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Tisztelt Madocsai lakosok!
Először is szeretnék köszönetet Először is szeretnék köszönetet 

mondani Önöknek mindazért, mondani Önöknek mindazért, 
amit településünkért az elmúlt amit településünkért az elmúlt 
évben is tettek! Legyen az akár évben is tettek! Legyen az akár 
önkénteskedés, támogatás, munka, önkénteskedés, támogatás, munka, 
adófizetés stb. - idén különösen adófizetés stb. - idén különösen 
örültünk minden hozzájárulásnak, örültünk minden hozzájárulásnak, 
hiszen nagy nehézségekkel kellett hiszen nagy nehézségekkel kellett 
szembenéznie az önkormányzat-szembenéznie az önkormányzat-
nak is.nak is.

Újabb nehéz, de a körülmé-Újabb nehéz, de a körülmé-
nyekhez képest eredményes év nyekhez képest eredményes év 
áll mögöttünk. Európát és az áll mögöttünk. Európát és az 
országunkat is érintő nehézsé-országunkat is érintő nehézsé-
gek ellenére településünk helyt gek ellenére településünk helyt 
tudott állni, nem omlott össze a tudott állni, nem omlott össze a 
mindannyiunkat sújtó recesszió-mindannyiunkat sújtó recesszió-
ban. Mindig vannak új kihívások ban. Mindig vannak új kihívások 
és megoldandó feladatok. Ám és megoldandó feladatok. Ám 
a kialakult instabil nemzetközi a kialakult instabil nemzetközi 
helyzetben is helyt kell állunk - helyzetben is helyt kell állunk - 
mindezt tudjuk segíteni és persze mindezt tudjuk segíteni és persze 
gátolni is ha valaki azt szeretné, gátolni is ha valaki azt szeretné, 
de azért reménykedem, hogy nem de azért reménykedem, hogy nem 
ez a célja a lakosok többségének. ez a célja a lakosok többségének. 
Amint azt már megtapasztalhatták Amint azt már megtapasztalhatták 
személy szerint konfliktuskerülő személy szerint konfliktuskerülő 
vagyok, viszont mint ahogy más vagyok, viszont mint ahogy más 
sem, én sem szeretem, ha valaki sem, én sem szeretem, ha valaki 
jogtalanul és megalapozatlanul jogtalanul és megalapozatlanul 
állít valótlan dolgokat rólam. Ezért állít valótlan dolgokat rólam. Ezért 
mindenkinek csak javasolni tudom mindenkinek csak javasolni tudom 
a következő idézetet a Bibliából:a következő idézetet a Bibliából:

„És amint szeretnétek, hogy „És amint szeretnétek, hogy 
az emberek veletek bánjanak, ti az emberek veletek bánjanak, ti 
is úgy bánjatok velük!”is úgy bánjatok velük!”

Lukács evangéliuma 6,31Lukács evangéliuma 6,31

Az előttünk álló nehéz időket Az előttünk álló nehéz időket 
csak ezen mondat betartásával csak ezen mondat betartásával 

tudjuk könnyebben átvészelni. tudjuk könnyebben átvészelni. 
A világot most kibillentették a A világot most kibillentették a 
„nyugodt” helyzetéből, melyről „nyugodt” helyzetéből, melyről 
azért tudjuk, hogy csak látszat azért tudjuk, hogy csak látszat 
volt, a háttérben mindig ment a volt, a háttérben mindig ment a 
spekuláció, üzlet erősítése és a spekuláció, üzlet erősítése és a 
világ kizsákmányolása. Viszont világ kizsákmányolása. Viszont 
így az ünnepek előtt, egy háború így az ünnepek előtt, egy háború 
szomszédságában, egy bizonyta-szomszédságában, egy bizonyta-
lan gazdasági helyzet közepette, lan gazdasági helyzet közepette, 
a pandémiából csak épphogy a pandémiából csak épphogy 
felocsúdott világban szükségünk felocsúdott világban szükségünk 
van a hitre és reményre egyaránt. van a hitre és reményre egyaránt. 
Figyeljünk továbbra is egymásra. Figyeljünk továbbra is egymásra. 
Odafigyelésnek számíthat már az Odafigyelésnek számíthat már az 
is, ha segítünk a házimunkában is, ha segítünk a házimunkában 
annak, akinek sok gondot okoz, annak, akinek sok gondot okoz, 
vagy megpróbálunk felvidítani vagy megpróbálunk felvidítani 
valakit, aki rosszul érzi magát. valakit, aki rosszul érzi magát. 
Esetleg, ha érezzük magunkban Esetleg, ha érezzük magunkban 
az erőt, az ünnepre meghív-az erőt, az ünnepre meghív-
hatjuk magunkhoz azokat, akik hatjuk magunkhoz azokat, akik 
magányosak: távoli rokonokat, magányosak: távoli rokonokat, 
barátokat, ismerősöket, akik talán barátokat, ismerősöket, akik talán 
apró terhet jelentenek nekünk, apró terhet jelentenek nekünk, 
de megváltjuk őket a magánytól, de megváltjuk őket a magánytól, 
és remélhetőleg örömet okozunk és remélhetőleg örömet okozunk 
nekik, amit aztán továbbadhatnak. nekik, amit aztán továbbadhatnak. 
Ha csak azzal is, hogy kedvesek Ha csak azzal is, hogy kedvesek 
egy idegennel az utcán, vagy egy idegennel az utcán, vagy 
megértőbbek a szomszéddal, már megértőbbek a szomszéddal, már 
elértük, hogy a sok-sok kis apró elértük, hogy a sok-sok kis apró 
és nagyobb gesztuson keresztül és nagyobb gesztuson keresztül 
mindenki ünnepe szebbé válik. mindenki ünnepe szebbé válik. 
Minél nagyobb öröm számunkra Minél nagyobb öröm számunkra 
a karácsony, annál nagyobb fele-a karácsony, annál nagyobb fele-
lősséget jelent, hogy adjunk ebből lősséget jelent, hogy adjunk ebből 
az örömből másoknak is! Higgyék az örömből másoknak is! Higgyék 
el, nem lesz ettől kevesebb, épp el, nem lesz ettől kevesebb, épp 

ellenkezőleg! Fontosak a hangulati ellenkezőleg! Fontosak a hangulati 
elemek, a gyertyák, a fenyőág, a elemek, a gyertyák, a fenyőág, a 
színes csomagolópapírok, a halászlé színes csomagolópapírok, a halászlé 
illata, a frissen sült bejgli melege, illata, a frissen sült bejgli melege, 
de ezek csak segítségünkre vannak de ezek csak segítségünkre vannak 
abban, hogy érezhessük a kará-abban, hogy érezhessük a kará-
csony igazi lényegét, ami nem az csony igazi lényegét, ami nem az 
őrült vásárlás. Sok türelem és alá-őrült vásárlás. Sok türelem és alá-
zat kell hozzá, mert ahhoz, hogy zat kell hozzá, mert ahhoz, hogy 
igazán segíteni tudjunk, venni kell igazán segíteni tudjunk, venni kell 
a fáradságot, hogy megpróbáljuk a fáradságot, hogy megpróbáljuk 
igazán megérteni a másik ember igazán megérteni a másik ember 
nehézségeit. Sokszor nincsenek nehézségeit. Sokszor nincsenek 
kész megoldások: ha őszinteség kész megoldások: ha őszinteség 
nélkül, leereszkedően közelítünk nélkül, leereszkedően közelítünk 
valakihez, és mondjuk csak az valakihez, és mondjuk csak az 
a célunk, hogy magunkat jobb a célunk, hogy magunkat jobb 
színben tüntessük fel mások és színben tüntessük fel mások és 
főleg önmagunk előtt, azzal nem főleg önmagunk előtt, azzal nem 
érünk el semmit, és többnyire érünk el semmit, és többnyire 
jogos elutasításba ütközünk, ami jogos elutasításba ütközünk, ami 
után persze mondhatjuk, hogy mi után persze mondhatjuk, hogy mi 
megpróbáltuk, de nem jött össze.megpróbáltuk, de nem jött össze.

A lényeg az, hogy nyitott szív-A lényeg az, hogy nyitott szív-
vel, szemmel és füllel járjunk, és vel, szemmel és füllel járjunk, és 
ahol tehetjük, próbáljunk odafi-ahol tehetjük, próbáljunk odafi-
gyelve segíteni. Nem azért, mert gyelve segíteni. Nem azért, mert 
kell, hanem mert ha időt szánunk kell, hanem mert ha időt szánunk 
erre, nagyon hamar rá fogunk erre, nagyon hamar rá fogunk 
jönni, hogy a mi karácsonyunk jönni, hogy a mi karácsonyunk 
is boldogabb és szebb lesz ettől.is boldogabb és szebb lesz ettől.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünne-Áldott, Békés Karácsonyi Ünne-
peket Kívánok Mindenkinek!peket Kívánok Mindenkinek!

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

Baksa FerencBaksa Ferenc
polgármesterpolgármester
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Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban ismertetném az Önkormányzat 2022. évben benyújtott pályázatait, valamint azok Az alábbiakban ismertetném az Önkormányzat 2022. évben benyújtott pályázatait, valamint azok 
eredményeit és megvalósulásait:eredményeit és megvalósulásait:
 o  o Magyar Falu Program keretein belül:Magyar Falu Program keretein belül:
   − Kommunális eszközbeszerzés (lomszívó, parkápoló metszőkészlet, szárzúzó,      − Kommunális eszközbeszerzés (lomszívó, parkápoló metszőkészlet, szárzúzó,   
  ágdaráló, fűkasza) 14.996.999 Ft értékben, nem nyert  ágdaráló, fűkasza) 14.996.999 Ft értékben, nem nyert
   − Ravatalozó felújítása 34.938.553 Ft értékben, 1,7 millió Ft önerővel, nem nyert   − Ravatalozó felújítása 34.938.553 Ft értékben, 1,7 millió Ft önerővel, nem nyert
   − Bölcskei út 211 hrsz. járda kialakítása a játszótér könnyebb megközelítése      − Bölcskei út 211 hrsz. járda kialakítása a játszótér könnyebb megközelítése   
    érdekében 9.962.007 Ft értékben, nem nyert    érdekében 9.962.007 Ft értékben, nem nyert
   −    − Madocsa, Mester utca és Újkender utca felújítása, Madocsa, Mester utca és Újkender utca felújítása, sikeres pályázatsikeres pályázat, 44.961.157 Ft   , 44.961.157 Ft   
	 	 	 	 támogatási	 összeggel.	 Az	 útfelújításhoz	 műszaki	 ellenőri	 feladatok	 ellátására	 önerőből	 	 		 	 	 	 támogatási	 összeggel.	 Az	 útfelújításhoz	 műszaki	 ellenőri	 feladatok	 ellátására	 önerőből	 	 	
	 	 	 	 850.900	 Ft	 kerül	 kifizetésre.	 	 	 	 850.900	 Ft	 kerül	 kifizetésre.
 o  o Belügyminisztériumi pályázat keretében:Belügyminisztériumi pályázat keretében:
   − Zöldmező út útburkolatának (435 m) javítására pályáztunk 19.900.938 Ft      − Zöldmező út útburkolatának (435 m) javítására pályáztunk 19.900.938 Ft   
    értékben, melyből 15% önerőre volt szükség 2.985.141 Ft értékben, nem nyert    értékben, melyből 15% önerőre volt szükség 2.985.141 Ft értékben, nem nyert
 o  o TOP Plusz pályázat kereteiben benyújtásra került:TOP Plusz pályázat kereteiben benyújtásra került:
   − A Madocsai Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, még nincs eredménye a      − A Madocsai Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, még nincs eredménye a   
    pályázatnak, 168 millió Ft-ra pályáztunk mely mellett 200 millió Ft önerőre       pályázatnak, 168 millió Ft-ra pályáztunk mely mellett 200 millió Ft önerőre   
    van szükség. Felújításra kerülne: nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése, fűtés      van szükség. Felújításra kerülne: nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése, fűtés  
    korszerűsítése, tetőhéjazat cseréje, talaj megerősítése.    korszerűsítése, tetőhéjazat cseréje, talaj megerősítése.
   − A pályázati dokumentáció benyújtásához tervezési feladatokra 2.032.000 Ft, valamint     − A pályázati dokumentáció benyújtásához tervezési feladatokra 2.032.000 Ft, valamint  
    a pályázat elkészítésre és kezelésre 3.810.000 Ft került kifizetésre önerőből.    a pályázat elkészítésre és kezelésre 3.810.000 Ft került kifizetésre önerőből.
 o  o Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtásra került:Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtásra került:
   − A Bölcskei úton található buszmegálló mögötti járda 12.696.778 Ft értékben sikeres     − A Bölcskei úton található buszmegálló mögötti járda 12.696.778 Ft értékben sikeres  
    pályázat, mely plusz 2.240.609 Ft önerőt igényelt, már el is készült.    pályázat, mely plusz 2.240.609 Ft önerőt igényelt, már el is készült.
 o  o PIP Nonprofit Kft.-hez benyújtott sikeres pályázat:PIP Nonprofit Kft.-hez benyújtott sikeres pályázat:
   − A Madocsai Református Általános Iskola udvarának felújítása 57.958.937 Ft értékben,     − A Madocsai Református Általános Iskola udvarának felújítása 57.958.937 Ft értékben,  
    az iskola fenntartójával és igazgatójával, szoros együttműködésben.    az iskola fenntartójával és igazgatójával, szoros együttműködésben.
 o  o Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez benyújtott pályázat:Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez benyújtott pályázat:
   − Madárbarát településre, parkosításra, fecske panzióra 1 millió Ft-ra pályáztunk, nem     − Madárbarát településre, parkosításra, fecske panzióra 1 millió Ft-ra pályáztunk, nem  
    nyert, de tervben van az önerőből történő megvalósítás.    nyert, de tervben van az önerőből történő megvalósítás.

Összesen 115.616.866 Ft pályázati összeget sikerült elnyerni, melyhez 3.901.509 Ft önerő került fel-Összesen 115.616.866 Ft pályázati összeget sikerült elnyerni, melyhez 3.901.509 Ft önerő került fel-
használásra. A sportcsarnok pályázati dokumentációjához 5.842.000 Ft önerőre volt szükség.használásra. A sportcsarnok pályázati dokumentációjához 5.842.000 Ft önerőre volt szükség.

A Község Önkormányzatának önerőből finanszírozott beruházásai, melyek a következők voltak az A Község Önkormányzatának önerőből finanszírozott beruházásai, melyek a következők voltak az 
idei évben:idei évben:
   − Az Önkormányzat dolgozói számára fenntartott pihenőhelyiség 4.510.027 Ft értékben     − Az Önkormányzat dolgozói számára fenntartott pihenőhelyiség 4.510.027 Ft értékben  
    felújításra került: villamos hálózat, vízvezeték, fűtés. Új konyhabútor került       felújításra került: villamos hálózat, vízvezeték, fűtés. Új konyhabútor került   
    beépítésre, ahol tudnak ételt melegíteni és mosogatni is.    beépítésre, ahol tudnak ételt melegíteni és mosogatni is.
   − 180 db vadgesztenyefa injektálása 1.434.176 Ft értékben, annak érdekében, hogy     − 180 db vadgesztenyefa injektálása 1.434.176 Ft értékben, annak érdekében, hogy  
    a falevelek ne hulljanak le. Tervben van az Óvoda udvarán lévő gesztenyefa       a falevelek ne hulljanak le. Tervben van az Óvoda udvarán lévő gesztenyefa   
    közeljövőben történő injektálása is.    közeljövőben történő injektálása is.
   − A Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak és a ragalja egy      − A Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak és a ragalja egy   
    részének mázolása 2.942.760 Ft értékben.    részének mázolása 2.942.760 Ft értékben.
   − A Madocsai Református Általános Iskola fűtésrendszerének javítása 5.238.953 Ft     − A Madocsai Református Általános Iskola fűtésrendszerének javítása 5.238.953 Ft  
    értékben. A fűtésrendszerből több helyen elfolyt a víz az illesztéseknél, a       értékben. A fűtésrendszerből több helyen elfolyt a víz az illesztéseknél, a   
    csövek kihozatalra kerültek falon kívülre.    csövek kihozatalra kerültek falon kívülre.
   − A Madocsai Faluház hűtőháza mellett szükség volt egy régi faablak       − A Madocsai Faluház hűtőháza mellett szükség volt egy régi faablak    
    műanyagra cserélésére 132.637 Ft értékben. Veszélyes lódarazsak költöztek be       műanyagra cserélésére 132.637 Ft értékben. Veszélyes lódarazsak költöztek be   
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    az ablaktokba, eltávolításra került a fészek is.    az ablaktokba, eltávolításra került a fészek is.
   − A Madocsai Faluház belső tereiben elvégezték a tisztasági festést, mely       − A Madocsai Faluház belső tereiben elvégezték a tisztasági festést, mely    
    367.140 Ft-ba került.    367.140 Ft-ba került.
   − Az Ady Endre utca útburkolatának felújításával kapcsolatban 500.000 Ft került     − Az Ady Endre utca útburkolatának felújításával kapcsolatban 500.000 Ft került  
    kifizetésre a műszaki ellenőr számára.    kifizetésre a műszaki ellenőr számára.
   − Az Alapszolgáltatási Központ villamoshálózatának bővítése jelenleg is       − Az Alapszolgáltatási Központ villamoshálózatának bővítése jelenleg is    
    folyamatban van, 616.839 Ft-ba fog kerülni. Jelenleg 1 fázis van csak, mely       folyamatban van, 616.839 Ft-ba fog kerülni. Jelenleg 1 fázis van csak, mely   
    nem bírja el a két bojler áramfelvételét. A biztonság érdekében bővítésre és       nem bírja el a két bojler áramfelvételét. A biztonság érdekében bővítésre és   
    éjszakai áramra van szükség.    éjszakai áramra van szükség.
   − A Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlása 5.000.000 Ft értékben,      − A Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlása 5.000.000 Ft értékben,   
    mely a jövőben parkoló és közösségi tér, lakodalmas vendégek szálláshelye lehet.    mely a jövőben parkoló és közösségi tér, lakodalmas vendégek szálláshelye lehet.
   − A Madocsai Faluház klimatizálása is elkészült, ennek folyamatos karbantartási      − A Madocsai Faluház klimatizálása is elkészült, ennek folyamatos karbantartási   
    költsége van, szűrőket kell cserélni. Az új klíma által biztosított a helyiségek       költsége van, szűrőket kell cserélni. Az új klíma által biztosított a helyiségek   
    levegőcseréje.    levegőcseréje.
   − Kiépítésre került a kamerarendszer, mely idén már működik is. Két elfogással      − Kiépítésre került a kamerarendszer, mely idén már működik is. Két elfogással   
    kapcsolatban nyújtott segítséget a rendőrség számára.    kapcsolatban nyújtott segítséget a rendőrség számára.
   − A Madocsai Faluház villamosrendszerének bővítésére szükség volt a klímák      − A Madocsai Faluház villamosrendszerének bővítésére szükség volt a klímák   
    felszerelése miatt, így a rendezvényeknél már nem kell ideiglenes áramlekötést kérni.    felszerelése miatt, így a rendezvényeknél már nem kell ideiglenes áramlekötést kérni.
   − A Madocsai Faluháznál beszerelésre került egy elektromos sütő.   − A Madocsai Faluháznál beszerelésre került egy elektromos sütő.
   − A Sportpálya kútrendszeréhez tartozó víz és villanyszerelési munkái 247.762 Ft     − A Sportpálya kútrendszeréhez tartozó víz és villanyszerelési munkái 247.762 Ft  
    értékben lettek elvégezve.    értékben lettek elvégezve.
   − Pályázati anyagok (műszaki leírások, műszaki rajzok, költségvetések)       − Pályázati anyagok (műszaki leírások, műszaki rajzok, költségvetések)    
    elkészítésére 450.000 Ft került kifizetésre.    elkészítésére 450.000 Ft került kifizetésre.

A pályázatokhoz szükséges önerőn kívül, 2022. évben az önkormányzat összesen 21.440.294 Ft-ot A pályázatokhoz szükséges önerőn kívül, 2022. évben az önkormányzat összesen 21.440.294 Ft-ot 
biztosított a beruházások, felújítások megvalósítására.biztosított a beruházások, felújítások megvalósítására.
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Újra püspök járt Madocsán
Hosszabb idő után, szeptem-Hosszabb idő után, szeptem-

ber 24-én, Generális Vizitációval ber 24-én, Generális Vizitációval 
egybekötött hálaadó istentisztele-egybekötött hálaadó istentisztele-
ten találkozhattunk immár Balog ten találkozhattunk immár Balog 
Zoltán, a Dunamelléki Református Zoltán, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület és a Magyarországi Egyházkerület és a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának Református Egyház Zsinatának 
elnök püspökével. Az egyházfőt elnök püspökével. Az egyházfőt 

az Önkormányzat és a PIP Kft. az Önkormányzat és a PIP Kft. 
között kötött szerződés alapján között kötött szerződés alapján 
megújult iskolaudvarért tartott megújult iskolaudvarért tartott 
hálaadó istentiszteletre hívta meg hálaadó istentiszteletre hívta meg 
a Madocsai Református Gyüleke-a Madocsai Református Gyüleke-
zet. Balog Zoltán az igehirdetésen zet. Balog Zoltán az igehirdetésen 
túl hivatalos püspöki látogatással, túl hivatalos püspöki látogatással, 
Generális Vizitációval kötötte Generális Vizitációval kötötte 
egybe az alkalmat. A főgondnok egybe az alkalmat. A főgondnok 
asszonnyal és a lelkipásztorral asszonnyal és a lelkipásztorral 
folytatott személyes beszélgetés folytatott személyes beszélgetés 
keretében tájékozódott gyülekeze-keretében tájékozódott gyülekeze-
tünk és közösségünk létszámáról, tünk és közösségünk létszámáról, 
feladatairól, életéről, iskola ügye-feladatairól, életéről, iskola ügye-
iről, kihívásairól és áldásairól. iről, kihívásairól és áldásairól. 

A vizitációt fő programunk, A vizitációt fő programunk, 
a hálaadó istentisztelet követte. a hálaadó istentisztelet követte. 
Már a Templom téren madocsai Már a Templom téren madocsai 
népdalokkal, népviseletbe öltözve népdalokkal, népviseletbe öltözve 
várták a Cönögék az érkezőket, várták a Cönögék az érkezőket, 
ami előre is ünnepi hangulatot ami előre is ünnepi hangulatot 
adott az alkalomnak. Az istentisz-adott az alkalomnak. Az istentisz-
telet a maga egyszerűségében is telet a maga egyszerűségében is 
ünnepélyesre sikeredett. A Rácz ünnepélyesre sikeredett. A Rácz 
József esperes úr vezette liturgi-József esperes úr vezette liturgi-
át, és a Balog Zoltán püspök úr át, és a Balog Zoltán püspök úr 
hirdette igét a Madocsai Refor-hirdette igét a Madocsai Refor-
mátus Általános Iskola, Balázsné mátus Általános Iskola, Balázsné 

Taczman Mária tanárnő keze alatt Taczman Mária tanárnő keze alatt 
újra épülő kórus énekei színe-újra épülő kórus énekei színe-
sítették. Szombati istentisztelet sítették. Szombati istentisztelet 
lévén szép számmal képviseltette lévén szép számmal képviseltette 
magát mind a gyülekezet, mind az magát mind a gyülekezet, mind az 
iskola. Külön köszönjük azoknak, iskola. Külön köszönjük azoknak, 
akik ezen csoportokon kívülről akik ezen csoportokon kívülről 
is elfogadták meghívásunkat és is elfogadták meghívásunkat és 

jelenlétükkel osztoztak örömünk-jelenlétükkel osztoztak örömünk-
ben, hálaadásunkban. ben, hálaadásunkban. 

Az istentisztelet után szeretetven-Az istentisztelet után szeretetven-
dégségre hívtuk dégségre hívtuk 
a megjelenteket. a megjelenteket. 
A gyülekezeti A gyülekezeti 
házban az embe-házban az embe-
rek bőkezűségén rek bőkezűségén 
keresztül talál-keresztül talál-
kozhattak gazdag kozhattak gazdag 
sütemények for-sütemények for-
májában is Isten májában is Isten 
szeretetével az szeretetével az 
oda betérők. A oda betérők. A 
bátrabbak néhány bátrabbak néhány 
személyes szót is személyes szót is 
válthattak Balog válthattak Balog 
Zoltán püspökkel. Zoltán püspökkel. 
Ezt követően a Ezt követően a 
külön meghívott külön meghívott 
vendégek finom vendégek finom 
ebéden vettek részt a Faluházban. ebéden vettek részt a Faluházban. 
A helyszín biztosítását ez úton is A helyszín biztosítását ez úton is 
szeretnénk megköszönni az Önkor-szeretnénk megköszönni az Önkor-
mányzatnak. Ebéd közben kötetlen mányzatnak. Ebéd közben kötetlen 
beszélgetést folytattak egymással beszélgetést folytattak egymással 
egyházvezetőink, önkormányzati egyházvezetőink, önkormányzati 
képviselőink, Süli János képviselő képviselőink, Süli János képviselő 

úr, illetve az iskola tanárai. Püs-úr, illetve az iskola tanárai. Püs-
pök úr kézzelfogható ajándékot is pök úr kézzelfogható ajándékot is 
adott a madocsai gyülekezetnek. adott a madocsai gyülekezetnek. 
Kaptunk egy 100 db-os úrvacsorai Kaptunk egy 100 db-os úrvacsorai 
kehely készletet, amit már az új kehely készletet, amit már az új 
borért és reformációért való hála-borért és reformációért való hála-
adáskor, illetve a karácsonyi úrva-adáskor, illetve a karácsonyi úrva-
csorán is használni fogunk. Ezen csorán is használni fogunk. Ezen 
felül egy az 500 éves reformáció felül egy az 500 éves reformáció 
programsorozatának hatalmas, programsorozatának hatalmas, 
könyvbe foglalt emlékét kaptuk, könyvbe foglalt emlékét kaptuk, 
mely a Lelkészi Hivatalban meg-mely a Lelkészi Hivatalban meg-
tekinthető. Személyes ajándékként tekinthető. Személyes ajándékként 
mind a főgondnokasszony, mind a mind a főgondnokasszony, mind a 
lelkipásztor egy-egy Balog Zoltán lelkipásztor egy-egy Balog Zoltán 
püspök saját, dedikált könyvét püspök saját, dedikált könyvét 
is kapta. is kapta. 

Az ünnepség sokaknak komoly Az ünnepség sokaknak komoly 
szervezést és erőfeszítést igé-szervezést és erőfeszítést igé-
nyelt, mely által egyszerű, mégis nyelt, mely által egyszerű, mégis 
szív szerinti hálaadásunkat és a szív szerinti hálaadásunkat és a 
madocsaiak szeretetét minden madocsaiak szeretetét minden 
résztvevő vendég megtapasztal-résztvevő vendég megtapasztal-
hatta. Köszönet a szervezőknek, hatta. Köszönet a szervezőknek, 
minden segítőnek és támogatónak minden segítőnek és támogatónak 
szolgálatáért, hozzájárulásáért. Az szolgálatáért, hozzájárulásáért. Az 
Úr áldása legyen mind az iskolai Úr áldása legyen mind az iskolai 
sportpálya- és játszótér használatán, sportpálya- és játszótér használatán, 
mind a falunk megmaradását és mind a falunk megmaradását és 
előre menetelét szolgáló önkor-előre menetelét szolgáló önkor-

mányzati, gyülekezeti, iskolai, mányzati, gyülekezeti, iskolai, 
hagyományőrző, a falu élhető-hagyományőrző, a falu élhető-
ségéért dolgozó és programokat ségéért dolgozó és programokat 
szervező egyesületi, szervezeti és szervező egyesületi, szervezeti és 
egyéni erőfeszítésen!egyéni erőfeszítésen!

Nagy JánosNagy János
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A Madocsai Református Általános Iskola 2022. október 15-én rendezte meg a A Madocsai Református Általános Iskola 2022. október 15-én rendezte meg a „Mentsd meg Isten „Mentsd meg Isten 
népét Eszterrel!” országos bibliaismereti vetélkedő népét Eszterrel!” országos bibliaismereti vetélkedő jelenléti fordulóját.jelenléti fordulóját.
A vetélkedőre Eszter könyvéből kellett a jelentkező csapatoknak felkészülnie. A vetélkedőre Eszter könyvéből kellett a jelentkező csapatoknak felkészülnie. 
A felhívásra 13 csapat jelentkezett. Közülük az öt legügyesebb, aki leggyorsabban teljesítette a sza-A felhívásra 13 csapat jelentkezett. Közülük az öt legügyesebb, aki leggyorsabban teljesítette a sza-
badulószobát, vehetett részt a helyszíni versenyen. Ők a következők:badulószobát, vehetett részt a helyszíni versenyen. Ők a következők:

•	•	 Litéri Református Általános Iskola – 2 csapataLitéri Református Általános Iskola – 2 csapata
•	•	 Madocsai Református Általános Iskola – 2 csapataMadocsai Református Általános Iskola – 2 csapata
•	•	 Kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium – 1 csapata.Kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium – 1 csapata.

Az eredményhirdetéskor az Atomerőmű jóvoltából mind a 30 résztvevő gyerek és az öt felkészülést Az eredményhirdetéskor az Atomerőmű jóvoltából mind a 30 résztvevő gyerek és az öt felkészülést 
segítő hitoktató jutalmat kapott, helyezéstől függetlenül.segítő hitoktató jutalmat kapott, helyezéstől függetlenül.
Nagy segítséget jelentett és boldog mosolyt csalt versenyzőink arcára, támogatónk, a Paksi Atomerőmű Nagy segítséget jelentett és boldog mosolyt csalt versenyzőink arcára, támogatónk, a Paksi Atomerőmű 
nagylelkű adománya! Köszönet érte!nagylelkű adománya! Köszönet érte!

Október 19-én zajlott „A jövő oktatása, az oktatás jövője” c. program. Ennek lényege, hogy egy Október 19-én zajlott „A jövő oktatása, az oktatás jövője” c. program. Ennek lényege, hogy egy 
bemutató foglalkozás során megismerhetik a gyerekek és a pedagógusok a ClassVR rendszert, ami bemutató foglalkozás során megismerhetik a gyerekek és a pedagógusok a ClassVR rendszert, ami 
arra hivatott, hogy a virtuális valóság alkalmazásán keresztül emelje új szintre az oktatás élményét arra hivatott, hogy a virtuális valóság alkalmazásán keresztül emelje új szintre az oktatás élményét 
és hatékonyságát.  A szakmai részt kiegészítette egy kis szórakozás is, amely során egy szimulációs és hatékonyságát.  A szakmai részt kiegészítette egy kis szórakozás is, amely során egy szimulációs 
székben hullámvasutazáson vehettek részt a vállalkozószellemű résztvevők. A program a Mosolygyár székben hullámvasutazáson vehettek részt a vállalkozószellemű résztvevők. A program a Mosolygyár 
Egyesület szervezésében, a szülői munkaközösség támogatásával valósulhatott meg.       Egyesület szervezésében, a szülői munkaközösség támogatásával valósulhatott meg.       
Október 24-én az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk az iskolában. Az ünnepi műsor-Október 24-én az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk az iskolában. Az ünnepi műsor-
ral a 7. osztály tanulói készültek, Kissné Gelencsér Klára osztályfőnök vezetésével. A kiskórus tagjai ral a 7. osztály tanulói készültek, Kissné Gelencsér Klára osztályfőnök vezetésével. A kiskórus tagjai 
énekükkel tették meghatóbbá a megemlékezést. Őket Balázsné Taczman Mária tanárnő készítette fel. énekükkel tették meghatóbbá a megemlékezést. Őket Balázsné Taczman Mária tanárnő készítette fel. 
Az idei tanévben már vendégeket is köszönthettünk az ünnepségen. Köszönjük, hogy megtiszteltek Az idei tanévben már vendégeket is köszönthettünk az ünnepségen. Köszönjük, hogy megtiszteltek 
bennünket a jelenlétükkel.bennünket a jelenlétükkel.
A Református Tananyagfejlesztő Csoport, A Tudás fái rendszerében nyújtott aktivitásért, 5 reformá-A Református Tananyagfejlesztő Csoport, A Tudás fái rendszerében nyújtott aktivitásért, 5 reformá-
tus iskolát ajándékozott meg a múlt hónapban egy-egy facsemetével.  Október 12-én érkezett meg tus iskolát ajándékozott meg a múlt hónapban egy-egy facsemetével.  Október 12-én érkezett meg 
a Keleti ostorfa az iskolába, melynek elültetésében az Önkormányzat dolgozói voltak segítségünkre.a Keleti ostorfa az iskolába, melynek elültetésében az Önkormányzat dolgozói voltak segítségünkre.
Gesztenyegyűjtéssel igyekeztek kiegészíteni a kirándulásra szánt pénzt az osztályközösségek. A Szülői Gesztenyegyűjtéssel igyekeztek kiegészíteni a kirándulásra szánt pénzt az osztályközösségek. A Szülői 
munkaközösség által meghirdetett versenyt, és az ezért járó gesztenyetortát, a 3. osztály nyerte, akik munkaközösség által meghirdetett versenyt, és az ezért járó gesztenyetortát, a 3. osztály nyerte, akik 
1.043 kg-ot gyűjtöttek. Gratulálunk a szorgalmukhoz és az eredményhez!1.043 kg-ot gyűjtöttek. Gratulálunk a szorgalmukhoz és az eredményhez!
Lezárult a Sulizsák program. 3.080 kg ruhát sikerült összegyűjteni. Köszönjük mindenkinek, aki Lezárult a Sulizsák program. 3.080 kg ruhát sikerült összegyűjteni. Köszönjük mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a nagy mennyiség időben ideérjen az aulába és leadható legyen. 154. hozzájárult ahhoz, hogy ez a nagy mennyiség időben ideérjen az aulába és leadható legyen. 154. 
000.- bevétellel gazdagodott a diákpresbitérium, amely összeg a jutalomkönyvek beszerzésében lesz 000.- bevétellel gazdagodott a diákpresbitérium, amely összeg a jutalomkönyvek beszerzésében lesz 
nagy segítség.nagy segítség.
November 11-én, Márton napon, közösségi programot szerveztünk. A gyerekek délután vetélkedőn November 11-én, Márton napon, közösségi programot szerveztünk. A gyerekek délután vetélkedőn 
vettek részt, majd ezt követően, Suplicz Mihály interaktív mesemondásán derültünk jót, melynek vettek részt, majd ezt követően, Suplicz Mihály interaktív mesemondásán derültünk jót, melynek 
témája a Fehérlófia c. történet volt. A mesét záró lakodalmat, az iskola udvarán, táncházzal jelení-témája a Fehérlófia c. történet volt. A mesét záró lakodalmat, az iskola udvarán, táncházzal jelení-
tettük meg. Zsíros kenyérrel, forró teával várták a résztvevőket az SZMK tagjai, majd az eredmény-tettük meg. Zsíros kenyérrel, forró teával várták a résztvevőket az SZMK tagjai, majd az eredmény-
hirdetést követően, a lámpás felvonuláson vehettünk részt.  A rendezvény biztonságáról a Madocsai hirdetést követően, a lámpás felvonuláson vehettünk részt.  A rendezvény biztonságáról a Madocsai 
Polgárőrség tagjai gondoskodtak.Polgárőrség tagjai gondoskodtak.

Zemkóné Horváth ZsuzsaZemkóné Horváth Zsuzsa

Őszi események a 
Madocsai Református 
Általános Iskolában
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Óvodánk hírei
2022. augusztus 6-án ünnepel-2022. augusztus 6-án ünnepel-

tük hagyományos óvodai Szüreti tük hagyományos óvodai Szüreti 
bálunkat. 65 évvel ezelőtt került bálunkat. 65 évvel ezelőtt került 
megrendezésre az első ilyen megrendezésre az első ilyen 
ünnepség óvodánkban. Az azó-ünnepség óvodánkban. Az azó-
ta eltelt idő megerősít minket ta eltelt idő megerősít minket 
abban, hogy ápoljuk ezt a szép abban, hogy ápoljuk ezt a szép 
hagyományunkat. Ezen a napon hagyományunkat. Ezen a napon 
mindhárom csoport énekekkel, mindhárom csoport énekekkel, 
dalos játékokkal, mondókákkal dalos játékokkal, mondókákkal 
készült. A főszereplők a ballagó készült. A főszereplők a ballagó 
Pillangó csoportos gyerekek közül Pillangó csoportos gyerekek közül 
kerültek ki: bírónk Biczó Nor-kerültek ki: bírónk Biczó Nor-
bert, bírónénk Baranya Bíborka bert, bírónénk Baranya Bíborka 
és öreg csőszünk Araczki Attila és öreg csőszünk Araczki Attila 
volt. Ezúton is köszönjük a szülők volt. Ezúton is köszönjük a szülők 
és vendégeink lelkes segítségét, és vendégeink lelkes segítségét, 
támogatását!támogatását!

Szeptember 1-jén megkezdtük a Szeptember 1-jén megkezdtük a 

2022/2023 nevelési évet, 3 óvodai 2022/2023 nevelési évet, 3 óvodai 
és 1 bölcsődei csoportban folyik a és 1 bölcsődei csoportban folyik a 
nevelő munka. Jelenleg 73 gyermek nevelő munka. Jelenleg 73 gyermek 
jár az óvodába, bölcsődei csopor-jár az óvodába, bölcsődei csopor-
tunkba 4. Csoportjaink létszáma tunkba 4. Csoportjaink létszáma 
folyamatosan növekszik.  A Süni folyamatosan növekszik.  A Süni 
csoportban Molnárné Zagyva Rita, csoportban Molnárné Zagyva Rita, 
Tubáné Krausz Renáta és Ujvá-Tubáné Krausz Renáta és Ujvá-
rosi Irén; A Pillangó csoportban rosi Irén; A Pillangó csoportban 
Bán Tanita, Englert Rebeka és Bán Tanita, Englert Rebeka és 
Laposa Éva, a Katica csoportban Laposa Éva, a Katica csoportban 
Molnárné Kiss Éva Anita, Biczóné Molnárné Kiss Éva Anita, Biczóné 
Gócza Andrea és Baksa Eszter, Gócza Andrea és Baksa Eszter, 
a bölcsődei Mackó csoportban a bölcsődei Mackó csoportban 
pedig Bertók Zsuzsanna, Bakné pedig Bertók Zsuzsanna, Bakné 
Tibai Éva és Hegyi Bianka várják Tibai Éva és Hegyi Bianka várják 
a gyermekeket.a gyermekeket.

2022.11.10-én ünnepeltük a Már-2022.11.10-én ünnepeltük a Már-
ton-napot. A szülőket, vendégeket ton-napot. A szülőket, vendégeket 

is a gyerekekkel közös táncra is a gyerekekkel közös táncra 
invitáltunk, ezt követően egy invitáltunk, ezt követően egy 
rövid lámpás felvonulás után rövid lámpás felvonulás után 
zsíros kenyérrel, meleg teával, zsíros kenyérrel, meleg teával, 
süteményekkel fogadtuk a vissza süteményekkel fogadtuk a vissza 
érkezőket. Az alapanyagok, hoz-érkezőket. Az alapanyagok, hoz-
závalók összegyűjtéséhez ezúton závalók összegyűjtéséhez ezúton 
is nagyon köszönjük a szülők is nagyon köszönjük a szülők 
hozzájárulását!hozzájárulását!

A gyermekekkel december 6-án A gyermekekkel december 6-án 
várjuk a Mikulást, ezt követően várjuk a Mikulást, ezt követően 
a karácsonyra készülődünk.a karácsonyra készülődünk.

Az óvoda dolgozói és gyermekei Az óvoda dolgozói és gyermekei 
nevében kívánunk áldott békés nevében kívánunk áldott békés 
ünnepeket a falu lakosainak!ünnepeket a falu lakosainak!

Englert	 Rebeka	 és	 Bán	 TanitaEnglert	 Rebeka	 és	 Bán	 Tanita

A Nyugdíjas Klub éves beszámolója
Ismét eljött a számvetés ideje: a Nyugdíjas Klub híreit közöljük. 

A Nyugdíjas Klub nagyon aktív, A Nyugdíjas Klub nagyon aktív, 
eredményes évet tudhat magáé-eredményes évet tudhat magáé-
nak. Taglétszámunk 45 fő, ebből nak. Taglétszámunk 45 fő, ebből 
12 fő pártoló tag. Előre tervezett 12 fő pártoló tag. Előre tervezett 
programjainkat teljesítettük. Itt programjainkat teljesítettük. Itt 
szeretném megköszönni támo-szeretném megköszönni támo-
gatóinknak, mert nélkülük nem gatóinknak, mert nélkülük nem 
tudtunk volna ilyen sok helyre tudtunk volna ilyen sok helyre 
eljutni. eljutni. 

Dunaföldvárra kaptunk felkérést Dunaföldvárra kaptunk felkérést 
lángossütésre, a bringatúrára kb. lángossütésre, a bringatúrára kb. 
1200 darabot sütöttünk. Lángosunk 1200 darabot sütöttünk. Lángosunk 
híre messze földre is eljutott már. híre messze földre is eljutott már. 
A nagy melegben majdnem mi is A nagy melegben majdnem mi is 
megpirultunk. Hajókiránduláson megpirultunk. Hajókiránduláson 
jártunk, a Visegrádi várba is elju-jártunk, a Visegrádi várba is elju-
tottunk felejthetetlen élményeket tottunk felejthetetlen élményeket 
szerezve, különösen a hajóval szerezve, különösen a hajóval 
utazás volt nagy élmény. utazás volt nagy élmény. 

Több alkalommal voltunk szín-Több alkalommal voltunk szín-
házban, ezekről a programokról házban, ezekről a programokról 
mindig feltöltődve tértünk haza. mindig feltöltődve tértünk haza. 
Gyógyfürdőkben is jártunk (Kecs-Gyógyfürdőkben is jártunk (Kecs-
keméten, Gunarason). keméten, Gunarason). 

A dunaföldvári nyugdíjas A dunaföldvári nyugdíjas 
klub meghívásának is eleget tet-klub meghívásának is eleget tet-
tünk, ahol nagyon jól szórakoz-tünk, ahol nagyon jól szórakoz-
tunk. Vetélkedőkkel, ügyességi tunk. Vetélkedőkkel, ügyességi 

játékokkal és finom ebéddel várták játékokkal és finom ebéddel várták 
kis csapatunkat. kis csapatunkat. 

A legnagyobb esemény az idén A legnagyobb esemény az idén 
a klub 15. évfordulójára rendezett a klub 15. évfordulójára rendezett 
műsor volt, amire sok vendéget műsor volt, amire sok vendéget 
hívtunk. Szép előadással ked-hívtunk. Szép előadással ked-
veskedtek nekünk. Az óvodások veskedtek nekünk. Az óvodások 

és az óvónénik is műsort adtak és az óvónénik is műsort adtak 
számunkra. Mi is énekekkel, ver-számunkra. Mi is énekekkel, ver-
sekkel örvendeztettük meg a hoz-sekkel örvendeztettük meg a hoz-
zánk érkező vendégeket. Közben zánk érkező vendégeket. Közben 
üstben főtt a finom tyúkhúsleves, üstben főtt a finom tyúkhúsleves, 
amit az általunk gyúrt tésztával amit az általunk gyúrt tésztával 
szolgáltunk fel. Rotyogott a finom szolgáltunk fel. Rotyogott a finom 

töltött káposzta, aminek szintén töltött káposzta, aminek szintén 
örült mindenki, hiszen az íze örült mindenki, hiszen az íze 
mindkét ételnek fenomális volt. mindkét ételnek fenomális volt. 

Családi napot szerveztünk, Családi napot szerveztünk, 
melyen sok gyerkőc vett részt az melyen sok gyerkőc vett részt az 
unokáink közül. Játékokkal, vetél-unokáink közül. Játékokkal, vetél-
kedőkkel vártuk, finom ebéddel, kedőkkel vártuk, finom ebéddel, 

gyümölccsel kínál-gyümölccsel kínál-
tuk őket, mindegyikük tuk őket, mindegyikük 
kapott kis édesség kapott kis édesség 
csomagot. csomagot. 

A falunapon bene-A falunapon bene-
veztünk a halászléfőző veztünk a halászléfőző 
versenyre. Lángost is versenyre. Lángost is 
sütöttünk. Tombola-sütöttünk. Tombola-
tárgyakkal támogattuk tárgyakkal támogattuk 
a rendezvényt. Ez a a rendezvényt. Ez a 
nap is családiasan nap is családiasan 
telt el. A fogathajtó telt el. A fogathajtó 
versenyen is részt versenyen is részt 
vettünk lángossütéssel. vettünk lángossütéssel. 

Szeretnénk megköszönni az Szeretnénk megköszönni az 
Önkormányzatnak, hogy a klub Önkormányzatnak, hogy a klub 
15. évfordulója alkalmából műsor-15. évfordulója alkalmából műsor-
ral kedveskedtek nekünk a sok ral kedveskedtek nekünk a sok 
munkáért, hogy a falu életében munkáért, hogy a falu életében 
aktívan részt veszünk! aktívan részt veszünk! 

Az Idősek Világnapján a 100 Az Idősek Világnapján a 100 
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Védőnői hírek
Legutóbbi jelentkezésem óta egy kislány, Békési Lili született, Kitti és Ferenc első Legutóbbi jelentkezésem óta egy kislány, Békési Lili született, Kitti és Ferenc első 
kislánya.kislánya.
Szívből gratulálunk a családnak!Szívből gratulálunk a családnak!

Egyszer volt, hol nem volt…Egyszer volt, hol nem volt…

Klasszikus meséink ezzel, vagy Klasszikus meséink ezzel, vagy 
ehhez hasonló mondatokkal kez-ehhez hasonló mondatokkal kez-
dődnek. Legtöbbünk számára dődnek. Legtöbbünk számára 
rögtön eszünkbe is jutnak azok rögtön eszünkbe is jutnak azok 
a történetek, melyeket szüleink, a történetek, melyeket szüleink, 
nagyszüleink megszámolhatatlan nagyszüleink megszámolhatatlan 
alkalommal meséltek nekünk. alkalommal meséltek nekünk. 
Felsejlenek bennünk ezeknek Felsejlenek bennünk ezeknek 
az óráknak a kellemes emlékei, az óráknak a kellemes emlékei, 
melyeket mi is igyekszünk gyer-melyeket mi is igyekszünk gyer-
mekünknek átadni. Mesét hallgatni mekünknek átadni. Mesét hallgatni 
a gyermekek többsége szeret és a gyermekek többsége szeret és 
igényli is. Már totyogós korban igényli is. Már totyogós korban 
hozzászoktathatjuk gyermekün-hozzászoktathatjuk gyermekün-
ket, hogy a pörgős nap során ket, hogy a pörgős nap során 
picit pihenjen meg, csücsüljön picit pihenjen meg, csücsüljön 
az ölünkbe és lapozgassunk az ölünkbe és lapozgassunk 
egy könyvet. Az első években egy könyvet. Az első években 

természetesen még csak pár lapból természetesen még csak pár lapból 
álló, főként képeket tartalmazó álló, főként képeket tartalmazó 
„nézegetni valót” vegyünk elő, „nézegetni valót” vegyünk elő, 
ahol a mesét igazából a képek ahol a mesét igazából a képek 
leírása jelenti. Kedvenc szokott leírása jelenti. Kedvenc szokott 
lenni, amikor a gyermek azna-lenni, amikor a gyermek azna-
pi történéseit meséljük el, ezzel pi történéseit meséljük el, ezzel 
segíthetjük az események feldol-segíthetjük az események feldol-
gozását. Az évek előre haladtával gozását. Az évek előre haladtával 
tudunk elővenni egyre bonyolul-tudunk elővenni egyre bonyolul-
tabb, hosszabb történetet. Biztos tabb, hosszabb történetet. Biztos 
mindenkinél van otthon egy-két mindenkinél van otthon egy-két 
kedvenc könyv, amit a gyerekek kedvenc könyv, amit a gyerekek 
naponta többször is képesek voltak naponta többször is képesek voltak 
meghallgatni, heteken keresztül. meghallgatni, heteken keresztül. 
A felnőtteknek ez unalmas lehet, A felnőtteknek ez unalmas lehet, 
mert már az egész család betűről mert már az egész család betűről 
betűre ismeri a mesét, azonban betűre ismeri a mesét, azonban 

a gyerekek számára biztonságot a gyerekek számára biztonságot 
ad az ismerős történet. ad az ismerős történet. 

Manapság egyre könnyebb digi-Manapság egyre könnyebb digi-
tális formában a gyerek kezébe tális formában a gyerek kezébe 
tolni a mesét, úgymond láthatatlan tolni a mesét, úgymond láthatatlan 
pórázon tartani, és természetesen pórázon tartani, és természetesen 
a mértékletesség jegyében nincs is a mértékletesség jegyében nincs is 
ezzel nagy probléma. Azonban van ezzel nagy probléma. Azonban van 
pár dolog, ami miatt a digitális pár dolog, ami miatt a digitális 
formában (tv-n, telefonon stb.) formában (tv-n, telefonon stb.) 
fogyasztott mese nem veheti fel fogyasztott mese nem veheti fel 
a harcot a hallgatott mesével. A a harcot a hallgatott mesével. A 
kezdeti beszédindulás, beszédfej-kezdeti beszédindulás, beszédfej-
lődés egyik alapja, hogy látjuk a lődés egyik alapja, hogy látjuk a 
szülőket, ahogy a szavakat for-szülőket, ahogy a szavakat for-
mázzák, érezzük, hogy játszanak mázzák, érezzük, hogy játszanak 
a hangjukkal, látjuk arcukon a a hangjukkal, látjuk arcukon a 
mimikát. Az ölben hallgatott mese mimikát. Az ölben hallgatott mese 

tagú cigányzenekar három tagja tagú cigányzenekar három tagja 
muzsikált és Szávolovics Gabri-muzsikált és Szávolovics Gabri-
ella népdalénekes szép dalokat ella népdalénekes szép dalokat 
énekelt. Finom vacsorát készítet-énekelt. Finom vacsorát készítet-
tek számunkra meglepetés tortá-tek számunkra meglepetés tortá-
val. Erzsébet-napra lángospartit val. Erzsébet-napra lángospartit 
szerveztünk. szerveztünk. 

December 5-én elkészítjük a December 5-én elkészítjük a 
karácsonyi díszeket a buszme-karácsonyi díszeket a buszme-
gállókhoz. 12-én Dunaföldvárra gállókhoz. 12-én Dunaföldvárra 
versmondó versenyre készülünk. versmondó versenyre készülünk. 
Szép karácsonyi versekkel nevez-Szép karácsonyi versekkel nevez-
tünk be. 19-én lezárjuk az évet a tünk be. 19-én lezárjuk az évet a 
szokásos karácsonyi összejövetellel, szokásos karácsonyi összejövetellel, 
batyus bált szervezünk.batyus bált szervezünk.

Szeretném megköszönni támo-Szeretném megköszönni támo-
gatóinknak, hogy a 2022. évben gatóinknak, hogy a 2022. évben 
támogattak bennünket – a Madocsai támogattak bennünket – a Madocsai 
Önkormányzatnak, a Paksi Atom-Önkormányzatnak, a Paksi Atom-
erőműnek, a Madagro Kft.-nek, erőműnek, a Madagro Kft.-nek, 
Holler Ferencnek, Juhász Dáni-Holler Ferencnek, Juhász Dáni-
elnek, Farkasné Bujdos Editnek elnek, Farkasné Bujdos Editnek 
és Szintainé Móró Erzsébetnek!és Szintainé Móró Erzsébetnek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!és boldog új évet kívánunk!

Tarczal	 Jánosné	 klubvezetőtő	Tarczal	 Jánosné	 klubvezetőtő	
és	 Fazekas	 Györgyné	 klubtagés	 Fazekas	 Györgyné	 klubtag
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minden esetben minőségi időtöl-minden esetben minőségi időtöl-
tés a gyermekkel. Ahogy érik, a tés a gyermekkel. Ahogy érik, a 
gyermek egyre jobban be tudja gyermek egyre jobban be tudja 
fogadni a bonyolultabb történe-fogadni a bonyolultabb történe-
teket is, ezzel a képzelőerejüket, teket is, ezzel a képzelőerejüket, 
képalkotásukat fejlesztjük. Megje-képalkotásukat fejlesztjük. Megje-
lenik a jó-rossz ellentéte, ahol a lenik a jó-rossz ellentéte, ahol a 
jó mindig megkapja jutalmát, a jó mindig megkapja jutalmát, a 
rossz elnyeri méltó büntetését, ez rossz elnyeri méltó büntetését, ez 
nagyon fontos része a meséknek, nagyon fontos része a meséknek, 
ezzel oldódik fel a gyermekben a ezzel oldódik fel a gyermekben a 

történet okozta feszültség.  Azok történet okozta feszültség.  Azok 
a gyerekek, akiknek sokat és a gyerekek, akiknek sokat és 
sokáig olvasnak, a szókincse és sokáig olvasnak, a szókincse és 
a körülötte lévő világról alkotott a körülötte lévő világról alkotott 
képe gazdagabb. képe gazdagabb. 

Érkezik az adventi időszak és Érkezik az adventi időszak és 
a karácsony. A gyerekek számára a karácsony. A gyerekek számára 
ez egy varázslatos időszak, tele ez egy varázslatos időszak, tele 
izgalommal, izgatottsággal. Az izgalommal, izgatottsággal. Az 
ünnepkör sok mesélni valót is ad ünnepkör sok mesélni valót is ad 

számunkra, próbáljuk ezekkel a számunkra, próbáljuk ezekkel a 
történetekkel kitölteni a hosszú történetekkel kitölteni a hosszú 
téli estéket! Akár az adventi nap-téli estéket! Akár az adventi nap-
tárba is csempészhetünk egy-egy tárba is csempészhetünk egy-egy 
rövid mesét, diafilmet.rövid mesét, diafilmet.

Kellemes mesélős estéket és Kellemes mesélős estéket és 
áldott ünnepeket kívánok min-áldott ünnepeket kívánok min-
denkinek!denkinek!

Farkasné	 Tuza	 MelindaFarkasné	 Tuza	 Melinda
védőnővédőnő

Madocsa SE hírei 2022 őszén 
A 2022. őszi sporthíreket közöljük. 

Az október a felnőtt csapat számára gyengére Az október a felnőtt csapat számára gyengére 
sikerült. Faddon, Kisdorogon és Tengelicen is sikerült. Faddon, Kisdorogon és Tengelicen is 
egyenlő partnerei voltunk a hazai csapatnak, egyenlő partnerei voltunk a hazai csapatnak, 
megvolt az esélyünk mindhárom meccsen a megvolt az esélyünk mindhárom meccsen a 
győzelemre, de a játékvezetői ítéletek mindig győzelemre, de a játékvezetői ítéletek mindig 
minket sújtottak.minket sújtottak.
Egyetlen hazai mérkőzésünkön az erős Bony-Egyetlen hazai mérkőzésünkön az erős Bony-
hád-Börzsöny ellen nagyszerűen helytálltunk, hád-Börzsöny ellen nagyszerűen helytálltunk, 
döntetlen állásnál volt két kapufánk, volt egy döntetlen állásnál volt két kapufánk, volt egy 
büntető gyanús eset, volt egy vitatott les, egy-két büntető gyanús eset, volt egy vitatott les, egy-két 
nézőnél elszakadt a cérna, félbeszakadt a meccs.nézőnél elszakadt a cérna, félbeszakadt a meccs.
Az ifi viszont ezeken a meccseken jól szerepelt, Az ifi viszont ezeken a meccseken jól szerepelt, 
Faddon döntetlent harcolt ki, Kisdorogon és Bör-Faddon döntetlent harcolt ki, Kisdorogon és Bör-
zsöny ellen győzött, Tengelicen sok volt a hiányzó, zsöny ellen győzött, Tengelicen sok volt a hiányzó, 

ott becsúszott egy vereség.ott becsúszott egy vereség.
A félbeszakadt meccs miatt büntetést kaptunk, A félbeszakadt meccs miatt büntetést kaptunk, 
két hazai felnőtt meccset zárt kapuk mellett kell két hazai felnőtt meccset zárt kapuk mellett kell 
lejátszanunk, az egyesület által fizetett ellenőrök lejátszanunk, az egyesület által fizetett ellenőrök 
jelenlétében. jelenlétében. 
November 13-án itthon az ifi kikapott, majd November 13-án itthon az ifi kikapott, majd 
zártkapus meccsen felnőtt csapatunk legyőzte zártkapus meccsen felnőtt csapatunk legyőzte 
az Atomerőmű SE-t.az Atomerőmű SE-t.
A Bozsik programban Varga Tamás irányításával A Bozsik programban Varga Tamás irányításával 
az U9 és U7 korosztályban részt vettünk a duna-az U9 és U7 korosztályban részt vettünk a duna-
földvári tornákon, a gyerekek tovább edzenek a földvári tornákon, a gyerekek tovább edzenek a 
sportcsarnokban.sportcsarnokban.

Lénárt Gyula Lénárt Gyula 
elnökelnök

Kedves Könyvtári Látogatók!
Decembertől a Könyvtár nyitvatartási ideje megváltozik!Decembertől a Könyvtár nyitvatartási ideje megváltozik!
Ezeken a napokon lesz nyitva :Ezeken a napokon lesz nyitva :

december 8-án csütörtökön 9-17 óráigdecember 8-án csütörtökön 9-17 óráig
december 13-án kedden 9-17 óráigdecember 13-án kedden 9-17 óráig
december 14-én szerdán 9-17 óráigdecember 14-én szerdán 9-17 óráig
december 15-én csütörtökön 9-17 óráigdecember 15-én csütörtökön 9-17 óráig
december 20-án kedden 9-17 óráigdecember 20-án kedden 9-17 óráig
december 21-én szerdán 9-17 óráigdecember 21-én szerdán 9-17 óráig
A többi napokon zárva tart, de telefonon elérhető leszek!A többi napokon zárva tart, de telefonon elérhető leszek!
Január 10-től a madocsai Könyvtár új nyitva tartása:Január 10-től a madocsai Könyvtár új nyitva tartása:
Kedden, szerdán, csütörtökön 9 - 17 óráig nyitvaKedden, szerdán, csütörtökön 9 - 17 óráig nyitva
hétfőn, pénteken, szombaton, vasárnap zárva!hétfőn, pénteken, szombaton, vasárnap zárva!

Várok mindenkit szeretettel!Várok mindenkit szeretettel!
Turiné Nikl MelindaTuriné Nikl Melinda
0620/ 3610047  0675/ 330-1130620/ 3610047  0675/ 330-113
madocsaikonyvtar@gmail.commadocsaikonyvtar@gmail.com
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Agrárkamarai hírek 2022. november

Tisztelt Gazdálkodók!Tisztelt Gazdálkodók!
Az energiaválságra való tekintettel október 1-től a falugazdász hálózat munkarendje megváltozott.Az energiaválságra való tekintettel október 1-től a falugazdász hálózat munkarendje megváltozott.
Pénteki napon a falugazdász irodák zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel. Kollégáink kizárólag Pénteki napon a falugazdász irodák zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel. Kollégáink kizárólag 
telefonon érhetők el. A személyes ügyintézés szüneteltetése, és helyette a telefonos ügyfélszolgálat telefonon érhetők el. A személyes ügyintézés szüneteltetése, és helyette a telefonos ügyfélszolgálat 
minden falugazdászra – a fogadóórák napjaira is – vonatkozik.minden falugazdászra – a fogadóórák napjaira is – vonatkozik.
ügyfélfogadás: csütörtök 8-12 óráigügyfélfogadás: csütörtök 8-12 óráig

Mivel a pénteki nap eredetileg a bölcskei ügyfélfogadás időpontja volt, így egy napra zsúfolóik Mivel a pénteki nap eredetileg a bölcskei ügyfélfogadás időpontja volt, így egy napra zsúfolóik 
a két település, ezért a falugazdász irodában történő ügyintézéshez előzetes telefonos időpontfog-a két település, ezért a falugazdász irodában történő ügyintézéshez előzetes telefonos időpontfog-
lalás szükséges.lalás szükséges.

Falugazdász irodák ügyfélfogadása az ünnepi időszakban:Falugazdász irodák ügyfélfogadása az ünnepi időszakban:
2022-ben az utolsó ügyfélfogadás: december 21. szerda2022-ben az utolsó ügyfélfogadás: december 21. szerda
2023-ban az első munkanap: január 9. hétfő2023-ban az első munkanap: január 9. hétfő

Őstermelői tudnivalók:Őstermelői tudnivalók:
Azok az ügyfelek, akik 2021.01.01. előtti családi gazdaság tagjai, kérem keressenek meg, mivel Azok az ügyfelek, akik 2021.01.01. előtti családi gazdaság tagjai, kérem keressenek meg, mivel 
esetükben nem mindig történt tevékenység rögzítése az őstermelői rendszerben. Ennek pótlását esetükben nem mindig történt tevékenység rögzítése az őstermelői rendszerben. Ennek pótlását 
ez év végéig szíveskedjenek megtenni.ez év végéig szíveskedjenek megtenni.
  1. termény értékesítés: 1. termény értékesítés: 
Az őstermelői igazolvány megszűnésével a termesztett növények / tenyésztett állatok tekintetében a Az őstermelői igazolvány megszűnésével a termesztett növények / tenyésztett állatok tekintetében a 
naprakész rögzítés továbbra is szükséges. Ennek hiányában az értékesítés meghiúsulhat.naprakész rögzítés továbbra is szükséges. Ennek hiányában az értékesítés meghiúsulhat.

A rögzítésre kerülő növénykultúrához helyrajzi számot kell párosítanom, ezért a gyorsabb ügyintézés A rögzítésre kerülő növénykultúrához helyrajzi számot kell párosítanom, ezért a gyorsabb ügyintézés 
érdekében kérem minden érintett ennek megfelelően készüljön. érdekében kérem minden érintett ennek megfelelően készüljön. 

  2. piaci értékesítés2. piaci értékesítés
Az őstermelőnek, vagy a képviseletében árusító családtagjának, vagy alkalmazottjának a piacon ki Az őstermelőnek, vagy a képviseletében árusító családtagjának, vagy alkalmazottjának a piacon ki 
kell tennie kell tennie a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint a  feliratot, valamint a FELIR azo-FELIR azo-
nosítójátnosítóját és a  és a NNÉÉBIH tevékenységazonosítójátBIH 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 dátum alapján Az azonosító számok után a falugazdásznál érdeklődhetnek, illetve név és születési dátum alapján 
az őstermelő keresőben (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 nyom-A felületen a saját termelői adatokra történő szűrést követően egy kattintással megjelenik és nyom-
tathatóvá válik a közhiteles hatósági nyilvántartásból generált, minden elvárt azonosítót tartalmazó tathatóvá válik a közhiteles hatósági nyilvántartásból generált, minden elvárt azonosítót tartalmazó 
plakát. A poszteren egy egyedi QR kód is szerepel, amely a vásárlók számára teszi lehetővé az ada-plakát. A poszteren egy egyedi QR kód is szerepel, amely a vásárlók számára teszi lehetővé az ada-
tok valódiságának egyszerű visszaellenőrzését.tok valódiságának egyszerű visszaellenőrzését.

Őstermelő helyett annak hozzátartozója vagy alkalmazottja is árusíthat, ebben az esetben ezt jelezniŐstermelő helyett annak hozzátartozója vagy alkalmazottja is árusíthat, ebben az esetben ezt jelezni  
kell a kell a 1818-as telefonszámon.1818-as telefonszámon.

Bán Bálint GézánéBán Bálint Gézáné
falugazdászfalugazdász

06 30/418 40 9306 30/418 40 93
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MADOCSA,
MINDEN SZÁLAT

MEGMOZGATTUNK
és elhoztuk nektek
a gigaerős otthoni netet!

Lépj előre digitálisan!

telekom.hu/gigaeros
Optikai hálózaton, műszaki felmérés alapján.

Miklós
Hálózatépítő  
vezető technikus

NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2211_Madocsa.indd   1NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2211_Madocsa.indd   1 2022. 10. 25.   11:412022. 10. 25.   11:41
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Védeni kell a 
vízórákat a fagy ellen!
A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. felhívja fogyasztói 
– a lakosság, a vállalkozók és az intézmények – fi gyelmét 
arra, hogy még most sem késő védekezni a fagykár ellen. A 
tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban, az aknákban 
vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon 
belüli vízvezeték-hálózatban is. A belső hálózat és a vízmérők 
fagy elleni védekezésről az ingatlan tulajdonosának kell 
gondoskodnia, ami nemcsak kötelessége, hanem érdeke 
is, hiszen ezzel elkerülheti, hogy értékeiben komoly kár 
keletkezzen. Ha egy meghibásodás ennek elmulasztásából 
ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját 
is az ingatlantulajdonosnak kell megfi zetnie.

Ezekkel a Ezekkel a 
színezőkkel színezőkkel 
szeret�énk szeret�énk 
kedveskedni a kedveskedni a 
g�erekeknek! g�erekeknek! 

Áldot� Áldot� 
karácsonyi karácsonyi 
készülődést készülődést 
kívánunk!kívánunk!
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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     06-30-529-5476
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

Madocsa
Hulladék gyűjtési napok 2023.

Péntek Csütörtök Péntek Csütörtök Péntek Csütörtök
Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld
Január 6. Január 5. Május 5. Szeptember 1. Augusztus 31. Augusztus 31.
Január 13. Május 12. Május 11. Május 11. Szeptember 8.
Január 20. Január 19. Január 19. Május 19. Szeptember 15. Szeptember 14.
Január 27. Május 26. Május 25. Szeptember 22.
Február 3. Február 2. Június 2. Szeptember 29. Szeptember 28. Szeptember 28.
Február 10. Június 9. Június 8. Október 6.
Február 17. Február 16. Június 16. Október 13. Október 12.
Február 24. Június 23. Június 22. Június 22. Október 20.
Március 3. Március 2. Március 2. Június 30. Október 27. Október 26.
Március 10. Július 7. Július 6. November 3.
Március 17. Március 16. Július 14. November 10. November 9. November 9.
Március 24. Július 21. Július 20. Július 20. November 17.
Március 31 Március 30. Március 30. Július 28. November 24. November 23.
Április 7. Augusztus 4. Augusztus 3. December 1.
Április 14. Április 13. Augusztus 14. December 8. December 7. December 7.
Április 21. Augusztus 18. Augusztus 17. December 15.
Április 28. Április 27. Augusztus 25. December 22. December 21.

December 29.


