
Október 23.

1989. október 23. óta ez a jeles nap ket-
tős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 
1956-os forradalom kitörésének napja 
és a Magyar Köztársaság 1989-es kiki-
áltásának napja, melyet az 1990. évi XX-
VIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek 
sorába.
Az ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg 
azt mondta: ne legyen akárhogy! Elég 
volt a megalázottságból, a félelemből 
és kiszolgáltatottságból, az éjszakai 
elhurcolásokból és a rögtönítélő népbí-
rósági perekből.
Az 1956-os forradalom Magyarország 
népének a sztálinista diktatúra elleni 
forradalma és a szovjet meg¬szállás 
ellen folytatott szabadságharca, amely 
a 20. századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt. A 
budapesti diákok békés tün¬te¬té¬-
sével kezdődött 1956. október 23-án, 
és a fegyveres felkelők ellenállásának 
felmorzsolásával fejeződött be novem-
ber 10-én.
Az október 23-i budapesti tömegtünte-

tés a kommunista pártvezetés ellensé-
ges reakciója és a fegyvertelen tömeg-
re leadott véres sortűz következtében 
még aznap éjjel fegyveres felkeléssé 
nőtt. Ez a kormány bukásához, a szov-
jet csapatok visszavonulásához, majd a 
többpártrendszer visszaállításához és 
az ország demokratikus átalakulásá-
hoz vezetett.
November első napjaiban az új kormány 
megkezdte a tárgyalásokat a Szovjet-
unióval a szovjet csapatok teljes kivo-
násáról, a Varsói Szerződésből való ki-
lépésről és az ország semlegességéről. 
A szovjet politikai vezetés azonban a 
kezdeti hajlandóság után meggondolta 
magát, és miután a nyugati nagyhatal-
mak biztosították arról, hogy nem nyúj-
tanak a magyar kormánynak segítsé-
get, november 4-én a szovjet csapatok 
hadüzenet nélküli háborút indítottak 
Magyarország ellen.
Az aránytalan túlerővel szemben egye-
dül maradt ország több napon át folyta-
tott szabadságharca így végül elbukott.
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Tisztelt Madocsaiak!
	 Jó	szívvel	 tudok	beszámol-	 Jó	szívvel	 tudok	beszámol-

ni	 az	 idei	 évről	 ez	 idáig,	 viszont	ni	 az	 idei	 évről	 ez	 idáig,	 viszont	
sajnos	 még	 a	 neheze	 hátra	 van.	sajnos	 még	 a	 neheze	 hátra	 van.	
Továbbra	 is	azt	 tudom	mondani,	Továbbra	 is	azt	 tudom	mondani,	
hogy	 összefogva	 végig	 tudjuk	hogy	 összefogva	 végig	 tudjuk	
csinálni	az	előttünk	álló	nehéz	és	csinálni	az	előttünk	álló	nehéz	és	
viszontagságokkal	 teli	 időszakot,	viszontagságokkal	 teli	 időszakot,	
ami	nyilván	tele	 lesz	megpróbálta-ami	nyilván	tele	 lesz	megpróbálta-
tásokkal,	és	kihívásokkal,	valamint	tásokkal,	és	kihívásokkal,	valamint	
mindenkit	 kimozdít	 a	 komfortz-mindenkit	 kimozdít	 a	 komfortz-
ónájából.	 Viszont,	 ha	 továbbra	ónájából.	 Viszont,	 ha	 továbbra	
is	 figyelünk	 egymásra,	 és	 nem	is	 figyelünk	 egymásra,	 és	 nem	
ülünk	 fel	 a	 közösségi	 médiában	ülünk	 fel	 a	 közösségi	 médiában	
terjedő	 szóbeszédeknek,	 akkor	terjedő	 szóbeszédeknek,	 akkor	
saját	 magunk	 és	 társadalmunk	saját	 magunk	 és	 társadalmunk	
lelki	 nyugalmát	 is	 meg	 tudjuk	lelki	 nyugalmát	 is	 meg	 tudjuk	
őrizni.	Mindemellett	mielőtt	meg-őrizni.	Mindemellett	mielőtt	meg-
nyilvánulunk	bárhol	és	bármilyen	nyilvánulunk	bárhol	és	bármilyen	
témában,	vegyük	a	 fáradságot	és	témában,	vegyük	a	 fáradságot	és	
szánjuk	 rá	 az	 időt,	 hogy	 jobban	szánjuk	 rá	 az	 időt,	 hogy	 jobban	
utána	nézzünk	a	dolgoknak.	Higy-utána	nézzünk	a	dolgoknak.	Higy-
gyék	 el,	 sok	 felesleges	 bonyoda-gyék	 el,	 sok	 felesleges	 bonyoda-
lomtól	és	 félreértéstől	kímélnénk	lomtól	és	 félreértéstől	kímélnénk	
meg	 egymást!	 Továbbra	 is	 azt	meg	 egymást!	 Továbbra	 is	 azt	
tudom	mondani,	hogy	aki	 eddig	tudom	mondani,	hogy	aki	 eddig	
és	 ezután	 is	 segítségért	 fordult	és	 ezután	 is	 segítségért	 fordult	
az	 önkormányzathoz,	 legyen	 az	az	 önkormányzathoz,	 legyen	 az	
bármi,	 mi	 a	 képességeinkhez,	bármi,	 mi	 a	 képességeinkhez,	
eszközeinkhez	és	 lehetőségeinkhez	eszközeinkhez	és	 lehetőségeinkhez	
mérten	segíteni	 fogunk,	viszont	a	mérten	segíteni	 fogunk,	viszont	a	
kiírt	és	meghatározott	követelmé-kiírt	és	meghatározott	követelmé-
nyeknek,	 szabályoknak	meg	 kell	nyeknek,	 szabályoknak	meg	 kell	
felelnünk	 mindig	 és	 mindenkor.felelnünk	 mindig	 és	 mindenkor.
Elmondhatjuk,	 hogy	 az	 idei	Elmondhatjuk,	 hogy	 az	 idei	

nyarunk	 igazán	 esemény	 dús	 és	nyarunk	 igazán	 esemény	 dús	 és	
egyben	kimerítő	 is	volt.	Program-egyben	kimerítő	 is	volt.	Program-
jainkat	szép	számban	meg	tudtuk	jainkat	szép	számban	meg	tudtuk	
rendezni,	különösebb	bonyodalmak	rendezni,	különösebb	bonyodalmak	
nélkül.	Sajnálatos	módon	a	Fúvós	nélkül.	Sajnálatos	módon	a	Fúvós	
Napok	 Fesztivál	 keretében	 nem	Napok	 Fesztivál	 keretében	 nem	
tudtuk	megrendezni	a	Madocsán	tudtuk	megrendezni	a	Madocsán	
megtartandó	rendezvényt	a	 rossz	megtartandó	rendezvényt	a	 rossz	

időjárási	 viszonyok	 miatt.időjárási	 viszonyok	 miatt.
A	 beruházások	 tekintetében	A	 beruházások	 tekintetében	

pedig	 sikerült	 megoldani	 a	pedig	 sikerült	 megoldani	 a	
Madocsai	 Református	 Általános	Madocsai	 Református	 Általános	
Iskola	 alsó	 szinten	 lévő	 fűtési	Iskola	 alsó	 szinten	 lévő	 fűtési	
rendszer	 problémáit,	 amely	 ezt	rendszer	 problémáit,	 amely	 ezt	
követően	 biztosabb	 üzemeltetést	követően	 biztosabb	 üzemeltetést	
tesz	 lehetővé.	Az	 iskolaudvart	 is	tesz	 lehetővé.	Az	 iskolaudvart	 is	
sikerült	 teljes	 mértékben	 felújí-sikerült	 teljes	 mértékben	 felújí-
tani	 a	 PIP	 Nonprofit	 Kft.	 jóvol-tani	 a	 PIP	 Nonprofit	 Kft.	 jóvol-
tából,	 mely	 nagy	 lépést	 jelent	tából,	 mely	 nagy	 lépést	 jelent	
a	 felnövekő	 generáció	 számára. a	 felnövekő	 generáció	 számára. 
A	 település	 területén	 kihelyezett	A	 település	 területén	 kihelyezett	
kamerarendszer	 szintén	 üzembe	kamerarendszer	 szintén	 üzembe	
lett	 helyezve,	 az	 együttműködé-lett	 helyezve,	 az	 együttműködé-
si	 megállapodások	 megkötésre	si	 megállapodások	 megkötésre	
kerületek,	 a	 rendszer	 üzemel	kerületek,	 a	 rendszer	 üzemel	
és	 hibátlanul	 működik,	 ezt	 sze-és	 hibátlanul	 működik,	 ezt	 sze-
retnénk	 a	 jövőben	 bővíteni	 a	retnénk	 a	 jövőben	 bővíteni	 a	
kiterjeszteni	 a	 Duna-Partra	 is. kiterjeszteni	 a	 Duna-Partra	 is. 
A	régvárt	Ady	Endre	utca	útbur-A	régvárt	Ady	Endre	utca	útbur-
kolatának	 felújítása	 befejeződött,	kolatának	 felújítása	 befejeződött,	
melyet	a	 lakosok	megelégedésére	melyet	a	 lakosok	megelégedésére	
már	 használnak	 is,	 a	 beruházás	már	 használnak	 is,	 a	 beruházás	
értéke	összesen:	39.977.086	Ft	volt,	értéke	összesen:	39.977.086	Ft	volt,	
melyben	az	útburkolat	 felújítása	és	melyben	az	útburkolat	 felújítása	és	
a	 padka	 rendezés	 volt	 elszámol-a	 padka	 rendezés	 volt	 elszámol-
ható,	a	szikasztó	árkok	profilozása	ható,	a	szikasztó	árkok	profilozása	
egyéni	megállapodás	 eredménye	egyéni	megállapodás	 eredménye	
volt,	 a	 fennmaradó	 árkok	 profi-volt,	 a	 fennmaradó	 árkok	 profi-
lozása	 pedig	 végre	 lesz	 hajtva. lozása	 pedig	 végre	 lesz	 hajtva. 
Szeretném	a	 félelmeket	és	a	 rosz-Szeretném	a	 félelmeket	és	a	 rosz-
szhíreket	 eloszlatni	 miszerint	 az	szhíreket	 eloszlatni	 miszerint	 az	
Újkender	és	Mester	utca	 felújítása	Újkender	és	Mester	utca	 felújítása	
nem	 történik	 meg.	 A	 hír	 NEM	nem	 történik	 meg.	 A	 hír	 NEM	
igaz,	 a	 közbeszerzés	most	 zárult	igaz,	 a	 közbeszerzés	most	 zárult	
le	és	a	szerződéskötések	zajlanak,	le	és	a	szerződéskötések	zajlanak,	
a	beruházás	értéke:	44.961.151	Ft,	a	beruházás	értéke:	44.961.151	Ft,	
és	a	kivitelezési	 feltételek	közt	az	és	a	kivitelezési	 feltételek	közt	az	
is	 szerepel,	 hogy	 a	 beruházást	is	 szerepel,	 hogy	 a	 beruházást	
elnyert	 kivitelezőnek	 2022.12.31-elnyert	 kivitelezőnek	 2022.12.31-
ig	végeznie	kell	a	munkálatokkal	ig	végeznie	kell	a	munkálatokkal	

a	 fent	 említett	 utcák	 esetében. a	 fent	 említett	 utcák	 esetében. 
A	Duna-partra	vezető	utat	pedig	A	Duna-partra	vezető	utat	pedig	
2023.05.31-ig	kell	a	kivitelezőnek	2023.05.31-ig	kell	a	kivitelezőnek	
átadnia	kész	állapotban.	A	beru-átadnia	kész	állapotban.	A	beru-
házás	 értéke:	 45.570.648	 Ft.házás	 értéke:	 45.570.648	 Ft.
A	település	életében	 fontos	sze-A	település	életében	 fontos	sze-

repet	 betöltő	 és	 sajnos	 elhanya-repet	 betöltő	 és	 sajnos	 elhanya-
golt	épületével	a	Sportcsarnokkal,	golt	épületével	a	Sportcsarnokkal,	
Madocsa	Község	Önkormányzatának	Madocsa	Község	Önkormányzatának	
Képviselő	 testülete	mindenképpen	Képviselő	 testülete	mindenképpen	
kiemelt	prioritásként	kezel,	ezért	kiemelt	prioritásként	kezel,	ezért	
pályázat	előkészítésére	és	beadá-pályázat	előkészítésére	és	beadá-
sára	megkaptam	a	 felhatalmazást,	sára	megkaptam	a	 felhatalmazást,	
melyet	maradéktalanul	 teljesítet-melyet	maradéktalanul	 teljesítet-
tem	 is.	 A	 pályázat	 keretében	 az	tem	 is.	 A	 pályázat	 keretében	 az	
épület	 energetikai	 korszerűsítése	épület	 energetikai	 korszerűsítése	
lenne	 végrehajtva,	 a	 pályázatot	lenne	 végrehajtva,	 a	 pályázatot	
a	 Terület-	 És	 Településfejlesztési	a	 Terület-	 És	 Településfejlesztési	
Operatív	 Program	 (TOP)	 kere-Operatív	 Program	 (TOP)	 kere-
tében	 valósulna	 meg	 egy	 része	tében	 valósulna	 meg	 egy	 része	
163.560.000	 Ft	 értékben,	 amely	163.560.000	 Ft	 értékben,	 amely	
aktuális	 lett	 a	 kialakult	 nemzet-aktuális	 lett	 a	 kialakult	 nemzet-
közi	 energiahelyzetre	 tekintettel	közi	 energiahelyzetre	 tekintettel	
is.	 Persze	 ez	 a	 pályázatbeadás	is.	 Persze	 ez	 a	 pályázatbeadás	
idején	 még	 nem	 volt	 szempont,	idején	 még	 nem	 volt	 szempont,	
viszont	 a	 mostani	 testület	 szin-viszont	 a	 mostani	 testület	 szin-
tén	 partner	 a	megújuló	 energiák	tén	 partner	 a	megújuló	 energiák	
felhasználásával,	mint	 ahogy	 azt	felhasználásával,	mint	 ahogy	 azt	
elődeink	 is	 tették.	 Szeretnénk	elődeink	 is	 tették.	 Szeretnénk	
költséghatékonyabb	 és	 fenntart-költséghatékonyabb	 és	 fenntart-
hatóbb	 rendszereket	 kiépíteni	 és	hatóbb	 rendszereket	 kiépíteni	 és	
üzemeltetni,	 a	 környezettudatos	üzemeltetni,	 a	 környezettudatos	
gondolkodás	 mentén	 haladni.gondolkodás	 mentén	 haladni.
Szeretném	ez	úton	MINDENKI-Szeretném	ez	úton	MINDENKI-

NEK	megköszönni	minden	egyes	NEK	megköszönni	minden	egyes	
segítséget	és	a	pozitív	hozzáállást	segítséget	és	a	pozitív	hozzáállást	
a	 falu	 jövőjét	 illetően!a	 falu	 jövőjét	 illetően!
KÖSZÖNÖM!KÖSZÖNÖM!

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

Baksa FerencBaksa Ferenc
polgármesterpolgármester
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Tájékoztatás
ár	 stoppos	 tüzelőanyag	 vásárlással,	 szociális	 alapú	 tűzifa	 támogatással,	 és	 többgenerációs	 lakások	ár	 stoppos	 tüzelőanyag	 vásárlással,	 szociális	 alapú	 tűzifa	 támogatással,	 és	 többgenerációs	 lakások	

gázártámogatásával	 kapcsolatbangázártámogatásával	 kapcsolatban

Tisztelt Madocsaiak!Tisztelt Madocsaiak!
Tájékoztatom	Önöket,	hogy	a	Kormány	355/2022.	 (IX.	19.)	Korm.	 rendelete	alapján	elindult	a	kormány	Tájékoztatom	Önöket,	hogy	a	Kormány	355/2022.	 (IX.	19.)	Korm.	 rendelete	alapján	elindult	a	kormány	
által	meghirdetett	 tűzifaprogram,	melynek	keretében	 az	 állami	 erdőgazdaságoknál	háztartásonként	 10	által	meghirdetett	 tűzifaprogram,	melynek	keretében	 az	 állami	 erdőgazdaságoknál	háztartásonként	 10	
köbméter	 tűzifát	 lehet	 egységes,	 maximált	 áron	 vásárolni.	 Az	 ár	 stoppos	 tüzelőanyag	 vásárlásra	 a	köbméter	 tűzifát	 lehet	 egységes,	 maximált	 áron	 vásárolni.	 Az	 ár	 stoppos	 tüzelőanyag	 vásárlásra	 a	
Gyulaj	 Erdészeti	 és	 Vadászati	 Zrt-nél,	 a	 Pincehelyi	 Erdészetnél	 van	 lehetőségük.	Gyulaj	 Erdészeti	 és	 Vadászati	 Zrt-nél,	 a	 Pincehelyi	 Erdészetnél	 van	 lehetőségük.	
A	 program	 keretében	 az	 állami	 erdőgazdaságoknál	 vásárolható	 hengeres	 tűzifa	 egységes,	 maximált,	A	 program	 keretében	 az	 állami	 erdőgazdaságoknál	 vásárolható	 hengeres	 tűzifa	 egységes,	 maximált,	
forgalmi	 adót	 is	 tartalmazó	 ára	 tűzifa	 fajtánként,	 erdei	 köbméterenként:forgalmi	 adót	 is	 tartalmazó	 ára	 tűzifa	 fajtánként,	 erdei	 köbméterenként:
Keménylombos:	 30	 000	 Ft/erdei	 köbméterKeménylombos:	 30	 000	 Ft/erdei	 köbméter
Lágylombos:	 19	 000	 Ft/erdei	 köbméterLágylombos:	 19	 000	 Ft/erdei	 köbméter
Fenyő:	 19	 000	 Ft/erdei	 köbméter.Fenyő:	 19	 000	 Ft/erdei	 köbméter.

A	 vásárlás	 helyszínéről,	 feltételeiről	 és	 menetéről	 érdeklődi	 tudnak	 a	 Pincehelyi	 Erdészet	 elérhetősé-A	 vásárlás	 helyszínéről,	 feltételeiről	 és	 menetéről	 érdeklődi	 tudnak	 a	 Pincehelyi	 Erdészet	 elérhetősé-
gein:	 honlap:	gein:	 honlap:	 www.gyulajzrt.hu	 ,	 telefon:	 06-74-523-005,	 e-mail:		 ,	 telefon:	 06-74-523-005,	 e-mail:	 pincehely@gyulajtrt.hu . .
Továbbá	 tájékoztatom	 a	 Tisztelt	 Lakosságot,	 hogy	 a	 továbbiakban	 is	 van	 lehetőség	 szociális	 alapon	Továbbá	 tájékoztatom	 a	 Tisztelt	 Lakosságot,	 hogy	 a	 továbbiakban	 is	 van	 lehetőség	 szociális	 alapon	
rendkívüli	 települési	 támogatás	 keretén	 belül	 tűzifát	 igényelni	 Madocsa	 Község	 Önkormányzatánál.	rendkívüli	 települési	 támogatás	 keretén	 belül	 tűzifát	 igényelni	 Madocsa	 Község	 Önkormányzatánál.	
Ennek	 feltételei	 Madocsa	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testületének	 a	 települési	 támogatásokról	Ennek	 feltételei	 Madocsa	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testületének	 a	 települési	 támogatásokról	
és	 szociális	 alapszolgáltatásról	 szóló	 6/2021.	 (V.28.)	 önkormányzati	 rendeletében	 megtalálhatók.	 Téli	és	 szociális	 alapszolgáltatásról	 szóló	 6/2021.	 (V.28.)	 önkormányzati	 rendeletében	 megtalálhatók.	 Téli	
tüzelő	 biztosításához	 igényelt	 rendkívüli	 települési	 támogatás	 maximum	 5	 q	 tűzifa	 nyújtható.tüzelő	 biztosításához	 igényelt	 rendkívüli	 települési	 támogatás	 maximum	 5	 q	 tűzifa	 nyújtható.
Végezetül	 tájékoztatom	 a	 Tisztelt	 Lakosságot,	 hogy	 az	 egyes	 egyetemes	 szolgáltatási	 árszabások	Végezetül	 tájékoztatom	 a	 Tisztelt	 Lakosságot,	 hogy	 az	 egyes	 egyetemes	 szolgáltatási	 árszabások	
meghatározásáról	 szóló	 259/2022.	 (VII.21.)	 Korm.	 rendelet	 7/A.	 §-a	 értelmében:	 „Ha	 a	 társasháznak,	meghatározásáról	 szóló	 259/2022.	 (VII.21.)	 Korm.	 rendelet	 7/A.	 §-a	 értelmében:	 „Ha	 a	 társasháznak,	
lakásszövetkezetnek	 nem	minősülő	 ingatlanon	 belül	 több,	 de	 legfeljebb	 négy	 önálló,	 az	 országos	 tele-lakásszövetkezetnek	 nem	minősülő	 ingatlanon	 belül	 több,	 de	 legfeljebb	 négy	 önálló,	 az	 országos	 tele-
pülésrendezési	 és	 építési	 követelményekről	 szóló	 253/1997.	 (XII.	 20.)	 Korm.	 rendelet	 105.	 §-a	 szerinti	pülésrendezési	 és	 építési	 követelményekről	 szóló	 253/1997.	 (XII.	 20.)	 Korm.	 rendelet	 105.	 §-a	 szerinti	
lakás	 rendeltetési	 egység	 található,	 a	 települési	 önkormányzat	 jegyzője	 kérelemre	 8	 napon	 belül	 ható-lakás	 rendeltetési	 egység	 található,	 a	 települési	 önkormányzat	 jegyzője	 kérelemre	 8	 napon	 belül	 ható-
sági	 bizonyítványt	 állít	 ki	 a	 lakás	 rendeltetési	 egységek	 számáról.”	sági	 bizonyítványt	 állít	 ki	 a	 lakás	 rendeltetési	 egységek	 számáról.”	
A	 kedvezményt	 azok	 a	 családi	 fogyasztói	 közösségek	 is	 igénybe	 vehetik,	 akik	 olyan	 –	 társasháznak	A	 kedvezményt	 azok	 a	 családi	 fogyasztói	 közösségek	 is	 igénybe	 vehetik,	 akik	 olyan	 –	 társasháznak	
vagy	 lakásszövetkezetnek	 nem	 minősülő	 –	 családi	 házban,	 vagy	 ikerházban	 élnek,	 ahol	 legfeljebb	vagy	 lakásszövetkezetnek	 nem	 minősülő	 –	 családi	 házban,	 vagy	 ikerházban	 élnek,	 ahol	 legfeljebb	
négy	 egymástól	 elkülönülő	 lakás	 található,	 de	 csak	 egy	 közös	 gázórával	 rendelkezik.	négy	 egymástól	 elkülönülő	 lakás	 található,	 de	 csak	 egy	 közös	 gázórával	 rendelkezik.	
Ahhoz,	 hogy	 az	 ilyen	 lakóegységek	 esetén	 külön-külön	 is	 igénybe	 lehessen	 venni	 az	 átlagfogyasztás	Ahhoz,	 hogy	 az	 ilyen	 lakóegységek	 esetén	 külön-külön	 is	 igénybe	 lehessen	 venni	 az	 átlagfogyasztás	
mértékéig	 a	 rezsicsökkentett	 gázárat,	 hatósági	 bizonyítványt	 kell	 kérni	 a	 település	 jegyzőjétől,	 aki	 a	mértékéig	 a	 rezsicsökkentett	 gázárat,	 hatósági	 bizonyítványt	 kell	 kérni	 a	 település	 jegyzőjétől,	 aki	 a	
dokumentumban	 megállapítja	 az	 ingatlanon	 található	 lakások	 számát.	dokumentumban	 megállapítja	 az	 ingatlanon	 található	 lakások	 számát.	
Ez	 az	 eljárás	 kérelemre	 indul,	 a	 jegyző	 a	 hatósági	 bizonyítványt	 8	 napon	 belül	 állítja	 ki,	 amennyiben	Ez	 az	 eljárás	 kérelemre	 indul,	 a	 jegyző	 a	 hatósági	 bizonyítványt	 8	 napon	 belül	 állítja	 ki,	 amennyiben	
az	 ingatlanon	 a	 lakások	 kialakítása	 a	 vonatkozó	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelel.	 A	 kézhez	 kapott	az	 ingatlanon	 a	 lakások	 kialakítása	 a	 vonatkozó	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelel.	 A	 kézhez	 kapott	
hatósági	 bizonyítványt	 a	 lakossági	 fogyasztónak	 kell	 benyújtania	 a	 földgázszolgáltatóhoz,	 amely	 a	hatósági	 bizonyítványt	 a	 lakossági	 fogyasztónak	 kell	 benyújtania	 a	 földgázszolgáltatóhoz,	 amely	 a	
hatósági	 bizonyítvány	 és	 a	 hozzá	 kapcsolódó	 nyilatkozat	 benyújtását	 követő	 hónap	 elsejétől	 fogja	hatósági	 bizonyítvány	 és	 a	 hozzá	 kapcsolódó	 nyilatkozat	 benyújtását	 követő	 hónap	 elsejétől	 fogja	
biztosítani	 a	 kedvezményt.	biztosítani	 a	 kedvezményt.	
Az	 éves	 kedvezményes	mennyiség	 jelenleg	mérési	 helyenként	 63	 645	MJ/év	 (1729	 köbméter/év).	 Ha	Az	 éves	 kedvezményes	mennyiség	 jelenleg	mérési	 helyenként	 63	 645	MJ/év	 (1729	 köbméter/év).	 Ha	
tehát	 a	 jegyző	 kiadja	 a	 több	 lakásról	 szóló	 hatósági	 bizonyítványt,	 akkor	 az	 abban	 szereplő	 lakások	tehát	 a	 jegyző	 kiadja	 a	 több	 lakásról	 szóló	 hatósági	 bizonyítványt,	 akkor	 az	 abban	 szereplő	 lakások	
számával	kell	megszorozni	ezt	a	mennyiséget.	Ezt	arányosítja	majd	a	szolgáltató	a	hónapok	számával,	számával	kell	megszorozni	ezt	a	mennyiséget.	Ezt	arányosítja	majd	a	szolgáltató	a	hónapok	számával,	
valamint	 a	 leolvasás	 és	 fizetés	 formájától	 függően	 a	 gázfogyasztási	 jelleggörbével.valamint	 a	 leolvasás	 és	 fizetés	 formájától	 függően	 a	 gázfogyasztási	 jelleggörbével.
A	 jogosultságot	 ellenőrizni	 fogják.	 Ha	 a	 szolgáltató	 kérésére	 lefolytatott	 ellenőrzésből	 kiderül,	 hogy	A	 jogosultságot	 ellenőrizni	 fogják.	 Ha	 a	 szolgáltató	 kérésére	 lefolytatott	 ellenőrzésből	 kiderül,	 hogy	
az	 ingatlan	 használata	 nem	 felel	 meg	 a	 családi	 fogyasztói	 közösség	 fogalmának,	 úgy	 a	 felhasználó	az	 ingatlan	 használata	 nem	 felel	 meg	 a	 családi	 fogyasztói	 közösség	 fogalmának,	 úgy	 a	 felhasználó	
köteles	 a	 piaci	 ár	 másfélszeres	 értékén	 visszafizetni	 a	 jogtalanul	 igényelt	 gázártámogatással	 fogyasz-köteles	 a	 piaci	 ár	 másfélszeres	 értékén	 visszafizetni	 a	 jogtalanul	 igényelt	 gázártámogatással	 fogyasz-
tott	 gázmennyiséget.tott	 gázmennyiséget.
Kérem,	 fokozott	figyelemmel	 legyenek	a	gázzal,	villannyal	kapcsolatos	 fogyasztásukra,	ne	érje	Önöket	Kérem,	 fokozott	figyelemmel	 legyenek	a	gázzal,	villannyal	kapcsolatos	 fogyasztásukra,	ne	érje	Önöket	
kellemetlen	 meglepetés.	 Nehéz	 tél	 elébe	 nézünk,	 ne	 súlyosbítsák	 ezt	 figyelmetlenséggel	 is.	 Kövessék	kellemetlen	 meglepetés.	 Nehéz	 tél	 elébe	 nézünk,	 ne	 súlyosbítsák	 ezt	 figyelmetlenséggel	 is.	 Kövessék	
figyelemmel	az	Önkormányzat	 felületeit,	amennyiben	kérdésük	van,	 forduljanak	hozzánk	bizalommal.	figyelemmel	az	Önkormányzat	 felületeit,	amennyiben	kérdésük	van,	 forduljanak	hozzánk	bizalommal.	
Tisztelettel:Tisztelettel:

Vitéz Bertalan AndrásVitéz Bertalan András
aljegyzőaljegyző
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Az	 ezeréves	 kincs
Hosszú várakozás és alapos Hosszú várakozás és alapos 

előkészületek után 2022 augusz-előkészületek után 2022 augusz-
tusának utolsó két napján végre tusának utolsó két napján végre 
megtörtént az a várva várt régészeti megtörtént az a várva várt régészeti 
feltárás, amit Madocsa község feltárás, amit Madocsa község 
önkormányzata megbízásából a önkormányzata megbízásából a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
végzett el Madocsa-Felső-Nyilas végzett el Madocsa-Felső-Nyilas 
határrészében. határrészében. 
Amint	már	korábban,	a	Mado-Amint	már	korábban,	a	Mado-

csai	 Hírmondó	 tavaly	 augusztu-csai	 Hírmondó	 tavaly	 augusztu-
si	 számában	 beszámoltam	 róla,	si	 számában	 beszámoltam	 róla,	
2019	novemberében	célzott	geofi-2019	novemberében	célzott	geofi-
zikai	mérések	 elvégzésére	 került	zikai	mérések	 elvégzésére	 került	
sor	 a	 Pázmány	 Péter	 Katolikus	sor	 a	 Pázmány	 Péter	 Katolikus	
Egyetem	Régészettudományi	 Inté-Egyetem	Régészettudományi	 Inté-
zetének	 szakemberei	 vezetésével	zetének	 szakemberei	 vezetésével	
Madocsa	 keleti	 határában	 egy	Madocsa	 keleti	 határában	 egy	
szántóföld	 mészkőtörmelékkel	szántóföld	 mészkőtörmelékkel	
borított	 részén,	 aminek	 eredmé-borított	 részén,	 aminek	 eredmé-
nyeképpen	nagy	meglepetésünk-nyeképpen	nagy	meglepetésünk-
re	 és	 örömünkre	 egy	 kora	re	 és	 örömünkre	 egy	 kora	
Árpád-kori	 templom	 alaprajza	Árpád-kori	 templom	 alaprajza	
bontakozott	 ki	 a	 radarképen.	bontakozott	 ki	 a	 radarképen.	

Ekkor,	 a	 kíváncsiságtól	 hajt-Ekkor,	 a	 kíváncsiságtól	 hajt-
va	 elhatároztuk,	 hogy	 tovább	va	 elhatároztuk,	 hogy	 tovább	
lépünk,	 leásunk	a	mélybe,	mert	a	lépünk,	 leásunk	a	mélybe,	mert	a	
saját	 szemünkkel	 a	maguk	 való-saját	 szemünkkel	 a	maguk	 való-
ságában	 is	 látni	 szeretnénk	 eze-ságában	 is	 látni	 szeretnénk	 eze-
ket	 az	 alapfalakat,	 ezért	 kértünk	ket	 az	 alapfalakat,	 ezért	 kértünk	
egy	 alaprajz	 tisztázó	 feltárást	 a	egy	 alaprajz	 tisztázó	 feltárást	 a	
Wosinski	Mór	Megyei	Múzeumtól.	Wosinski	Mór	Megyei	Múzeumtól.	
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perckor,	 amikor	 a	 lelőhelyen	 a	perckor,	 amikor	 a	 lelőhelyen	 a	
markológép	kanala	óvatosan	 lefej-markológép	kanala	óvatosan	 lefej-
tette	 a	 felső	 földrétegeket,	 1000	tette	 a	 felső	 földrétegeket,	 1000	

év	óta	először	újra	emberi	szemek	év	óta	először	újra	emberi	szemek	
pillanthatták	 meg	 a	 sötétségben	pillanthatták	 meg	 a	 sötétségben	
szunnyadó	hófehér	alapfalat,	majd	szunnyadó	hófehér	alapfalat,	majd	
a	 nap	végére	már	 szépen	körvo-a	nap	végére	már	 szépen	körvo-
nalazódott	 az	 egész	 templom	nalazódott	 az	 egész	 templom	
alaprajza.alaprajza.

K.	 Németh	 András,	 az	 ásatást	K.	 Németh	 András,	 az	 ásatást	
vezető	régész,	aki	már	évtizedek	óta	vezető	régész,	aki	már	évtizedek	óta	
Árpád-kori	 templomok	feltárásával	Árpád-kori	 templomok	feltárásával	
foglalkozik,	 csodálkozásának	foglalkozik,	 csodálkozásának	
hangot	 adva	 megjegyezte,	 hogy	hangot	 adva	 megjegyezte,	 hogy	
nem	 gondolta	 volna,	 hogy	 ilyen	nem	 gondolta	 volna,	 hogy	 ilyen	
jó	 állapotban	megmaradtak	 ezek	jó	 állapotban	megmaradtak	 ezek	
az	alapfalak,	de	azt	 is	hozzátette,	az	alapfalak,	de	azt	 is	hozzátette,	
hogy	ha	pár	év	múlva	került	volna	hogy	ha	pár	év	múlva	került	volna	
sor	erre	a	 feltárásra,	akkor	bizony	sor	erre	a	 feltárásra,	akkor	bizony	
a	 keleti	 falból	 valószínűleg	 már	a	 keleti	 falból	 valószínűleg	 már	
semmi	 sem	 látszódna.	 Ezt	 azért	semmi	 sem	 látszódna.	 Ezt	 azért	
mondta,	 mert	 a	 keleti	 oldalon	 a	mondta,	 mert	 a	 keleti	 oldalon	 a	
templom	 szentélyének	 alapfalán	templom	 szentélyének	 alapfalán	
végig	 látszódott	egy	erősebb	kopás	végig	 látszódott	egy	erősebb	kopás	
és	egy	rövid	 folytonossági	hiány,	és	egy	rövid	 folytonossági	hiány,	
ami	annak	a	következménye,	hogy	ami	annak	a	következménye,	hogy	
ez	 a	 templom	 egy	 enyhén	 kelet	ez	 a	 templom	 egy	 enyhén	 kelet	
felé	 lejtő	 kisebb	 kiemelkedésen	felé	 lejtő	 kisebb	 kiemelkedésen	
helyezkedik	 el,	 ezért	 ezen	 a	helyezkedik	 el,	 ezért	 ezen	 a	
lelőhelyen	 fokozottan	érvényesül	lelőhelyen	 fokozottan	érvényesül	
az	 esőzések	 és	 a	 mélyszántások	az	 esőzések	 és	 a	 mélyszántások	
erodáló	 hatása.	 Az	 erős	 kopás	erodáló	 hatása.	 Az	 erős	 kopás	
miatt	 sajnos	 sehol	 nem	 találtunk	miatt	 sajnos	 sehol	 nem	 találtunk	
felmenőfal	maradványt	vagy	eredeti	felmenőfal	maradványt	vagy	eredeti	
járószintet	 a	 feltárás	 során.	járószintet	 a	 feltárás	 során.	
A	felső-nyilasi	 templomot	építő	A	felső-nyilasi	 templomot	építő	

egykori	 mesteremberek	 lelemé-egykori	 mesteremberek	 lelemé-
nyességére	 utal,	 hogy	 az	 alapfal	nyességére	 utal,	 hogy	 az	 alapfal	
elkészítéséhez	 összeszedtek	 a	elkészítéséhez	 összeszedtek	 a	
környékből	mindenféle	 fellelhető	környékből	mindenféle	 fellelhető	
és	 használható	 szilárd	 anyagot,	és	 használható	 szilárd	 anyagot,	
elsősorban	 löszbabákat,	 emellett	elsősorban	 löszbabákat,	 emellett	

építési	 törmeléket,	 főként	építési	 törmeléket,	 főként	
mészkődarabokat,	 de	 még	mészkődarabokat,	 de	 még	
római	kori	 tegula	 töredékeket	római	kori	 tegula	 töredékeket	
is,	 amiket	 az	 alapozási	is,	 amiket	 az	 alapozási	
árokban	aprószemű	sóderrel	árokban	aprószemű	sóderrel	
soványított	oltatlan	mészből	soványított	oltatlan	mészből	
készült	 mészhabarccsal	készült	 mészhabarccsal	
kötöttek össze. kötöttek össze. 
Az	 alapfalak	 vastagsága	Az	 alapfalak	 vastagsága	

átlagosan	85	centiméter,	de	átlagosan	85	centiméter,	de	
helyenként	 eléri	 a	 95	 cen-helyenként	 eléri	 a	 95	 cen-
timétert	 is,	 ami	 tekintélyes	timétert	 is,	 ami	 tekintélyes	
méretűnek	 tűnik	 egy	 ilyen	méretűnek	 tűnik	 egy	 ilyen	
kicsi templomnál. Maga a kicsi templomnál. Maga a 
templom	egy	8,7	méterszer	templom	egy	8,7	méterszer	
6,1	méter	külső	méretű,	kelet–6,1	méter	külső	méretű,	kelet–
nyugati	 tájolású,	 egyenes	nyugati	 tájolású,	 egyenes	
szentélyzáródású,	 torony	szentélyzáródású,	 torony	
nélküli	 kis	 építmény	 volt,	nélküli	 kis	 építmény	 volt,	
melynek	 szokatlanul	 kicsi,	melynek	 szokatlanul	 kicsi,	
4,2	 méterszer	 4,2	 méter	4,2	 méterszer	 4,2	 méter	

belterületű	 négyzet	 alakú	 hajója	belterületű	 négyzet	 alakú	 hajója	
egy	 kelet	 felé	 kinyúló	 5,3	 négy-egy	 kelet	 felé	 kinyúló	 5,3	 négy-
zetméter	 belterületű	 szentéllyel	zetméter	 belterületű	 szentéllyel	
volt	 ellátva.	volt	 ellátva.	
K.	Németh	András	megjegyezte,	K.	Németh	András	megjegyezte,	

hogy	 ez	 a	 templom	 maradvány	hogy	 ez	 a	 templom	 maradvány	
egyértelműen	 a	 kora	 Árpád-kor	egyértelműen	 a	 kora	 Árpád-kor	
építészeti	 jegyeit	 tükrözi,	 építése	építészeti	 jegyeit	 tükrözi,	 építése	
a	 11.	 századra	 datálható,	 amire	a	 11.	 századra	 datálható,	 amire	
a	 szokatlanul	 kicsi	 mérete	 és	 a	a	 szokatlanul	 kicsi	 mérete	 és	 a	
szinte	 szabályos	 négyzet	 alakú	szinte	 szabályos	 négyzet	 alakú	
hajója	 utal,	 mely	 a	 Szent	 István	hajója	 utal,	 mely	 a	 Szent	 István	
által	 alapított	 sólyi	 kápolnához	által	 alapított	 sólyi	 kápolnához	
hasonlítható	 leginkább.	 Ezt	 a	hasonlítható	 leginkább.	 Ezt	 a	
korai	 keltezést	 erősítik	még	meg	korai	 keltezést	 erősítik	még	meg	
a	 templom	 környezetében	 talált	a	 templom	 környezetében	 talált	
edénytöredékek	 és	 fémleletek	 is.	edénytöredékek	 és	 fémleletek	 is.	
A	 feltárás	 során	 előkerült	 öt	A	 feltárás	 során	 előkerült	 öt	

sír,	 melyek	 érdekessége,	 hogy	sír,	 melyek	 érdekessége,	 hogy	
mindegyikben	gyermek	vagy	fia-mindegyikben	gyermek	vagy	fia-
tal	 korú	 személy	 nyugodott.	 Az	tal	 korú	 személy	 nyugodott.	 Az	
egyik	 sír	 a	 templomhajó	 belsejé-egyik	 sír	 a	 templomhajó	 belsejé-
ből	 került	 elő,	 a	 benne	 nyugvó,	ből	 került	 elő,	 a	 benne	 nyugvó,	
feltehetően	 a	 templomot	 alapító	feltehetően	 a	 templomot	 alapító	
tekintélyes	 személy	 hozzátarto-tekintélyes	 személy	 hozzátarto-
zója	 lehetett.	 A	 feltárás	 során	zója	 lehetett.	 A	 feltárás	 során	
a	 templom	 területéről	 előkerült	a	 templom	 területéről	 előkerült	
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egy	 S	 végű	 bronz	 hajkarika,	 és	egy	 S	 végű	 bronz	 hajkarika,	 és	
egy	 vonalköteggel	 díszített	 kora	egy	 vonalköteggel	 díszített	 kora	
Árpád-kori	 edénytöredék	 is.	Árpád-kori	 edénytöredék	 is.	

A	 feltárt	 templom	 feltehetően	A	 feltárt	 templom	 feltehetően	
a	Madocsa	 közvetlen	 környékére	a	Madocsa	 közvetlen	 környékére	
vonatkozó	középkori	okiratokban	vonatkozó	középkori	okiratokban	
megemlített	 Körtvély	 falu	 temp-megemlített	 Körtvély	 falu	 temp-
loma	 lehetett.	 Ez	 a	 kis	 falu	 a	loma	 lehetett.	 Ez	 a	 kis	 falu	 a	
helyszínen	 talált	 szórványleletek	helyszínen	 talált	 szórványleletek	
alapján	 nagy	 valószínűséggel	 a	alapján	 nagy	 valószínűséggel	 a	
tatárdúlás	áldozata	lett,	de	egykori	tatárdúlás	áldozata	lett,	de	egykori	
elnéptelenedéséhez	az	akkor	még	elnéptelenedéséhez	az	akkor	még	

gyakran	kijáró	és	pusztító	Duna	is	gyakran	kijáró	és	pusztító	Duna	is	
nagyban	hozzájárulhatott.	 Itt	érde-nagyban	hozzájárulhatott.	 Itt	érde-
mes	megjegyezni,	hogy	Körtvélyt	mes	megjegyezni,	hogy	Körtvélyt	
közvetlenül	a	hajdani	Duna	egyik	közvetlenül	a	hajdani	Duna	egyik	
jelentősebb	mellékágának	partján	jelentősebb	mellékágának	partján	
létesítették.	 Egy	 középkori	 okirat	létesítették.	 Egy	 középkori	 okirat	
még	azt	 is	megemlíti,	hogy	Kört-még	azt	 is	megemlíti,	hogy	Kört-
vély	 egy	 szigeten	helyezkedik	 el.	vély	 egy	 szigeten	helyezkedik	 el.	
A	Körtvély	mellett	húzódó	egykori	A	Körtvély	mellett	húzódó	egykori	
folyómeder	 nyoma	 még	 most	 is	folyómeder	 nyoma	 még	 most	 is	
jól	 látszódik	 a	 szántóföldön.	 A	jól	 látszódik	 a	 szántóföldön.	 A	
falut	 nem	 építették	 újjá,	 lakói	falut	 nem	 építették	 újjá,	 lakói	
feltehetően	 Madocsára	 költöztek,	feltehetően	 Madocsára	 költöztek,	
templomának	 építőköveit	 még	 a	templomának	 építőköveit	 még	 a	
középkorban	 széthordhatták,	 az	középkorban	 széthordhatták,	 az	
újkorra	már	csak	a	 föld	alatt	 lévő	újkorra	már	csak	a	 föld	alatt	 lévő	
alapfalak	 maradtak	 meg	 belőle.	alapfalak	 maradtak	 meg	 belőle.	
A	 körtvélyi	 templom	 léte	 és	A	 körtvélyi	 templom	 léte	 és	

pontos	 helye	 a	 pusztulása	 óta	pontos	 helye	 a	 pusztulása	 óta	
eltelt	 évszázadok	 során	 lassan	 a	eltelt	 évszázadok	 során	 lassan	 a	
feledés	homályába	merült,	de	egy-feledés	homályába	merült,	de	egy-
kori	 létezésének	emlékét,	ha	nem	kori	 létezésének	emlékét,	ha	nem	
is	 tudatosan,	 de	 életben	 tartotta	is	 tudatosan,	 de	 életben	 tartotta	

a	 madocsai	 szájhagyomány	 a	a	 madocsai	 szájhagyomány	 a	
Kápolnák	 és	 a	 Kápolnai	 kövezés	Kápolnák	 és	 a	 Kápolnai	 kövezés	
határnevekkel,	 melyek	 mind	 a	határnevekkel,	 melyek	 mind	 a	
mai napig használatosak. mai napig használatosak. 
Most,	 hogy	 egy	 újabb	 jelentős	Most,	 hogy	 egy	 újabb	 jelentős	

helyi	értékkel	gazdagodott	Madocsa	helyi	értékkel	gazdagodott	Madocsa	
értéktára,	van	miért	örülnünk,	de	értéktára,	van	miért	örülnünk,	de	
mégsem	lehet	 teljesen	felhőtlen	az	mégsem	lehet	 teljesen	felhőtlen	az	
örömünk.	A	feltárt	 templom	alap-örömünk.	A	feltárt	 templom	alap-
falai	ugyan	jelenleg	még	viszonylag	falai	ugyan	jelenleg	még	viszonylag	
jó	 állapotúak,	 de	 szembesülnünk	jó	 állapotúak,	 de	 szembesülnünk	
kell	 azzal	 a	 ténnyel,	 hogy	 ez	 a	kell	 azzal	 a	 ténnyel,	 hogy	 ez	 a	
feltárás	a	huszonnegyedik	órában	feltárás	a	huszonnegyedik	órában	
történt	a	 fentebb	említett	komoly	történt	a	 fentebb	említett	komoly	
erodáló	 tényezők	 miatt,	 tehát	 ha	erodáló	 tényezők	 miatt,	 tehát	 ha	
nem	vigyázunk	 rá,	 fennáll	 annak	nem	vigyázunk	 rá,	 fennáll	 annak	
a	veszélye,	hogy	 előbb-utóbb	 tel-a	veszélye,	hogy	 előbb-utóbb	 tel-
jesen	meg	fog	semmisülni.	Ennek	jesen	meg	fog	semmisülni.	Ennek	
tudatában	 innentől	miénk	 a	 fele-tudatában	 innentől	miénk	 a	 fele-
lősség,	hogy	mit	kezdünk	ezzel	a	lősség,	hogy	mit	kezdünk	ezzel	a	
maga	nemében	páratlan	kinccsel.maga	nemében	páratlan	kinccsel.

Tarczal JánosTarczal János

Agrárkamarai	 hírek	 2022	 szeptemberében
Tisztelt Gazdálkodók!

1. tagdíjbevallás1. tagdíjbevallás
A	 magánszemélyek	 tagdíjbevallására	 várhatóan	A	 magánszemélyek	 tagdíjbevallására	 várhatóan	 2022 novemberében2022 novemberében	 kerül	 sor.	 kerül	 sor.

2. VÁLTOZÁS2. VÁLTOZÁS  
2023-tól	 új	 támogatási	 időszak	 indul,	 a	 változásokról	 többek	 között	 a	 NAK	 lapban,	 vagy	 a	2023-tól	 új	 támogatási	 időszak	 indul,	 a	 változásokról	 többek	 között	 a	 NAK	 lapban,	 vagy	 a	
NAK	 honlapján	 előre	 tájékozódhatnak	 az	 érintettek.	 A	 korábbiakhoz	 hasonlóan	 az	 ősz/tél	NAK	 honlapján	 előre	 tájékozódhatnak	 az	 érintettek.	 A	 korábbiakhoz	 hasonlóan	 az	 ősz/tél	
folyamán	 ezzel	 kapcsolatban	 is	 szervezünk	 csoportos	 tájékoztatót.folyamán	 ezzel	 kapcsolatban	 is	 szervezünk	 csoportos	 tájékoztatót.

A	 tagállamok	 kérésére	 az	 Európai	 Bizottság	 a	 bizonytalan	 globális	 élelmiszer-ellátási	 helyzet	A	 tagállamok	 kérésére	 az	 Európai	 Bizottság	 a	 bizonytalan	 globális	 élelmiszer-ellátási	 helyzet	
miatt miatt 2023-ban átmeneti mentességet tesz lehetővé a gazdálkodók számára a területalapú 2023-ban átmeneti mentességet tesz lehetővé a gazdálkodók számára a területalapú 
támogatásokhoz kötelezően betartandó egyes vetésváltási és parlag kialakítási szabályok alól.támogatásokhoz kötelezően betartandó egyes vetésváltási és parlag kialakítási szabályok alól.

Fontos,	 hogy	Fontos,	 hogy	 növényegészségügyi és talajvédelmi szempontból egy követelmény betartása növényegészségügyi és talajvédelmi szempontból egy követelmény betartása 
alól nincs mentesség a vetésváltás tekintetében, azaz a burgonya, a napraforgó, a repce, a alól nincs mentesség a vetésváltás tekintetében, azaz a burgonya, a napraforgó, a repce, a 
szója, a cukorrépa, az olajtök és a dinnye önmaga utáni termesztése 2023-ban sem lehet-szója, a cukorrépa, az olajtök és a dinnye önmaga utáni termesztése 2023-ban sem lehet-
séges.séges.

3. kárenyhítés3. kárenyhítés
A	kárenyhítő	 juttatás	 igénylése	az	 idei	 évben	 is	novemberben	 történik.	Azok	a	 termelők,	akik-A	kárenyhítő	 juttatás	 igénylése	az	 idei	 évben	 is	novemberben	 történik.	Azok	a	 termelők,	akik-
nek	a	kárbejelentését	határozatban	 jóváhagyták,	november	30-ig	nyújthatják	be	az	 igénylésüket.nek	a	kárbejelentését	határozatban	 jóváhagyták,	november	30-ig	nyújthatják	be	az	 igénylésüket.

4. piaci értékesítés4. 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	 apiacon	 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	
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NÉBIH tevékenységazonosítójátNÉBIH tevékenységazonosítóját..

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	 dátumAz	 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 telefonszámon.1818-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 továbbra is előzetes telefonos időpontfog-A falugazdász irodában történő ügyintézéshez továbbra is előzetes telefonos időpontfog-
lalás szükségeslalás szükséges..	 Ügyfélfogadás:	 csütörtök	 8-12	 óráig.	 Ügyfélfogadás:	 csütörtök	 8-12	 óráig.
Megértésüket	 köszönöm:Megértésüket	 köszönöm:

Bán Bálint GézánéBán Bálint Gézáné
falugazdászfalugazdász

06 30/418 40 9306 30/418 40 93

Családi napCsaládi nap

Az	 idei	 családi	 napot	 október	 első	 szombatján	 tartottuk	 meg,	 melyre	 rekord	 számú	 érdeklő-Az	 idei	 családi	 napot	 október	 első	 szombatján	 tartottuk	 meg,	 melyre	 rekord	 számú	 érdeklő-
dő,	 összesen	 180	 fő,	 jelentkezett.	 A	 betegségek	 miatt	 sokan	 visszamondták,	 így	 végül	 130-an	dő,	 összesen	 180	 fő,	 jelentkezett.	 A	 betegségek	 miatt	 sokan	 visszamondták,	 így	 végül	 130-an	
vettünk	 részt	 a	 rendezvényen.vettünk	 részt	 a	 rendezvényen.
Az	 őszi	 családi	 nap	 témája	 egy	 jól	 ismert	 bibliai	 történet	 volt:	Az	 őszi	 családi	 nap	 témája	 egy	 jól	 ismert	 bibliai	 történet	 volt:	 József	 történeteJózsef	 története..
A	 rendezvényt	 a	 Sportcsarnokban	 tartottuk,	 és	 az	 osztályok	 külön-külön	 csapatként	 verse-A	 rendezvényt	 a	 Sportcsarnokban	 tartottuk,	 és	 az	 osztályok	 külön-külön	 csapatként	 verse-
nyeztek,	 létszámtól	 függetlenül.	nyeztek,	 létszámtól	 függetlenül.	

Az	alapkoncepció	egy	11	állo-Az	alapkoncepció	egy	11	állo-
másos	 vetélkedő	 volt,	 ahol	másos	 vetélkedő	 volt,	 ahol	
állomásonként	 2-2	 hatszöget	állomásonként	 2-2	 hatszöget	
gyűjthettek	a	csapatok.	Minden	gyűjthettek	a	csapatok.	Minden	
helyszínen	két	megmérettetés	helyszínen	két	megmérettetés	
várt	a	versenyzőkre:	egy	moz-várt	a	versenyzőkre:	egy	moz-
gásos	 feladat,	 és	 egy	 fejtörő	gásos	 feladat,	 és	 egy	 fejtörő	
(pl.	 rejtvény,	 becsapós	 újság-(pl.	 rejtvény,	 becsapós	 újság-
cikk).	 A	 feladatok	 könnyűek	cikk).	 A	 feladatok	 könnyűek	
voltak,	 hiszen	 most	 nem	 az	voltak,	 hiszen	 most	 nem	 az	
volt	 a	 cél,	 hogy	 minél	 több	volt	 a	 cél,	 hogy	 minél	 több	
lapocskát	szerezzenek,	hanem,	lapocskát	szerezzenek,	hanem,	
hogy	 okosan,	 jó	 taktikával	hogy	 okosan,	 jó	 taktikával	
tudják	 azokat	 a	 táblájukon	tudják	 azokat	 a	 táblájukon	
elhelyezni.	 József	 történetéhez	elhelyezni.	 József	 történetéhez	



7.oldal7.oldalMadocsai Hírmondó 

kapcsolódóan	 6	 szimbólumot,	 6	 különböző	kapcsolódóan	 6	 szimbólumot,	 6	 különböző	
háttérszínnel	 gyűjthettek,	 és	 ragaszthattak	 az	háttérszínnel	 gyűjthettek,	 és	 ragaszthattak	 az	
osztályok.	Az	elkészült	 tábla	 jelképezte	 József	osztályok.	Az	elkészült	 tábla	 jelképezte	 József	
színes	 köntösét.színes	 köntösét.
A	 küzdelemben	 a	 3.	 helyet	 a	 7.	 osztály,	 a	 2.	A	 küzdelemben	 a	 3.	 helyet	 a	 7.	 osztály,	 a	 2.	
helyet	a	8.	osztály,	az	első	helyezést	az	1.	osz-helyet	a	8.	osztály,	az	első	helyezést	az	1.	osz-
tály	 szerezte	 meg.	 Jutalmul	 az	 első	 3	 csapat	tály	 szerezte	 meg.	 Jutalmul	 az	 első	 3	 csapat	
tagjai	 egy-egy	 tornazsákot,	 osztályfőnökeik	tagjai	 egy-egy	 tornazsákot,	 osztályfőnökeik	
pedig	egy-egy	bevásárlótáskát	kaptak.	A	prog-pedig	egy-egy	bevásárlótáskát	kaptak.	A	prog-
ramot	 hamburger	 ebéddel	 zártuk.	ramot	 hamburger	 ebéddel	 zártuk.	
	 	 	 Jó	hangulatban,	 igazán	 tartalmasan	és	moz-	 	 	 Jó	hangulatban,	 igazán	 tartalmasan	és	moz-
galmasan	 telt	a	nap,	melynek	sikeréhez	sokan	galmasan	 telt	a	nap,	melynek	sikeréhez	sokan	
hozzájárultak.	Köszönet	az	Önkormányzatnak,	hozzájárultak.	Köszönet	az	Önkormányzatnak,	
amiért	 rendelkezésünkre	 bocsátották	 a	 Sport-amiért	 rendelkezésünkre	 bocsátották	 a	 Sport-

csarnokot,	 a	 gyülekezet	 azon	 tagjainak,	 akik	 elkészítették	 az	 ebédet,	 és	 a	 szervezőknek,	 akik	csarnokot,	 a	 gyülekezet	 azon	 tagjainak,	 akik	 elkészítették	 az	 ebédet,	 és	 a	 szervezőknek,	 akik	
végigjátszották	 a	 délelőttöt	 a	 résztvevőkkel.végigjátszották	 a	 délelőttöt	 a	 résztvevőkkel.

Nagyné Kovács ZitaNagyné Kovács Zita

Fogathajtó	 verseny	 Madocsán
2022. szeptember 17-én került meg2022. szeptember 17-én került megrendrendezésre a I. Madocsai Fogathajtó Verseny. A rendezvénynek ezésre a I. Madocsai Fogathajtó Verseny. A rendezvénynek 
a madocsai legelő adott otthont, ahol 24 fogat mérette meg magát. Sajnos az idő nem volt kegyes a madocsai legelő adott otthont, ahol 24 fogat mérette meg magát. Sajnos az idő nem volt kegyes 
a versenyhez, kisebb megszakításokkal esőben versenyeztek a fogatok, de az idő sem szegte ked-a versenyhez, kisebb megszakításokkal esőben versenyeztek a fogatok, de az idő sem szegte ked-
vüket a versenyzőknek, végig kitartottak a rossz idő ellenére.vüket a versenyzőknek, végig kitartottak a rossz idő ellenére.

Öt	 versenyszám	 került	 megrendezésre:Öt	 versenyszám	 került	 megrendezésre:
 I. I.	 Kettesfogat	 (CAN-C	 H2)	 kétfordulós	 akadályhajtás	 összevetéssel:	 Kettesfogat	 (CAN-C	 H2)	 kétfordulós	 akadályhajtás	 összevetéssel:
	 Tizenheten	 indultak	 a	 versenyszámban.	 Tizenheten	 indultak	 a	 versenyszámban.
	 1.	 Oszkó	 János	 	 Pincehelyi	 LSE	 1.	 Oszkó	 János	 	 Pincehelyi	 LSE
	 2.	 Szirácki	 János	 	 Jánoshalmi	 SLE	 2.	 Szirácki	 János	 	 Jánoshalmi	 SLE
	 3.	 ifj.	 Oszkó	 János	 	 Pincehelyi	 LSE	 3.	 ifj.	 Oszkó	 János	 	 Pincehelyi	 LSE
	 4.	 Nánai	 Zoltán	 Mélykúti	 LSE	 4.	 Nánai	 Zoltán	 Mélykúti	 LSE
	 5.	 Jovics	 Pál	 Kikerics	 Egyesület	 5.	 Jovics	 Pál	 Kikerics	 Egyesület
	 6.	 Fritz	 József	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület	 6.	 Fritz	 József	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület

	 II.	 Póni	 kettesfogat	 (CAN-C	 P2)	 kétfordulós	 akadályhajtás	 összevetéssel:	 II.	 Póni	 kettesfogat	 (CAN-C	 P2)	 kétfordulós	 akadályhajtás	 összevetéssel:
	 Ketten	 indultak	 a	 versenyszámban.	 Ketten	 indultak	 a	 versenyszámban.

1.	 Böhler	 Péter	 Zombai	 Lovasklub	 Egysület1.	 Böhler	 Péter	 Zombai	 Lovasklub	 Egysület
2.	 Nagy	 Dávid	 Sárbogárdi	 LE2.	 Nagy	 Dávid	 Sárbogárdi	 LE

	 III.	 Kettesfogat	 (CAN-D	 H2)	 kétfordulós	 akadályhajtás	 összevetéssel:	 III.	 Kettesfogat	 (CAN-D	 H2)	 kétfordulós	 akadályhajtás	 összevetéssel:
	 Öten	 indultak	 a	 versenyszámban.	 Öten	 indultak	 a	 versenyszámban.

1.	 Araczki	 Attila	 	 Madocsai	 versenyző1.	 Araczki	 Attila	 	 Madocsai	 versenyző
2.	 Luncz	 Tímea2.	 Luncz	 Tímea
3.	 Csincsi	 Zsolt3.	 Csincsi	 Zsolt
4.	 Somkert	 Zoltán4.	 Somkert	 Zoltán
5.	 Baksa	 Áron	 	 Madocsai	 versenyző5.	 Baksa	 Áron	 	 Madocsai	 versenyző

Jovics	 Pál	 (Baranya	 megye)Jovics	 Pál	 (Baranya	 megye)

Baksa	Áron	és	Araczki	Attila
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	 IV.	 Vadászhajtás	 nagyló	 kettesfogat	 kategóriában	 IV.	 Vadászhajtás	 nagyló	 kettesfogat	 kategóriában
	 Tizenketten	 indultak	 a	 versenyszámban.	 Tizenketten	 indultak	 a	 versenyszámban.
	 1.	 Nagy	 István	 Pincehelyi	 LSE	 1.	 Nagy	 István	 Pincehelyi	 LSE
	 2.	 Fritz	 József	 	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület	 2.	 Fritz	 József	 	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület
	 3.	 Jovics	 Pál	 Kikerics	 Egyesület	 3.	 Jovics	 Pál	 Kikerics	 Egyesület
	 4.	 Nagy	 Péter	 Tolna-Mözsi	 LE	 4.	 Nagy	 Péter	 Tolna-Mözsi	 LE
	 5.	 Sziráczki	 János	 Jánoshalmi	 SLE	 5.	 Sziráczki	 János	 Jánoshalmi	 SLE
	 6.	 Hatala	 Roland	 Pincehelyi	 LSE	 6.	 Hatala	 Roland	 Pincehelyi	 LSE

	 V.	 Póni	 vadászhajtás	 kettesfogat	 kategóriában:	 V.	 Póni	 vadászhajtás	 kettesfogat	 kategóriában:
	 Ketten	 indultak	 a	 versenyszámban.	 Ketten	 indultak	 a	 versenyszámban.
	 1.	 Nagy	 Dávid	 Sárbogárdi	 LE	 1.	 Nagy	 Dávid	 Sárbogárdi	 LE
	 2.	 Böhler	 Péter	 Zombai	 LE	 2.	 Böhler	 Péter	 Zombai	 LE
A	vezetőbírói	 feladatokat	Nagy	 Imre	 látta	 el,	 a	pályaépítő	Vörös	Ferenc	Zsolt	volt,	 a	versenybizottság	A	vezetőbírói	 feladatokat	Nagy	 Imre	 látta	 el,	 a	pályaépítő	Vörös	Ferenc	Zsolt	volt,	 a	versenybizottság	
tagja	 Nagy	 Imréné	 Erzsike,	 a	 versenyirodáért	 Káli	 Zsuzsanna	 felelt,	 a	 bemondó	 Spacer	 Beáta	 volt.tagja	 Nagy	 Imréné	 Erzsike,	 a	 versenyirodáért	 Káli	 Zsuzsanna	 felelt,	 a	 bemondó	 Spacer	 Beáta	 volt.
A	 verseny	 részletes	 eredményei	 megtekinthetők	 a	 nevezés.fogatsport.hu	 weboldalon.A	 verseny	 részletes	 eredményei	 megtekinthetők	 a	 nevezés.fogatsport.hu	 weboldalon.
Itt	 került	 kiosztásra	 a	 megyei	 bajnokság	 eredménye	 is,	 mivel	 ez	 a	 verseny	 volt	 a	 bajnokság	 utolsó	Itt	 került	 kiosztásra	 a	 megyei	 bajnokság	 eredménye	 is,	 mivel	 ez	 a	 verseny	 volt	 a	 bajnokság	 utolsó	
állomása.állomása.

Tolna	 megyei	 bajnokság	 eredménye:Tolna	 megyei	 bajnokság	 eredménye:
	 1.	 Fritz	 József	 	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület	 1.	 Fritz	 József	 	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület
	 2.	 Nagy	 István	 Pincehelyi	 LSE	 2.	 Nagy	 István	 Pincehelyi	 LSE
	 3.	 Oszkó	 János	 Pincehelyi	 LSE	 3.	 Oszkó	 János	 Pincehelyi	 LSE
	 4.	 Link	 Gábor	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület	 4.	 Link	 Gábor	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület
	 5.	 ifj.	 Oszkó	 János	 	 Pincehelyi	 LSE	 5.	 ifj.	 Oszkó	 János	 	 Pincehelyi	 LSE
	 6.	 Tell	 Viktor	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület	 6.	 Tell	 Viktor	 Paksi	 Fogat	 Sport	 Egyesület

Az	 I.	 Madocsai	 Fogathajtó	 Verseny	 eredményhirdetésénél	 a	 díjakat	 Baksa	 Ferenc	 polgármester	 és	Az	 I.	 Madocsai	 Fogathajtó	 Verseny	 eredményhirdetésénél	 a	 díjakat	 Baksa	 Ferenc	 polgármester	 és	
Zsikó	 Zoltán,	 a	 Tolna	Megyei	Önkormányzat	 alelnöke	 adták	 át,	míg	 a	 Tolna	megyei	 bajnokság	 ered-Zsikó	 Zoltán,	 a	 Tolna	Megyei	Önkormányzat	 alelnöke	 adták	 át,	míg	 a	 Tolna	megyei	 bajnokság	 ered-
ményhirdetésénél	 Pákolitz	 István,	 a	 Tolna	 Megyei	 Lovas	 Szövetség	 Fogatható	 Szakágának	 elnöke.		ményhirdetésénél	 Pákolitz	 István,	 a	 Tolna	 Megyei	 Lovas	 Szövetség	 Fogatható	 Szakágának	 elnöke.		
Bács-Kiskun,	 Somogy,	 Baranya,	 Fejér	 és	 Tolna	 megyékből	 érkeztek	 hajtók	 a	 versenyre.	Bács-Kiskun,	 Somogy,	 Baranya,	 Fejér	 és	 Tolna	 megyékből	 érkeztek	 hajtók	 a	 versenyre.	
Reméljük,	 jövőre	 szebb	 időjárási	 körülmények	 között,	 még	 több	 hajtóval	 és	 nézővel	 tudjuk	 megren-Reméljük,	 jövőre	 szebb	 időjárási	 körülmények	 között,	 még	 több	 hajtóval	 és	 nézővel	 tudjuk	 megren-
dezni	 a	 versenyt.	 Külön	 köszönjük	 a	 felajánlott	 támogatásokat,	melyek	 nélkül	 a	 verseny	 nem	 jöhetett	dezni	 a	 versenyt.	 Külön	 köszönjük	 a	 felajánlott	 támogatásokat,	melyek	 nélkül	 a	 verseny	 nem	 jöhetett	
volna	 létre!volna	 létre!

Fritz	 JózsefFritz	 József

Tóth	 Balázs	 és	 Tóth	 Eszter	 (Somogy	 megye)Tóth	 Balázs	 és	 Tóth	 Eszter	 (Somogy	 megye)
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Védőnői	 hírek
Az elmúlt hónapok is bővelkedtek gyermekáldásban. 

Májusban	 három	 újszülött	 is	 érkezett:Májusban	 három	 újszülött	 is	 érkezett:
Balázs	 Bertalan,	 Marcsi	 néni	 és	 Dani	 bácsi	 első	 gyermeke.	Balázs	 Bertalan,	 Marcsi	 néni	 és	 Dani	 bácsi	 első	 gyermeke.	
Ludmány	 Botond,	 Emese	 és	 László	 első	 kisfi	a.Ludmány	 Botond,	 Emese	 és	 László	 első	 kisfi	a.
Tokai	 Bernát,	 Kornélia	 és	 Laci	 harmadik	 gyermeke,	 első	 kisfi	a.Tokai	 Bernát,	 Kornélia	 és	 Laci	 harmadik	 gyermeke,	 első	 kisfi	a.

Júniusban	 Banya	 Márton	 született,	 Szimonetta	 és	 Marci	 első	 kisfi	a.Júniusban	 Banya	 Márton	 született,	 Szimonetta	 és	 Marci	 első	 kisfi	a.

Júliusban	 Mudri	 Melinda,	 Gabi	 és	 Tamás	 második	 kislánya	 született.	 Ebben	 a	 hónapban	 egy	 kisfi	út	Júliusban	 Mudri	 Melinda,	 Gabi	 és	 Tamás	 második	 kislánya	 született.	 Ebben	 a	 hónapban	 egy	 kisfi	út	
is	 köszönthetünk,	 Szili	 Milánt,	 Fanni	 és	 István	 második	 kisfi	át.	is	 köszönthetünk,	 Szili	 Milánt,	 Fanni	 és	 István	 második	 kisfi	át.	

Augusztusban	 egy	 kislányt	 és	 két	 kisfi	út	 hozott	 a	 gólya.	 Örsi	 Izabella	 a	 kislány,	 anyukája	 Cintia,	Augusztusban	 egy	 kislányt	 és	 két	 kisfi	út	 hozott	 a	 gólya.	 Örsi	 Izabella	 a	 kislány,	 anyukája	 Cintia,	
apukája	Attila,	 a	 pár	 első	 gyermeke.	 Bán	 Imre	Gábor	 első	 kisfi	a	 Enikőnek	 és	 Imrének.	 Besenczi	Máté	apukája	Attila,	 a	 pár	 első	 gyermeke.	 Bán	 Imre	Gábor	 első	 kisfi	a	 Enikőnek	 és	 Imrének.	 Besenczi	Máté	
a	 második	 kisfi	ú	 a	 hónapban,	 Melinda	 és	 János	 gyermeke.a	 második	 kisfi	ú	 a	 hónapban,	 Melinda	 és	 János	 gyermeke.

Szeptember	 a	 fi	úk	 hónapja,	 két	 legény	 született.	 Kovács	 Zsombor,	Melinda	 és	 Szilárd	 első	 gyermeke,	Szeptember	 a	 fi	úk	 hónapja,	 két	 legény	 született.	 Kovács	 Zsombor,	Melinda	 és	 Szilárd	 első	 gyermeke,	
valamint	 Szintai	 Bence,	 Gitta	 és	 Antal	 második	 kisfi	a.valamint	 Szintai	 Bence,	 Gitta	 és	 Antal	 második	 kisfi	a.

Szívből	 gratulálunk	 a	 családoknak!Szívből	 gratulálunk	 a	 családoknak!
Farkasné Tuza MelindaFarkasné Tuza Melinda

védőnővédőnő

MVM	 Paksi	 Atomerőmű	 Zrt.MVM	 Paksi	 Atomerőmű	 Zrt.
MELO-TEX	 Kft.MELO-TEX	 Kft.
Puch	 JózsefnéPuch	 Józsefné
Magyarics	 Kft.Magyarics	 Kft.
MA-GIPSZ	 Kft.MA-GIPSZ	 Kft.
MADAGRO	 Kft.MADAGRO	 Kft.
Robinetta	 Kft.Robinetta	 Kft.
LapiVill	 Kft.LapiVill	 Kft.
Lettedora	 Kft.Lettedora	 Kft.
OKTOFORM	 Bt.OKTOFORM	 Bt.
BLOKK	 Kft.BLOKK	 Kft.

Koszorus	 ArankaKoszorus	 Aranka
Tóth	 Andrásné	 és	 családjaTóth	 Andrásné	 és	 családja

BONYPLAN	 Kft.BONYPLAN	 Kft.
KUNNET	 Kft.KUNNET	 Kft.

ECOLABECOLAB
Madocsai	 FöldtulajdonosokMadocsai	 Földtulajdonosok

VadásztársaságaVadásztársasága
Szabó	 EdvinSzabó	 Edvin

Ifj.	 Kánnai	 IstvánIfj.	 Kánnai	 István
Ruff	 Épületgépészeti	 Kft.Ruff	 Épületgépészeti	 Kft.
Farkasné	 Bujdos	 EditFarkasné	 Bujdos	 Edit

Turi	 NorbertTuri	 Norbert
Ellen-Szer	 Kft.Ellen-Szer	 Kft.
Gyógy-Kert	 Bt.Gyógy-Kert	 Bt.
Szintai	 FerencSzintai	 Ferenc
Bognár	 BalázsBognár	 Balázs
Paksi	 ÁFÉSZPaksi	 ÁFÉSZ

Baksa	 Ferenc	 és	 családjaBaksa	 Ferenc	 és	 családja
Madocsai	 Református	 Általános	Madocsai	 Református	 Általános	
Iskola	 s	zülői	 munkaközössége	Iskola	 s	zülői	 munkaközössége	

Rostás	 GyörgyRostás	 György
Eke AndreaEke Andrea
Káli KalácsKáli Kalács

Madocsai	 Posta	 dolgozóiMadocsai	 Posta	 dolgozói
Felkov	 Bt.Felkov	 Bt.
TARR	 Kft.TARR	 Kft.

Molnár AndrásMolnár András

Madocsai	 Nyugdíjas	 KlubMadocsai	 Nyugdíjas	 Klub
Varga	 MihálynéVarga	 Mihályné
Kánnai	 IstvánnéKánnai	 Istvánné
Árki	 NorbertÁrki	 Norbert
Madocsa	 SEMadocsa	 SE

Zemkó	 János	 és	 családjaZemkó	 János	 és	 családja
Szili	 JánosnéSzili	 Jánosné

Kovács	 Krisztina	 MelindaKovács	 Krisztina	 Melinda
Kuti	 JanaKuti	 Jana

Terasz	 Büfé&PizzériaTerasz	 Büfé&Pizzéria
Kövesdi	 Bt.Kövesdi	 Bt.

Törjék	 ZsigmondnéTörjék	 Zsigmondné
Baksáné	 Laposa	 JuditBaksáné	 Laposa	 Judit
Tomolik	 PincészetTomolik	 Pincészet
Kiss	 JuliannaKiss	 Julianna

Madocsai	 NyugdíjasklubMadocsai	 Nyugdíjasklub
Rácz	 Vitamin	 Center	 Kft.Rácz	 Vitamin	 Center	 Kft.
Mérges	 Mariann	 és	 családjaMérges	 Mariann	 és	 családja

KÖSZÖNÜK	 A	 TÁMOGATÁST
	 2022.08.13-án	 megrendezésre	 került	 	 XXIV.	 Madocsai	 Falunap	 alkalmából,

tartalmas	 programokkal	 készültünk	 minden	 korosztály	 részére.
A rendezvény színvonalas kivitelezéséhez, hozzájárult:A rendezvény színvonalas kivitelezéséhez, hozzájárult:
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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

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
Madocsa főépítésze, Béres István   06-70-325-2857
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

Gyermek háziórvosi ellátás:
Dr. Skrenyó Margit
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.: 06-75 330-588
Mobil: 06-20/218-8003
Rendelési idő:
hétfőtől-péntekig: 08:30 – 10:30

Dr. Behringer Fanni
Telefonszám: 06 75-676-072
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 16:00 
Bölcske, Paksi út 10.
Kedd: 08:00 – 16:00      
Madocsa, Első utca 13.
Szerda: 08:00 – 15:00      
Bölcske, Paksi út 10.
Csütörtök: 08:00 – 15:00      
Madocsa, Első utca 13.

Fogorvosi rendelési idő

A	Madocsa	 SE	 hírei	 2022	 őszén
Nyáron	 új	 játékosok	 érkeztek	Nyáron	 új	 játékosok	 érkeztek	

a	 felnőtt	és	 ifi		csapatba	egyaránt:	a	 felnőtt	és	 ifi		csapatba	egyaránt:	
Bérdi	 Zoltán,	 Nickl	 Erik,	 Varga	Bérdi	 Zoltán,	 Nickl	 Erik,	 Varga	
Tamás,	Váli	Roland,	Vuits	Viktor,	Tamás,	Váli	Roland,	Vuits	Viktor,	
Busa	 Péter,	 Csereklei	 Krisztián,	Busa	 Péter,	 Csereklei	 Krisztián,	
Peti	Zsombor,	Volf	Milán,	Pong-Peti	Zsombor,	Volf	Milán,	Pong-
rácz Attila.rácz Attila.
Ismét	 a	 megyei	 II.	 osztályú	Ismét	 a	 megyei	 II.	 osztályú	

bajnokságba	 kerültünk,	melyben	bajnokságba	 kerültünk,	melyben	
a	 felnőtteknél	13	csapat	szerepel,	a	 felnőtteknél	13	csapat	szerepel,	

az	 ifi	stáknál	 12.	az	 ifi	stáknál	 12.	
A	rajton	Dunakömlődön	kettős	A	rajton	Dunakömlődön	kettős	

győzelmet	arattunk.	 Itthon	a	 fel-győzelmet	arattunk.	 Itthon	a	 fel-
nőttek	 legyőzték	 Aparhantot,	 az	nőttek	 legyőzték	 Aparhantot,	 az	
ifi		 kikapott.	 Aztán	 Tolnán	 az	 ifi		ifi		 kikapott.	 Aztán	 Tolnán	 az	 ifi		
nem	volt,	a	 felnőtt	kikapott.	 Itthon	nem	volt,	a	 felnőtt	kikapott.	 Itthon	
a	 Mórágy	 ellen	 az	 ifi		 győzött,	 a	a	 Mórágy	 ellen	 az	 ifi		 győzött,	 a	
felnőtt	 veszített.	 Kölesden	 az	 ifi		felnőtt	 veszített.	 Kölesden	 az	 ifi		
ismét	győzött,	a	 felnőtt	kikapott.ismét	győzött,	a	 felnőtt	kikapott.
Szeptemberben	a	Bozsik	prog-Szeptemberben	a	Bozsik	prog-

ramban	 is	elkezdődtek	az	edzések	ramban	 is	elkezdődtek	az	edzések	

Varga	Tamás	 irányításával	az	U9	Varga	Tamás	 irányításával	az	U9	
és	 U7	 korosztályban,	 itt	 teljesen	és	 U7	 korosztályban,	 itt	 teljesen	
új	 csapatokat	 kellett	 szervezni,	új	 csapatokat	 kellett	 szervezni,	
mert	 a	 tavaszi	 szezonból	 csak	mert	 a	 tavaszi	 szezonból	 csak	
Lipták	 Bence	maradt	meg.	 Több	Lipták	 Bence	maradt	meg.	 Több	
gyermek	váratlanul	abbahagyta	a	gyermek	váratlanul	abbahagyta	a	
focit,	pedig	valamennyien	nagyon	focit,	pedig	valamennyien	nagyon	
tehetségesek	 és	 lelkesek	 voltak.tehetségesek	 és	 lelkesek	 voltak.

Lénárt Gyula Lénárt Gyula 
elnökelnök


