikerült megren-
dezni a hagyományos dezni a hagyományos 
téli teremlabdarúgó téli teremlabdarúgó 
tornát, ezúttal nyolc tornát, ezúttal nyolc 
csapat részvételével. csapat részvételével. 
Idén is több település-Idén is több település-
ről érkeztek hozzánk. ről érkeztek hozzánk. 
A hazaiak mellett A hazaiak mellett 
Dunaújváros, Előszál-Dunaújváros, Előszál-
lás, Paks, Németkér, lás, Paks, Németkér, 
Dunaföldvár csapa-Dunaföldvár csapa-
tai is képviseltették tai is képviseltették 
magukat. magukat. 

Körmérkőzéses rend-Körmérkőzéses rend-
szer alapján alakult ki szer alapján alakult ki 
az alapszakasz végered-az alapszakasz végered-
ménye, amit a felső ménye, amit a felső 
és alsóházi helyosztók és alsóházi helyosztók 

követtek. Az már a kez-követtek. Az már a kez-
déskor kiderült, hogy déskor kiderült, hogy 
címvédésre nem kerül címvédésre nem kerül 
sor, mivel a legutóbbi sor, mivel a legutóbbi 
bajnok Young Boys bajnok Young Boys 
csapata idén nem szállt csapata idén nem szállt 
versenybe a trófeáért. versenybe a trófeáért. 
A trónra több csapat is A trónra több csapat is 
pályázott, a többszörös pályázott, a többszörös 
bajnok Sarki Kocsma, bajnok Sarki Kocsma, 
valamint a jó erőkből valamint a jó erőkből 
álló MNKK, SZ.P. asz-álló MNKK, SZ.P. asz-
talos és a Németkéri talos és a Németkéri 
Barátok. Barátok. 

A helyosztón a Sarki A helyosztón a Sarki 
Kocsma csapata egy Kocsma csapata egy 
szabadrúgás góllal szabadrúgás góllal 
bizonyult jobbnak a bizonyult jobbnak a 
büntetőt hibázó MNKK büntetőt hibázó MNKK 

ellen, a másik ágon ellen, a másik ágon 
hosszabbítás után jutott hosszabbítás után jutott 
be az SZ.P. asztalos, be az SZ.P. asztalos, 
úgyhogy a Németkéri úgyhogy a Németkéri 
Barátok háromszor is Barátok háromszor is 
két góllal vezettek.két góllal vezettek.

Ezek után került sor Ezek után került sor 
a döntőkre. A hetedik a döntőkre. A hetedik 
helyért a Csoknyai helyért a Csoknyai 
fivérekkel felálló Csont-fivérekkel felálló Csont-
darálók magabiztosan darálók magabiztosan 
nyertek. Az ötödik nyertek. Az ötödik 
helyért a Szil-ker utol-helyért a Szil-ker utol-
só percben szerzett só percben szerzett 
büntetővel nyert, míg büntetővel nyert, míg 
a bronzmérkőzésen a bronzmérkőzésen 
hosszabbításban szerzett hosszabbításban szerzett 
Farsang Patrik gól dön-Farsang Patrik gól dön-
tött az MNKK javára. tött az MNKK javára. 

A döntőre még lehetett A döntőre még lehetett 
fokozni az izgalmakat, fokozni az izgalmakat, 
miután Sz.P. asztalos miután Sz.P. asztalos 
vezető gól után a Sarki vezető gól után a Sarki 
Kocsma 4-1-re fordított. Kocsma 4-1-re fordított. 
Ekkor úgy tűnt, hogy Ekkor úgy tűnt, hogy 
eldőlt az aranyérem eldőlt az aranyérem 
sorsa, viszont a duna-sorsa, viszont a duna-
újvárosi gárda felállt a újvárosi gárda felállt a 
padlóról és 4 másod-padlóról és 4 másod-
perccel a vége előtt perccel a vége előtt 
4-4-re kiegyenlített. A 4-4-re kiegyenlített. A 
hosszabbításban 1-1 gól hosszabbításban 1-1 gól 
esett, így jöhettek a esett, így jöhettek a 
büntetők, ahol a nyol-büntetők, ahol a nyol-
cadik páros után dőlt cadik páros után dőlt 
el a kupa sorsa az Sz.P. el a kupa sorsa az Sz.P. 
asztalos csapata javára.asztalos csapata javára.

A DÖNTŐK EREDMÉNYEIA DÖNTŐK EREDMÉNYEI
CímCím Csapatok VégeredményVégeredmény HosszabbításHosszabbítás HétméteresekHétméteresek

7. helyért7. helyért Csontdarálók - Laktanya FA-KER 4-14-1

5. helyért5. helyért PaksKont.hu - Szil-Ker Ablak 2-32-3

3. helyért3. helyért Németkéri Barátok - MNKK 2-22-2 2-32-3

DöntőDöntő Sarki Kocsma - Sz.P. asztalos 4-44-4 5-55-5 5-65-6

Az eredményhirdetés Az eredményhirdetés 
során kiosztásra kerül-során kiosztásra kerül-
tek az oklevelek, az tek az oklevelek, az 
első három helyezett-első három helyezett-
nek kupák és érmek, nek kupák és érmek, 
valamint díjaztuk a valamint díjaztuk a 
legjobb góllövőket és legjobb góllövőket és 

játékosokat. A torna játékosokat. A torna 
legjobb játékosa kapta a legjobb játékosa kapta a 
Somogyi Viktor emlék-Somogyi Viktor emlék-
plakettet, melyet Besenczi plakettet, melyet Besenczi 
István ajánlott fel. A István ajánlott fel. A 
legsportszerűbb csapat legsportszerűbb csapat 
díját a dunaföldváriak díját a dunaföldváriak 

nyerték a többi csapat nyerték a többi csapat 
szavazata alapján.szavazata alapján.

Összességében kitűnő, Összességében kitűnő, 
többségében sportszerű többségében sportszerű 
mérkőzéseket láthatott mérkőzéseket láthatott 
a szép számú közönség a szép számú közönség 

az ismert nehéz körül-az ismert nehéz körül-
mények ellenére. Jövőre mények ellenére. Jövőre 
találkozunk!találkozunk!

Szintai LászlóSzintai László
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Somoskő, vár a határon
A Madocsai Hír-A Madocsai Hír-

mondóban új rovattal mondóban új rovattal 
jelentkezünk. Hazai, jelentkezünk. Hazai, 
illetve magyar vonat-illetve magyar vonat-
kozású turisztikai célo-kozású turisztikai célo-
kat, elsősorban várakat kat, elsősorban várakat 
fogunk bemutatni. fogunk bemutatni. 

Aki fi gyelemmel Aki fi gyelemmel 
kíséri a magyar várak kíséri a magyar várak 
sorsát, az bizonyára sorsát, az bizonyára 
értesült róla, hogy jelen-értesült róla, hogy jelen-
leg több várfelújítás is leg több várfelújítás is 
zajlik hazánk területén zajlik hazánk területén 
a Nemzeti Várprogram a Nemzeti Várprogram 
keretében. A várfana-keretében. A várfana-
tikusok pro és kontra tikusok pro és kontra 
esnek egymás torká-esnek egymás torká-
nak ezen építkezések nak ezen építkezések 
kapcsán. Van, aki örül kapcsán. Van, aki örül 
az építésnek – ebbe a az építésnek – ebbe a 
táborba tartozom én táborba tartozom én 
is – és van, aki barbár is – és van, aki barbár 
múltgyalázást emleget, múltgyalázást emleget, 
ki-ki a vérmérsékletének ki-ki a vérmérsékletének 
megfelelően.megfelelően.

Első várunk nem sze-Első várunk nem sze-
repel a fenti programban, repel a fenti programban, 

mivel nem is Magyar-mivel nem is Magyar-
országon található. De országon található. De 
akkor mégis mit keres akkor mégis mit keres 
itt? Erre a kalandos itt? Erre a kalandos 
történelmünk rejti a történelmünk rejti a 
választ. Somoskő falu választ. Somoskő falu 
Magyarországon található, Magyarországon található, 
Salgótarján szomszéd-Salgótarján szomszéd-
ságában. A falu vára, ságában. A falu vára, 
Somoskő viszont már Somoskő viszont már 
Szlovákiában. Ennek Szlovákiában. Ennek 
oka a trianoni békedik-oka a trianoni békedik-
tátum. Ugyanis a vártól tátum. Ugyanis a vártól 
nem messze található a nem messze található a 
Macskalyuk kőbánya, Macskalyuk kőbánya, 
ahol nagy mennyiség-ahol nagy mennyiség-
ben bányásztak baz-ben bányásztak baz-
altot macskakőnek és altot macskakőnek és 
ezzel borították Bécs ezzel borították Bécs 
és Budapest utcáit is. és Budapest utcáit is. 
A fi atal Csehszlovák A fi atal Csehszlovák 
állam lakói sem szerettek állam lakói sem szerettek 
volna sárban lépkedni, volna sárban lépkedni, 
nekik is kellett a bazalt, nekik is kellett a bazalt, 
hát így került a vár és hát így került a vár és 
Somoskő falu, valamint Somoskő falu, valamint 
Somoskőújfalu és per-Somoskőújfalu és per-
sze a bazaltbányák a sze a bazaltbányák a 

szomszédokhoz. szomszédokhoz. 
Azonban Dr. Krepuska Azonban Dr. Krepuska 

Géza fül-orr-gégész egy Géza fül-orr-gégész egy 
antant tiszt betegségé-antant tiszt betegségé-
nek és a szerencsének nek és a szerencsének 
köszönhetően vissza-köszönhetően vissza-
szerezte a két falut és szerezte a két falut és 
a bányák egy részét. A a bányák egy részét. A 
vár azonban csehszlovák vár azonban csehszlovák 
területen maradt. 1999-területen maradt. 1999-
ig a falu lakóinak 20 ig a falu lakóinak 20 
km-t kellett kerülniük, km-t kellett kerülniük, 
ha meg akarták nézni ha meg akarták nézni 
a várukat közelebbről. a várukat közelebbről. 

Ma már útlevél nélkül Ma már útlevél nélkül 
szabadon látogatható a szabadon látogatható a 
vár Magyarországról. vár Magyarországról. 
A vár alatti ingyenes A vár alatti ingyenes 
parkoló még Magyaror-parkoló még Magyaror-
szágon van, de 20 lépés szágon van, de 20 lépés 
múlva már Szlovákiában múlva már Szlovákiában 
találjuk magunkat. A találjuk magunkat. A 
határt egy kis kőtömb határt egy kis kőtömb 
jelzi, ha nem fi gyel jelzi, ha nem fi gyel 
valaki, akár el is eshet valaki, akár el is eshet 
benne. Néhány méter benne. Néhány méter 
után már a vár alatti után már a vár alatti 

jegyárusító bódéhoz jegyárusító bódéhoz 
érünk. A jegy 1,5 euró, érünk. A jegy 1,5 euró, 
de lehet forinttal is fi zet-de lehet forinttal is fi zet-
ni, valamint lehet kapni ni, valamint lehet kapni 
hűtőmágnest és egyéb hűtőmágnest és egyéb 
szlovák szuveníreket. szlovák szuveníreket. 
A vár hétköznap 17:00, A vár hétköznap 17:00, 
hétvégén 18:00 óráig van hétvégén 18:00 óráig van 
nyitva, de mivel nincs nyitva, de mivel nincs 
a bejáraton ajtó, így a bejáraton ajtó, így 
bármikor bemehetünk. bármikor bemehetünk. 
Nincsenek kiállító Nincsenek kiállító 
helyiségek minden rész helyiségek minden rész 
szabadon látogatható. szabadon látogatható. 
Igazi klasszikus romvár, Igazi klasszikus romvár, 
sokat ígér, de sokat is sokat ígér, de sokat is 
ad. A bejárásához 2-3 ad. A bejárásához 2-3 
óra mindenképpen kell, óra mindenképpen kell, 
de nyugodtan el lehet de nyugodtan el lehet 
itt tölteni akár egy itt tölteni akár egy 
napot is. napot is. 

 Az első várat a 13.  Az első várat a 13. 
század végén építette század végén építette 
a Kacsics nemzetség. a Kacsics nemzetség. 
Az Árpád-ház kiha-Az Árpád-ház kiha-
lását követően a Csák lását követően a Csák 
nemzetséghez került nemzetséghez került 
a vár. Károly Róbert a vár. Károly Róbert 

Végeredmény:Végeredmény:
1. Sz.P. asztalos 
2. Sarki Kocsma
3. MNKK
4. Németkéri Barátok 
5. Szil-Ker Ablak
6. PaksKont.hu
7. Csontdarálók 
8. Laktanya FA-KER

Különdíjak:Különdíjak:
Gólkirály:Gólkirály: Éliás Zsolt Éliás Zsolt (Sz.P. asztalos) (Sz.P. asztalos) 15 gól; 15 gól; 
Ezüst cipős: Ezüst cipős: Eke IstvánEke István (MNKK) 11 gól (MNKK) 11 gól
Bronz cipős: Bronz cipős: Szili Richárd Szili Richárd (Laktanya FA-KER)(Laktanya FA-KER) 8 gól8 gól
Legsportszerűbb csapat: Legsportszerűbb csapat: Laktanya FA-KERLaktanya FA-KER
Legjobb kapus: Legjobb kapus: Rezicska CsabaRezicska Csaba (Németkéri Barátok) (Németkéri Barátok)
Legjobb játékos (Somogyi Viktor emlékplakett): Legjobb játékos (Somogyi Viktor emlékplakett): Nagy IstvánNagy István (Sarki Kocsma) (Sarki Kocsma)
Döntő legjobb játékosa: Döntő legjobb játékosa: Fekete TamásFekete Tamás (Sz.P. asztalos) (Sz.P. asztalos)
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hadserege foglalta visz-hadserege foglalta visz-
sza a Somoskői várat sza a Somoskői várat 
1320-ban. A király a 1320-ban. A király a 
Széchenyi családnak Széchenyi családnak 
ajándékozta a várat, az ajándékozta a várat, az 
1400-as évek közepéig 1400-as évek közepéig 
élt itt a család. Később élt itt a család. Később 
a Losonczyakhoz került a Losonczyakhoz került 
a birtok és a török vész a birtok és a török vész 
idején ágyútornyokkal és idején ágyútornyokkal és 
kőbástyával erősítették kőbástyával erősítették 

meg a védelmét. 1554-meg a védelmét. 1554-
ben elfoglalták a törö-ben elfoglalták a törö-
kök a környező vára-kök a környező vára-
kat. Azonban Somoskő kat. Azonban Somoskő 
ekkor még nem került ekkor még nem került 
török kézre. A várban török kézre. A várban 
lakott Losonczy István lakott Losonczy István 
özvegye két lányával özvegye két lányával 
együtt. Balassi Bálint együtt. Balassi Bálint 
itt ismerkedett össze itt ismerkedett össze 
a családdal, és Anna a családdal, és Anna 

nevű lányukkal, aki nevű lányukkal, aki 
iránt érzett szerelme iránt érzett szerelme 
viszonzatlan maradt. viszonzatlan maradt. 
E szerelmi csalódásnak E szerelmi csalódásnak 
köszönhetően születtek köszönhetően születtek 
meg a Júlia-versek. Az meg a Júlia-versek. Az 
1570-es évek végén ele-1570-es évek végén ele-
sett Somoskő vára is. sett Somoskő vára is. 

A 16. század végén A 16. század végén 
került vissza a vár a került vissza a vár a 
keresztényekhez, azon-keresztényekhez, azon-
ban a Rákóczi-szabad-ban a Rákóczi-szabad-
ságharc idején megron-ságharc idején megron-
gálódott és elveszítette gálódott és elveszítette 
jelentőségét. A nyugati jelentőségét. A nyugati 
ágyútornyot részben ágyútornyot részben 
felújították és tetővel felújították és tetővel 
fedték le az 1970-es fedték le az 1970-es 
években. Általában ez években. Általában ez 
a torony szokott szere-a torony szokott szere-
pelni a várról készült pelni a várról készült 
fotókon is, mivel ez az fotókon is, mivel ez az 
épület legimpozánsabb épület legimpozánsabb 
része. A déli ágyútorony része. A déli ágyútorony 
is részben konzerválva is részben konzerválva 
lett, nem építették telje-lett, nem építették telje-
sen vissza. Egy teraszt sen vissza. Egy teraszt 
alakítottak ki a tetején, alakítottak ki a tetején, 
ennek köszönhetően cso-ennek köszönhetően cso-
dálatos panoráma nyílik dálatos panoráma nyílik 
a környező vidékre, és a környező vidékre, és 
a Salgó várára – lég-a Salgó várára – lég-
vonalban 3 km-re van vonalban 3 km-re van 
egymástól a két vár –, egymástól a két vár –, 
amit, ha itt járunk, szin-amit, ha itt járunk, szin-
tén meg kell látogatni. tén meg kell látogatni. 

A többi épület A többi épület 

maradványa is látvá-maradványa is látvá-
nyos hatást kelt, nem nyos hatást kelt, nem 
a „mindjárt átugrom a „mindjárt átugrom 
típusú rom”. Minden-típusú rom”. Minden-
képpen érdemes még képpen érdemes még 
megnézni a vár tövében megnézni a vár tövében 
található bazaltorgonákat található bazaltorgonákat 
és a kőtengert. Közvet-és a kőtengert. Közvet-
lenül a határ mellett a lenül a határ mellett a 
magyar oldalon található magyar oldalon található 
a Petőfi -kunyhó, ami a a Petőfi -kunyhó, ami a 
költő 1845. június 12-i költő 1845. június 12-i 
látogatásának emlékét látogatásának emlékét 
őrzi, ingyenesen láto-őrzi, ingyenesen láto-
gatható. gatható. 

Madocsáról két és Madocsáról két és 
fél órás autózással jut-fél órás autózással jut-
hatunk a várhoz. Hat-hatunk a várhoz. Hat-
vanig autópályán, onnét vanig autópályán, onnét 
2×2 sávos főútvonalon. 2×2 sávos főútvonalon. 
A nógrádi táj megéri A nógrádi táj megéri 
az utazás fáradságát, az utazás fáradságát, 
és hát Somoskő az és hát Somoskő az 
mégiscsak Somoskő. mégiscsak Somoskő. 
Némi kerülővel útba Némi kerülővel útba 
ejthető még Hollókő, ejthető még Hollókő, 
Pásztó, Tar, Buják, és Pásztó, Tar, Buják, és 
az egyedülálló Isten az egyedülálló Isten 
tenyere kilátó, illetve tenyere kilátó, illetve 
még számtalan egyéb még számtalan egyéb 
látnivaló. Jó szívvel látnivaló. Jó szívvel 
ajánlom mindenkinek ajánlom mindenkinek 
ezt a várat! Látogassák ezt a várat! Látogassák 
meg minél többen!meg minél többen!

Bán GézaBán Géza

HozzávalókHozzávalók

35 dkg liszt35 dkg liszt
5 tojássárgája5 tojássárgája

3 dkg cukor3 dkg cukor
pici sópici só

tejföltejföl

Készítés módjaKészítés módja
Lisztet, tojássárgát, cukrot és a sót annyi Lisztet, tojássárgát, cukrot és a sót annyi 
tejföllel gyúrjuk, hogy levelestészta kemény-tejföllel gyúrjuk, hogy levelestészta kemény-
ségű legyen. 20 gombócot formázunk ségű legyen. 20 gombócot formázunk 
belőle, melyet vékony lapokra nyújtunk. belőle, melyet vékony lapokra nyújtunk. 
Ciframetélővel vékony csíkokra vágjuk. Ciframetélővel vékony csíkokra vágjuk. 
Bő forró olajban gyorsan sárgára sütjük. Bő forró olajban gyorsan sárgára sütjük. 
Azonnal porcukorral megszórjuk.Azonnal porcukorral megszórjuk.
Wolf Istvánné receptjeWolf Istvánné receptje

RECEPT - RECEPT - CsörögefánkCsörögefánk
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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 háziorvosi 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

Madocsa
Hulladék gyűjtési napok 2022.

Péntek Csütörtök Péntek Csütörtök Péntek Csütörtök
Kommu-
nális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld

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

Április 1. Március 31. Március 31. Július 29. November 25. November 24.
Április 8. Augusztus 5. Augusztus 4. December 2.
Április 15. Április 14. Augusztus 12. December 9. December 8. December 8.
Április 22. Augusztus 19. Augusztus 18. December 16.
Április 29. Április 28. Augusztus 26. December 23. December 22.

December 30.


