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Kedves Mádiak !
Mire Önök kézhez kapják a Mádi
Krónika legújabb számát lassan vége a
nyárnak. Amikor gyerek voltam, mindig vártam, hogy vége legyen az iskolának, menjünk táborba vagy strandra.
Számoltam a napokat, hogy mennyit
kell még aludni a várva-várt reggelig.
Néha szeretném, ha megállna az idő. Ez
nem valószínű….
Addig sem tétlenkedünk.
Várom, hogy augusztus 19-én közösen ünnepeljük az „új kenyér” megszentelését a Művelődési Házban este
17 órától, ahol az ünnepség után a friss
kenyérhez talán még egy pohár jó bor is
akad.
Várom, hogy szeptember 2-3-án
újra együtt legyen a falu apraja-nagyja
a „Furmint Ünnepen”. Szeretnénk, ha
minél többen részt vennének programjainkon és mint az elmúlt évek során,
idén is hazajönnének elszármazottaink.
A programok javarészt ingyenesek.
Igyekszünk a helyi lakosok igényeit figyelembe venni valamint az idelátogató
vendégeknek is megfelelni.
Várom, hogy elkészüljön a közel
4000 m2 járda, ami a Kossuth és Zempléni utcák teljes hosszában és a Rákóczi
utca közlekedési lámpától Református
templomig terjedő szakaszán épül meg,
részben közmunkában, részben az önkormányzat saját költségén. Jogos lakossági elvárásnak teszünk eleget, de

2016. augusztus
ezt a problémát mi is láttuk csak a megfelelő konstrukcióra vártunk.
Várom, hogy kész legyen a Borsaikastély és ezzel párhuzamosan a
Grosmann-ház is. Lassan egy éve tart a
két beruházás. Kisebb-nagyobb fennakadások után - azért véleményem szerint néhány évtizedre – ismét gondoskodunk a ránk bízott örökségekről.
Várom, hogy legyen végre olyan
sportcsarnokunk, amire évtizedek óta
várunk. Hosszú időre meghatározza
majd az iskolánk fejlődésének irányát
is, hiszen igazgatónővel közösen a tankerület beleegyezésével immáron két
testnevelő tanárral vágunk neki az új
tanévnek. Július 15-én elkezdődtek a
munkálatok. A szerencsi Szivárvány
Építőipari Kft. reményeink szerint
gyors és precíz munkát fog végezni. A
Mád FC-vel, Palombi Imre elnök úr kitartó munkájával megvalósuló sportcsarnok minden sportolni vágyó mádi
lakos részére lehetőséget nyújt majd
mozgásra még a hideg vagy esős napokon is. Köszönet érte Miniszterelnök Úr
és Kormánya segítségéért.
Várom, hogy békében, erőben,
egészségben teljenek napjaink még
hosszú időn keresztül. Legyen mindenkinek jó minőségű, bő termése.
Biztos várok mást is, de azt a következő krónikában megírom!
Tisztelettel:

MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZERETETTEL MEGHÍVJA A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁT
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS SZENT ISTVÁN TISZTELETÉRE
RENDEZETT ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉRE ÉS AZ
AZT KÖVETŐ ÁLLÓFOGADÁSRA.
HELYE: MÁD, MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDEJE: 2016.augustus 19. péntek 17:00

Tatárka József
polgármester
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településfejlesztési
koncepcióban
bejelentés elmulasztása esetén is ezen
foglaltakat a települési önkormányzat
eljárást folyatatja le a polgármester. A
döntéseiben érvényesíti. A koncepció
helyi önkormányzat képviselő-testülete
kidolgozását a település vezetésével
önkormányzati
rendeletben
a
készített interjúk, és egy lakossági
településképi
kötelezettségek
fórum előzték meg, amelynek során a
megszegése és végre nem hajtása
Mádban zajló társadalmi-gazdasági
esetén e magatartás elkövetőjével
folyamatokról,
Mád
jövőjéről,
szemben 50 000 forintig terjedhető
lehetőségeiről
és
a
települést
bírság kiszabását rendelheti el. A
Mád Község Önkormányzatának
veszélyeztető
tényezőkről
volt
szó.
településképi
véleményezési
és
képviselő-testülete a 9/2015. (IV.20.)
Mindezek
alapján
került
kidolgozásra
településképi
bejelentési
eljárásról
Kt.
sz.
határozatában
döntött
az az anyag, amely tartalmazza a
szóló 11/2016.VII.21.) önkormányzati
településfejlesztési koncepciójának és
település
jövőképét
és
az
ezt
rendelet 2016. július 22-én lépett
településrendezési
eszközeinek
megvalósító
célok
rendszerét.
A
hatályba. A településképi eljárások
felülvizsgálatáról. A munkával 2015.
településfejlesztési
koncepció,
egyebekben díj- és illetékmentesen
júniusában a Völgyzugoly Műhely
településszerkezeti
terv
és
a
Helyi
vehetők igénybe. A településképi
Kft.-t bízta meg. Az épített környezet
Építési
Szabályzat
elfogadására
a
bejelentési eljárást illetően fontos
alakításáról és védelméről szóló 1997.
2016.
június
27-i
képviselő-testületi
kiemelni, hogy a kérelmezőket,
évi LXXVIII. törvény (Étv.) a
ülésen
került
sor.
A
szabályzatot
bejelentőket egyszerűbb és gyorsabb
települési önkormányzatok feladatává
tartalmazó
rendelet
hatályba
lépésének
eljárás illeti meg. Míg korábban, az
jelölte ki a településfejlesztési
napja
2016.
augusztus
5.
Az
elfogadott
egyszerűsített építési engedélyezési
feladatkör ellátását. Az Étv. értelmében
anyag
az
érdeklődők
számára
Mád
eljárás 30-60 napot vett igénybe, addig
a településfejlesztési koncepció: a
honlapján
megtekinthető.
a bejelentési eljárást a törvény szerint
település
környezeti,
társadalmi,
Számos
tevékenységhez
már
nem
mindössze 8 napon belül kell a
gazdasági adottságaira alapozó, a
kell
építési
engedélyt
kérni,
polgármesternek
lefolytatni.
Ez
település
egészére
készített,
a
ugyanakkor
a
településkép
védelmében
jogvesztő
határidő.
A
rendelet
Mád
változások irányait és a fejlesztési
egyes
beavatkozások
felett
a
honlapján megtalálható.
célokat hosszú távra meghatározó
továbbiakban
is,
törvényi
dokumentum. A településfejlesztési
felhatalmazás alapján, kontrollt kíván
Novák András
koncepció
tehát
hosszú
távra
gyakorolni
az
önkormányzat,
a
jegyző
rendszerbe foglalja az önkormányzat
polgármester.
Az
Étv.
rendelkezése
településfejlesztési szándékait, ennek
alapján a települési önkormányzat
keretében a területi adottságok és
polgármestere településképi kötelezés
összefüggések
figyelembevételével
formájában önkormányzati hatósági
meghatározza a település jövőképét,
döntéssel elrendelheti a településképet
javaslatot tesz a helyi környezet,
rontó
reklámok,
cégérek
társadalom,
gazdaság
és
az
megszüntetését,
a
helyi
építészeti
infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a
értékvédelemmel
összefüggő
műszaki, az intézményi, valamint a táji,
kötelezettségek
teljesítését.
A
természeti és ökológiai adottságok
bejelentési
eljárásban
hozott
döntésben
fenntartható
hasznosítására.
A
foglaltak megszegése, illetve a
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Tájékoztatás az épített
környezet alakításáról és
védelméről, valamint a
településkép védelmében
alkotott önkormányzati
rendeletekről

Öröm számunkra, hogy a káposzta is
szépen fejesedik már. Különös gondot
fordítottunk arra, hogy ne csak ipari, hanem lakossági felhasználásra is alkalmas paradicsomot neveljünk.

lévő aprítéktüzelésű kazánok ellátásához. Másik két programunk keretén belül elkezdtük a Zemplén utca és a Kos-

Közfoglalkoztatási
program településünkön
A mezőgazdasági programunkban a
tavalyi évhez képest a szakszerűbb munkálatoknak és a kedvezőbb időjárásnak
köszönhetően bőségesebb a termés.
Mázsányi paradicsom, paprika,
uborka, vöröshagyma, burgonya, cukkini, sárga- és zöld hüvelyű bab, sütőtök
és karalábé terem idén a veteményesben.

A község konyhájának ellátását követően a fennmaradó részt értékesítjük, illetve kiosztjuk a lakosság között.
A Bio programban folytatjuk az
apríték előállítását az intézményekben

suth utca járdafelületének térkővel történő burkolását, majd szeretnénk folytatni a Rákóczi utca járdáinak felújítását
is.
Körtvélyesi Gergő
ügyintéző
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a
hátrányos helyzet
megállapítása
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult: – az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre,
egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, – természetbeni támogatásnak (augusztus, november hónapban) – egyéb kedvezmény az
igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv)
Jogosultak köre: a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, vagyis
39.900 Ft-ot
 ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 ha a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos, vagy
 ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel egyéb foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, vagyis 37 050 Ft-ot, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata
során az egy főre jutó vagyon értéke
nem haladja meg külön-külön vagy
együttesen a meghatározott értéket.
Ügyintézési határidő 21 nap.
Eljárás menete: Az egy főre jutó összeg
számításánál - a kérelem benyújtásának
időpontjában - közös háztartásban élő
közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató
gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt.
alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű
jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó
értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, 570.000 Ft-ot, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenszeresét
1.995.000 Ft-ot meghaladja.
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben a szülő vagy a tartásra köteles
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog,
amely az általuk lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A feltételek fennállása esetén egy év
időtartamra, de legfeljebb
a) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy
b) a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig
megállapíthatja a gyermek, nagykorúvá
vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság - ideértve az ahhoz kapcsolódó
pénzbeli ellátást is - ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság
időtartama alatt, annak megszűnését
megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését
követő naptól kell megállapítani.
Az igénylést formanyomtatványon
kell benyújtani az önkormányzat jegyzőjénél, csatolni kell hozzá a jövedelemigazolásokat, illetve szükség esetén nyilatkozatot egyedülállóság fennállásáról,
orvosi igazolást tartós betegség, súlyos
fogyatékosság fennállásáról, stb. A kérvényt,- a jogosultsági feltételek megléte
esetén, melyet a jegyző ellenőriz, és igazol-, a gyámhivatal bírálja el.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a)a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a
gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy
a családbafogadó gyámról – önkéntes
nyilatkozata alapján – megállapítható,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b)a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága, ha a

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete,
illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési
stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak
az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a)c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre –
külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben
az esetben a meghatározott feltételek
fennállását a kérelem benyújtásának
időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni,
valamint a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára
állapítható meg.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:

1300 -tól 1600 óráig

szerda: 800 -tól 1100 óráig,
1300 -tól 1600 óráig
péntek: 800 -tól 1100 óráig
Henspergerné Szabó Szilvia
ig. főelőadó
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Óvodai hírek
A Mádi Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde dolgozói a gyerekek számára
a perzselő nyári napokat, a sok programmal, kirándulással, fürdőzéssel és nem
utolsó sorban az óvoda árnyas fái alatt
hűs homokvárépítéssel tették emlékezetessé.
Az óvoda vidám nyári életét három
hétre megszakította a takarítási szünet,
ezt az időt, minden gyermek a családjával tölthette, hogy majd kipihenten rövid
időre újra élvezhesse a jókedvű, felhőtlen „óvodavakációs” napokat.
Az önfeledt nyár után szeptember elsejével indul a 2016 - 2017. tervszerű

nevelési évünk. A tanévnyitó ünnepségre elkísérjük a végzős nagycsoportosokat, ezzel hivatalosan véget ér az
óvoda számukra. A mádi általános iskolába 15 gyerek iratkozott be, 1 gyermek
más településen kezdi az iskola első osztályát, 3 gyermek visszamaradt az óvodába.
Még mindig csökkenő tendenciát
mutat az intézményünkben a gyermek
létszám, ennek ellenére változatlan szervezeti formában tudjuk az új nevelési
évet kezdeni.
A bölcsődében Fehérné Potoczky Anna
és Becskerekiné Kondás Csilla kisgyermeknevelők, 10 gyermeket nevelnek az
elkövetkező évben. A Gáthy Sándorné

és Juhász Nóra óvodapedagógusok kiscsoportjában 15 gyermek várható. A középső csoportban a gyermeklétszám 17,
ahol Duhonyi Józsefné és Tokárné
Szabó Anita óvodapedagógusok nevelik
a gyermekeket. A nagycsoport létszám
21 gyermek, óvodapedagógusai Keresztény Mihályné és Dankóné Fehér Etelka.
Az óvodapedagógusok munkáját segíti
Hideg Józsefné pedagógiai asszisztens,
Gécziné Soltész Bernadett és Szepesiné
Kamenyiczki Beáta dajkák, továbbá 5
közfoglalkoztatásban résztvevő személy.
Gáthy Sándorné
óvodavezető

_______________________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők,
kedves Diákok!

A KLIK Szerencsi Tankerülete és Mád
Község Önkormányzata anyagi és
egyéb támogatásával sikerült teljes körű
meszelést végezni a Rákóczi út 69. szám
alatt található főépület alsó szintjén.
Ezen a szinten teljes felújításon esett át
a világítás is, minden tanteremben lecseréltük az armatúrákat. További terveink
között szerepel még az 1. szinten található tantermek armatúráinak teljes cseréje. A felső tagozatos osztályok tantermeiben felszereltük a filces táblák egy
részét. Egy megújult tiszta épületbe várjuk diákjainkat szeptember 1-jén.
Néhány hasznos információ:
 1. tanítási nap: 2016. szeptember 1.
(csütörtök) 800 /Tanévnyitó ünnepség.
Helyszín: Művelődési Ház
 Tankönyvosztás: 2016. szeptember 1jén

 1-4. o.: az állam átvállalja a tankönyvek költségét és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére
 5-8. o.: a fizetős diákok számlái egyben érkeznek ki az iskolába 2016.
augusztus 22 – 31 között
 Füzetcsomag: a Mádi Gyermekekért
Alapítvány támogatását kérjük az elmúlt évekhez hasonlóan.
Köszönetemet fejezem ki a gyerekek, szülők és pedagógusok nevében
Mád Község Önkormányzatának, Tatárka József polgármester úrnak a nyári
szünetben nyújtott támogatásért.
Kívánunk jó pihenést, és szeretettel várunk minden diákot 2016. szeptember 1jén!

is kivesszük részünket, valamint a Didergőre is lelkesen készültünk kézműves termékeinkkel.
Szociális étkeztetés keretében jelenleg 117 ebédet szállítunk házhoz fél 12
és délután 2 között. Gondosan ügyelünk
a higiéniára, valamint arra hogy lehetőség szerint mindenki időben megkapja
ebédjét. Az ebédszállításhoz az Önkormányzat egy új autót biztosított számunkra a napokban, amivel a kiszállítás
remélhetőleg még zökkenő mentesebben
fog
zajlani.
A
Mádi
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
reggeli, ebéd és uzsonna kiszállítását is
mi végezzük. Az ebédet kiszállító dolgozókhoz az idősek bizalommal fordulnak apróbb ügyek elintézése miatt is.
Házi segítségnyújtás keretében 6
szakképzett gondozónő 54 idős embernek segít. Segítséget nyújtanak nekik az

otthonukban, bevásárlásban, hivatalos
ügyek intézésében, tartják a kapcsolatot
a háziorvosukkal, gyógyszereiket eljuttatják lakásaikra.
Jelzőrendszeres ellátás keretében 19
idős embernek biztosítunk készüléket,
aminek segítségével riasztást küldhet a
szakképzett gondozónőnek, aki rövid
időn belül megérkezik a lakására, és ha
szükséges segítséget hív.
Intézményünkben kaphatnak felvilágosítást a szolgáltatásokról és itt szerezhetőek be a szolgáltatások biztosításához szükséges dokumentációk. Itt fogadjuk a kéréseket és itt dolgozzuk fel
az adatokat.
Minden erőnkkel azon dolgozunk,
hogy a község idős lakosainak megfelelő segítséget nyújtsunk.
Prekobné Gubányi Diána
intézményvezető

Bár még a nyári szünet utolsó napjait
élvezitek, iskolánk hamarosan megnyitja kapuit a 2016-2017-es tanév kezdésére.
Reméljük, kellemesen teltek a nyári
szünidő napjai. A pihenéshez, kikapcsolódáshoz iskolánk pedagógusai 4 nyári
tábor szervezésével járultak hozzá (Mesetábor, Baskó, Napközis Erzsébet tábor, Magyarország Felfedezői Helyi
Szervezet)
Néhány fontos információról szeretnék tájékoztatást adni minden érintett
partner számára.
Sok-sok éve dédelgetett álmunk egy tornaterem építése. Mindannyiunk öröToplenszkiné Csengeri Anikó
mére július közepén elkezdődtek az épíintézményvezető
téssel kapcsolatos munkálatok az iskola
Koroknay Dániel Tehetséggondozó
udvarán.
Általános Iskola
________________________________________________________________________________________________________

Mádi Idősek Otthona
Intézményünk több szolgáltatást biztosít községünk idős lakosságának.
Gondozóház szolgáltatásunk egy 10 férőhelyes átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, ami jelenleg is, úgy, mint már
több éve, telt házzal működik. Szakképzett nővérek a hét minden napján, minden órájában felügyeletet és gondozást,
ápolást biztosítanak a lakóknak.
Ezek mellett közös programokat is
rendezünk nekik, megünnepeljük születésnapjaikat, a nagyobb ünnepeket. Tavaszi betakarításnál szívesen segítünk a
bab, borsó tisztításában, télen pedig dió
törünk. Az egyházakkal jó kapcsolatot
ápolunk, így rendszeresen ellátogatnak
hozzánk. Az Idősek napja szervezéséből
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Kazinczy Ferenc és Mád
2009-ben emlékezett a magyar kultúrtörténet arra, hogy 250 éve született
Kazinczy Ferenc, a kiváló író, irodalomszervező, a nyelvújítás jeles alakja. A
Magyar Irodalmi Hagyományápolók
Országos Egyesülete Kazinczy-emléktúrát szervezett, mely során az általa látogatott helységeket járták végig. Mád is
a Kazinczy-emlékhelyek közé tartozik,
és nem őrizte emléktábla az író helyi
kapcsolatának emlékét. Ezt a hiányt pótolta a 2009. 05. 19-én átadott park.
Milyen kapcsolata volt Kazinczy
Ferencnek Máddal? Először is: Kevesen tudják, hogy Kazinczy Ferencnek
szőlője, és borháza volt Mádon. A borház érdekessége volt a falára festett szüreti jelenet. Egy nemes magyar úr ült az
asztalnál, szüreties hangulatban pipázott. Alázatosan somfordált be a lengyel
zsidó és egy zacskó aranyat nyújtott át a
bor árában a szőlő urának. Ma elmondhatjuk, hogy az épület és a festmény teljesen tönkrement, de sokak emlékeztek
rá a település lakosai közül.
Másodszor: Kazinczy Ferenc levelezése
23 vaskos kötetet tesz ki, ami 5933 levélből áll. Büszkék vagyunk arra, hogy
találhatunk közötte olyanokat, amelyek
településünkkel kapcsolatosak. „……25
esztendeig Széphalom a magyar irodalom központja. A szív szerepét tölti be,
a szónak élettani értemében. A levelek
áradnak szét a kis házból az ország minden részébe. A levelet többnyire nem
csak a címzett olvasta, tovább keringtek
írók és irodalombarátok között, folyóiratokat pótolnak, irodalmi Köztudatot
teremtenek, nyelvet újítanak……” (Benedek Marcell)
Harmadszor: A Mádon született dr.
Hegyaljai Kiss Géza református lelkész,
bölcsészdoktor, költő, író, irodalmi történész, szerkesztő, a Kazinczy-Kör tagja
több írásban megemlékezik róla: Kazinczy címmel gyönyörű verset írt. (Néhány műve az iskolai múzeumban is látható, olvasható.)
Negyedszer: 1786-1791 között 10
északkeleti vármegye iskolájának volt a

felügyelője. A Mádra költözött
Rabbiképző iskola felügyelője volt.
Ötödször: Széphalmon létrehozott Magyar Nyelv Múzeumának kövei között
Mádról vitt darabok találhatók nagy
számban.
Úgy érzem ezek a kapcsolatok felhatalmaztak bennünket arra, hogy Emlékpark
létrehozásával emlékezzünk Kazinczy
Ferencre.
A park avatása: 2009. május 19-én
került sor az ünnepi alkalomra. A Himnusz eléneklése után Galambosi Imre,
Mád község polgármestere mondta el a
köszöntőjét. Péli dr. Bán Éva az Oktatási
és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa méltatta a Kazinczy Park jelentőségét. A Magyar Hagyományápolók
Országos Egyesülete felkérésére az
előző állomás helyszínéről szellemi
ajándékot hoztak. Mádra Tokajból hozta
Pányik Barbara ezt az ajándékot és adta
át a hallgatóságnak. Őt követték a Mádi
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
gyermekei, akik a jövő nyelvművelői,
nyelvhasználó lettek. Ezt követte a tábla
leleplezése, Galambosi Imre polgármester, Gáthy Sándor alpolgármester és Novák András jegyző vezetésével. Majd a
történelmi egyházak mádi vezetőit kértük fel a szentelésre és áldástételre.
Utána koszorúzás következett. A folytatásban Kékedi Kinga szavalta el dr.
Hegyaljai Kiss Géza Kazinczy című
versét. Az emléktábla mellett a park
ékessége egy körtefa lett. A választás
oka az volt, hogy Kazinczy Ferenc nagy
gonddal készült széphalmi gazdasága
megteremtésére. Kufsteinben raboskodva magokat, oltványokat küldött
haza és ültettek el birtokán. (Köztük nagyon sok körtefát.)
Az emlékfa ültetése alatt Kazinczy Ferenc által is szívesen hallgatott régi magyar zene szólt a Lavotta Kamarazenekar művészi előadásában. A fa az élet
jelképe és hogy igazán Kazinczy körtefájának nevezhessük szülőhelyéről, sírjáról és mádi szőlőjéből való földdel
hintettük meg.
Az ünnepélyes park avatása a Szózat eléneklésével és emléklapok kiosztásával
ért véget.
Ebből az alkalomból terveztünk egy
Kiállítást a Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskolában, ami
a mai napig látogatható és várjuk az érdeklődőket. Ebben a gyűjteményben
Kazinczy és Mád kapcsolatát szeretnénk
bemutatni. Mi várja a kíváncsi látogatót
a kiállításon?
Az első tárlóban: Kazinczy régen és ma
címmel olyan könyvek találhatók, amik

róla szólnak (1933-2009). Minden írás
Kazinczy Ferenc méltatása, írásainak
magyarázata a kornak, szóhasználatnak
megfelelően.
A következő tárló dr. Hegyaljai Kiss
Géza a Kazinczy-Kör tagjának olyan
írásait tartalmazza, melyekben Kazinczy Ferencről emlékezik. Érdekes, szépen megfogalmazott, sok új életrajzi ismeretet nyújtó írásokat olvashatunk itt.
A harmadik tárló Kazinczy Ferenc írásait tartalmazza. Például levelezéseit,
verseit, a Kazinczy Társaság Évkönyveit, szellemi örökségeket, megjelent
írásokat, térképeket, naptárakat, szobrokat… Bővítését folyamatosan végezzük.
Az elfelejtett értékek újrafelfedezését
kívánom szolgálni ezzel a gyűjteménynyel is.
Ez a kiállítás, valamint az Emlékpark koszorúzása diákjaink közreműködésével az emlék ápolását és továbbélését szolgálja. A Magyar Irodalmi Hagyományápolók Egyesülete által szervezett sikeres emlék-túra résztvevői a géniusz születésének 250. évfordulóján
Széphalmon megtartott emlékező összejövetelükön elhatározták, hogy együtt
kívánnak maradni a Kazinczy emlékek
és emlékhelyek gondozásának szándékával. Így a magyarországi Kazinczy
emlékeket őrző települések szövetségre
léptek, és kapcsolatot tartanak. A
széphalmi összejövetel tagsága (Birk
Edit, a Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesületének Elnök
asszonya, Péliné Dr. Bán Éva, a Kulturális Minisztérium illetékes Főtanácsos
asszonya, valamint Kispálné Dr. Lucza
Ilona, a Kiskőrösi Petőfi Múzeum igazgatója, a Petőfi Emlékhelyek Országos
Egyesületének Elnök asszonya javaslatára) Nagy Zoltánt (a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola nyugalmazott igazgatója Tápiógyörgyén) bízta meg elnöki
teendőkkel és engem rendelt segítőül,
helyettesnek, szervező titkárnak. Azóta
is tartjuk a kapcsolatot és készülünk a
10. évfordulóra. Iskolánk diákjai minden évben részt vesznek a Kazinczy versenyen, valamint a Hermann Ottó Múzeum által kiírt pályázat sikerei révén
közel 100 diákunk ismerhette meg Kazinczy és Mád kapcsolatát, és a Kazinczy Múzeumot Sátoraljaújhelyben és
Széphalmon.
Hiszem, hogy ezek a cselekedetek
esélyt és lehetőséget adnak diákjaink neveléséhez, szülőhelyükhöz való kötődésük erősítéséhez, nemzeti-irodalmi érzéseink ápolásához.
Demeterné Kovács Mária
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Egy templombúcsú
margójára

Az idén ismét egy mádi származású
atyát köszönthettünk templombúcsúnk
ünnepén.
Főtisztelendő Hubay József Bertalan
plébános atya érkezett közénk, aki Szücsiben teljesít lelkipásztori szolgálatot.
Az ünnepi szentmise bevezetőjéből azt
is megtudhattuk, hogy Hubay atya jövőre ünnepli pappá szentelésének 50.
évfordulóját, vagyis aranymisés lesz.
Ezen felbuzdulva a búcsúi szentmise végén meg is hívtam a jubileumára készülő
atyát szülőfalujába aranymisét tartani.

Azért imádkozunk, hogy Hubay atyát
jövő nyáron ismét köszönthessük templomunkban, akkor már mint aranymisés
papszülöttét községünknek. A jó Isten
áldása kísérje Ő lelkipásztori szolgálatában és tartsa meg még sokáig népe szolgálatára!

megemlítsük őket: Szepsy Rozália, Balogh Beatrix, Vadászi Rudolf Márk,
Visóczki Kinga, Alexa Virág Blanka,
Zékány Diána, Varga Mónika és Márkus
Tibor Bence voltak az elmúlt év legszorgalmasabb hittanosai. Ezúton is gratulálunk nekik! Az ünnepi istentisztelet után
az egész gyülekezet együtt maradt és közösen ebédeltünk, körülbelül 100-an a
gyülekezeti házban.
Június 12-én presbiterek vasárnapja
volt a Református Egyházban, ezért ebben az évben megemlékeztünk arról is,
hogy gyülekezetünk elöljárói hány éve
szolgálnak közöttünk Isten dicsőségére
és egyházközségünk javára. A leghoszszabb ideje (42 éve) Hubay Árpád viseli
a presbiteri tisztséget, aki az idén már 20
éve gyülekezetünk világi vezetője
vagyis gondnoka is egyben. Isten adjon
neki erőt és egészséget a továbbiakban
is!
Július 4-8 között hittan táborunkban
naponta nyolcvanan kilencvenen dicsértük Istent.
Hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután
16 óráig gyermek és ifjúsági napokat
tartottunk. Ebben az évben a kétkezi
munka megbecsüléséről próbáltuk tanítani fiataljainkat bibliai példákon keresztül. De igyekeztünk a gyakorlatban
is kipróbálni, illetve bepillantást nyerni
egyik másik mesterségbe. A hét vezér
Igéje Mózes 5. könyvéből a 28. részből
való idézet volt: „Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, …
megáldja kezed minden munkáját.”
Hétfőn Mária és Márta történetén keresztül a házimunkáról, vendéglátásról,
vendégszeretetről beszélgettünk, délután pedig többen kipróbálták a dagasztás nehéz munkáját, amelyért kárpótolta
őket a kemencében kisült friss kenyér. A
nagy sikerre való tekintettel négy napon
keresztül gyakoroltuk a kenyérsütést.
Minden
délután
„varróműhely"-

ünkben drukkolni, hímezni, varrógéppel varrni tanultak a gyerekek.
Kedden Pál apostol életén keresztül a sátorkészítésről illetve ehhez kapcsolódóan a vessző illetve kosárfonásról volt
szó. Ennek eredményeképpen el is készítettünk jó néhány saját fonású kis kosarat és tálcát.
Szerdán arról halhattunk, hogy Jeremiás
mit értett meg Isten üzenetéből a fazekas
műhelyben. Délután pedig Cigándról érkeztek hozzánk korongozók, akiknek a
segítségével mi is elkészíthettünk néhány agyag edényt.
Csütörtökön arról beszélgettünk, hogy
Dávid értett a lant, illetve a hárfapengetéshez, zenejátékával még Saul királyt is
meg tudta nyugtatni, amikor gyötrő gondolatok telepedtek rá. Ezen a napon a
templomi énekeket fuvola és hegedű kísérettel énekeltük mi is, és valóban átéltük a szép hangszeres zene nyugtató hatását. Délután lovas terápiával ismerkedhettünk. Lehetőségünk volt egy kis
lovaglásra is a templomkertben.
Pénteken a jó pásztor példázatán keresztül a pásztorok nehéz munkájáról beszélgettünk, és egy állatfarmra is ellátogattunk, ahol még friss sajtot is volt alkalmunk kóstolni. Jézus, a mi Jó pásztorunk vezetését élhettük át napról napra
azon a héten is, és a továbbiakban is az
ő vezetésében bízunk. Jézus mondta:
„Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az
enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én
is úgy ismerem az Atyát: és én életemet
adom a juhokért.” János evangéliuma
10. rész 14-15. vers
A gyülekezet életében kapott áldásokért dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen a mindenség Urának! Egyedül Istené a dicsőség!
Áldás, békesség!

Isten végtelen jóságának köszönhetjük, hogy a Mádi Római Katolikus Egyházközség három, ma is szolgálatot teljesítő papot adott a Magyar Katolikus
Egyháznak.
Az elmúlt esztendőben mindannyiTisztelettel:
unk nagy örömére Főtisztelendő Tokár
Szűcs Zoltán plébános
János ferences atya elfogadta meghíváT A R C A L, Fő út 96.
sunkat és a Megszentelt Élet Évében ün3915
nepi búcsúi szentmisét mutatott be
Telefon: +36-30/39-54-321;
templomunkban.
+36-20/951-51-49
________________________________________________________________________________________________________

Hírek a Mádi Református
Egyházközség életéből
Gyülekezetünkben a legutóbbi beszámoló óta történt egyik legjelentősebb
esemény a konfirmáció volt. Ebben az
esztendőben két évfolyamból, a 7 és a 8.
osztályból tíz fiatal vett részt a konfirmáció előkészítőkön. Ők már óvodás
koruk óta jártak hittanórákra. 2016. május 8-án sok imádság és szorgalmas
munka után ünnepi istentiszteleten tettek bizonyságot hitükről és vizsgáztak a
református hitvallás alapvető kérdéseire
válaszolva. A konfirmandusok első úrvacsora vételére pünkösdvasárnap délelőtt került sor. Délután pedig a szülőkkel és a keresztszülőkkel közösen szeretetvendégségen ünnepelhettük őket, hiszen hivatalosan immár felnőtt jogú tagjai lettek közösségünknek.
Június 5-én az elmúlt tanévért adtunk hálát ünnepi istentiszteletünkön. A
hittanos
gyermekek,
óvodásoktól
kezdve a legnagyobbakig versekkel,
énekekkel tették szebbé vasárnapunkat.
Már évek óta hagyomány, hogy ezen a
napon ajándékot kapnak azok a gyerekek, akik az elmúlt tanév során a legszorgalmasabbnak bizonyultak. Az értékes ajándékokért egészévben tart a pontverseny. Pontot szerezhetnek a vasárnapi templomlátogatással, a hittanórákon való szorgalmas szerepléssel és más
szolgálatokkal is. Úgy vélem a nyertesek megérdemlik, hogy név szerint is

Tar László Péter
református lelkipásztor

Gyógynövény-sarok , életmód
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Tisztelt olvasó!
Folytatjuk az első lapszámban elkezdett növény ismertetőt. Most megismerkedhetnek a galagonyával, a csipkebogyóval, a sommal és dióval.
Környezetünkben
sokfelé díszlik a szúrós,
rózsafélékhez
tartozó galagonya.
Hajtásvégeken nyíló
fehéres, leveles virágait gyűjtjük, melyek
jellegzetesen „dögszagúak”. Közismert,
hogy a virágos-leveles hajtásvég a
szívre hat, nyugtalan szívünket gyógyítja. Az ősszel pirosra színeződő termését már az ókorban is ismerték. A görögök és a rómaiak a termékenységgel
hozták kapcsolatba. Csökkenti a szív
erek falán az érelmeszesedés és koleszterin által okozott elzáródásokat, lerakódásokat. Veszély nélkül huzamosabb
időn keresztül is fogyasztható a teája. „
Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája” írta szép versében Weöres Sándor.
A csipkebogyó
mindenki által ismert
növény. Elhagyott
szőlők helyén, parlagokon,
útszéleken
fellelhető. Sokan állítják, hogy akkor az igazi, ha megcsípi
a dér. Az igazság az, hogy a piros, de
még kemény bogyók a gyűjthetők. A

puha, beteg termés értéktelen, mert romlik és penészedik. Tárolás alatt sötétpiros lesz a bogyó. Én csavaros, 5 literes
befőttes üvegben tárolom, így nem molyosodik. A húsos vacokrészt hasznosítjuk. Teát főzünk a porított bogyókból.
Legegyszerűbb összetörni egy tiszta
műanyag szövésű zsákban. Tetőléc fogantyúra szegeztem egy 30cm hosszú
szarufa véget, ami 10X10-es. Kemény
beton padozaton a zsákba helyezett száraz csipkebogyókat, szétütögetem. Közismerten magas a „C – és K” vitamin tartalma. Meghűlés esetén, influenzás időben hatásos. Vízhajtó és összehúzó tulajdonsága miatt fogyasztjuk. Hasmenés
ellen is jó. Erősíti a szervezetet. Kompót
és lekvár formájában is fogyasztható.
A som szent
növény, ősszel érik
fekete, vagy vérvörös bogyótermése.
A rómaiak hadistenét Marsnak hívták. Ő volt Romulus és Remus atyja. Romulus Rómában a Palatinus hegyen leszúrta lándzsáját, amely kihajtott. A legenda szerint ebből lett az első somfa. A
mádi katolikus templom sekrestye oldali
bejárata mellett szép törzsű somfa díszlik. A római hadisten juhnyájat őrzött és
a botja somból volt. A farkasok és a természeti csapásoktól védte a nyájat. A
bot azért készült somból, mert a nővény
fás oldalágai 45 fokos szöget zárnak be
a fa tengelyével, ezáltal kiváló birkafogó

botnak. A somról kapta a március a nevét is ugyanis ekkor virágzik. Vérpiros
ovális termésében sok a pektin és a vitamin. Levest, szörpöt, teát készíthetünk
belőle. A somfa levele óborban megfőzve eltünteti a májfoltokat, ha többször mosogatjuk vele. Régen vérhas ellen is fogyasztották.
Dió: Szeptemberben már kopcsil a
dió. Az őseink a szent fák köré települtek. Bizonyára ezek között volt a diófa
is, amely a bölcsesség jelképe. A levelek
forrázata gombaölő, hasmenés gátló, az
érrendszert karbantartja. Most a terméséről lesz szó. A termés zöld burkát öszszegyűjtjük. Az egészséges, zöld nem
beteg héjat napon megszárítjuk. Főzetük
bélhurutra jó. Ekcémás bőrünket friss
dió héjával dörzsölhetjük be. Ha diót törünk, a kártevőktől megrágottakat adjuk
télen a madaraknak. A dió kemény
csonthéját ha összetörjük, 5-6 szemet 10
percig főzzük. Ezután a főzetet torokgyulladás gyógyítására használhatjuk.
Kevesen tudják,hogy a dió olajos magjának két fele közötti hártya, az úgynevezett rekesz a szívünkre (alakja erre hasonlít) jó hatású. Magas vérnyomást és
érszűkület ellen is forrázhatunk belőle
teát. Szellemünk frissen tartására és érrendszerünkre kiváló, ha naponta elfogyasztunk pár szem dióbelet. Olaja telítetlen zsírsavakban gazdag.
Jó egészséget kíván,
Leskó István
„ a mádi füves ember”

_______________________________________________________________________________________

Fittmami tanácsai:
befőzési tippek

Ebben a rohanó világban a legegyszerűbb az emberek számára, hogy bemennek a boltba, és megvásárolják, amit
szeretnének, jelen esetben a befőttet, savanyúságot. Ezekben az előre legyártott
termékekben azonban, ahogyan a címke
is mutatja, nem csupán a gyümölcs,
zöldség található meg. Számos adalékanyagokat és hozzáadott cukrot tartalmaznak. Mindezt
házilag is elkészíthetjük. Az így elkészített befőttek,
savanyúságok
egészségesebbek,
nem tartalmaznak
adalék anyagokat
és költséghatékonyabbak is a boltban megvásárolt társainál.

100% gyümölcsbefőtt, cukor és
tartósítószer nélkül:
Hozzávalók: - idénygyümölcs (őszibarack, sárgabarack, cseresznye, meggy,
szilva) - tiszta üvegek (ecetes vízzel átmosva) - kukta vagy lábas fedővel.
Elkészítés: - a gyümölcsöket alaposan
megmosni, hibás gyümölcsöket kiválogatni; - az üvegeket a gyümölcsökkel
teljesen tele kell rakni (össze fog esni),
tetejét le lehet zárni (nem kerül más az
üvegbe kizárólag csak a gyümölcs); - a
lezárt üvegeket vízzel megtöltött kuktába vagy lábasba helyezzük, felforraljuk. - fövéstől számítva 40 percig kell
főzni; - 1 napig száraz dunsztba helyezni.
Cukormentes befőzésre fel!
Kovászos uborka: A kovászos uborka
élettani szempontból is fontos. Az érlelés hatására a tetejére helyezett kenyérből tejsav keletkezik, mely jótékony hatású a bélflóra és a gyomor szempontjából. Figyelemre méltó az ásványi anyag

tartalma, a magnézium, vas, B12 magas
koncentrációja. Ezen felül tartalmaz
még káliumot, foszfort, kalciumot, C vitamint valamint B vitaminokat is.
Hozzávalók: - 2,5 kg közepes méretű
uborka - 6 dkg só -2 csokor kapor - 1
nagy fej fokhagyma -2 L meleg víz - 3 L
-es üveg
Elkészítés: - üveg aljába helyezünk 1
csokor kaprot - az uborkát alaposan megmossuk, két végét levágjuk.
Hosszanti irányba bevágjuk - belepakoljuk az
uborkát az üvegbe, rá a
fokhagyma és másik
csokor kapor -2 liter sós
vízzel felöntjük - tetejére 2 szelet kenyeret helyezünk - lefedjük és 2 napig a napon elhelyezzük - ha elkészült a kenyeret levesszük, a tetejéről levét leszűrjük
egy másik edénybe. Uborkát bele helyezzük és hűtőbe tesszük.
Lengyel Andrea
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A Ferdinánd Pincészet
bemutatása
Bihari Ákos Ferdinánd vagyok a
Ferdinánd Pincészet tulajdonosa, szőlésze, borásza, mindenese. Tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem,
Szőlész-borász mérnöki szakán 2007ben fejeztem be.
A családunkban nagy hagyománya
van a szőlőtermesztésnek. A legelső Bihari ősünket 1563-ban említik meg Mádon
egy
szőlő-öröklevélben. Kisnemesi család
voltunk, azonban az innen
származó birtokok régen
elvesztek. A
szőlő és a borok szeretete viszont megmaradt. Megmaradt a családi címer is, amit a borok
címkéiben főmotívumként használok tovább. Anyai nagyszüleimtől örököltem
a házamat, a pincét, a szőlőt. Örökség a
Ferdinánd név, is, mert Rácz nagyapám
és dédnagyapám is Ferdinánd volt. A
vállalkozás-mely 2007-ben alakult- is

innen kapta a nevét, az örökségemet
akartam így keretbe foglalni.
A családunk tulajdonát képező birtokok Mádon és környékén találhatók.
Gyermekkoromban megörököltem Rácz
nagyapámtól a Szent Tamáson található
szőlőmet. Bátyám a Padihegyen, nővérem a Gyötrik dűlőben kapta meg az
örökséget. A Szent Tamás a legidősebb,
1963-as ültetésű szőlő, a legfiatalabb a
2013-ban Kishegy dűlőben található.

Közel 3 hektár szőlőterületen gazdálkodom, történelmi első osztályú dűlőkben, Furmint és Hárslevelű szőlőfajtákkal. A boraimat dűlőszelektáltan készítem el, hogy megmutassam a tokaji és
ezen belül a mádi dűlők sajátosságait. A
különlegességet a kőzetek alkotják, van
kvarc, tufa, zeolit, kaolin és ezek különböző keveredései, mely a borokba zamatában is megjelennek.
A szőlőink művelése 2011 óta teljes
egészében ökológiai szőlőtermesztési
technológiával történik, elhagyva a konvencionális kémiai vegyszereket, hogy
sokkal egészségesebb környezetben tudjunk így dolgozni.
A boraim kóstolását egy közel 500
éves pincerendszerben tartom, mely
Mádon a „felvégen” a Magyar utca vé-

gén található. Vendégeimmel végigjárjuk a pincét, megkóstoljuk a borokat, beszélgetünk a borokról, szőlőkről. De
arra is van lehetőség, hogy bejárjuk a
szőlőhegyeket, és mindegyik bort ott ízleljük meg, ahol az termett. Ez utóbbi
szerintem azért a legizgalmasabb, mert
láthatja a vendég az ültetvényt, gyönyörködhet a kilátásban, látja a köves, sziklás tájat és mindez hatalmas élményt
nyújt nekik.
Amennyiben bemutatkozásom felkeltette érdeklődésüket és szívesen részt
vennének egy hangulatos borkóstolón és
szőlőtúrán, keressenek bátran.
Kapcsolati lehetőségeim:
3909 Mád, Magyar utca 38.
Tel.: +36-20/287-39-67
E-mail:
ferdinand.pinceszet@gmail.com
Bihari Ákos Ferdinánd
szőlész - borász

________________________________________________________________________________________________________

Kedves Hölgyek és Urak! Kedves mádiak és Mádra látogatók!
Szeptember 2-án és 3-án ismét megünnepeljük a Furmintot! Nem is akárhogy!
Hölgyeim! Készítsék elő legpörgősebb szoknyájukat, legjobban kopogó cipőjüket!
Uraim! Sarkaltassák meg csizmáikat, vasaltassák ki legszebb ingüket!
A finom ételektől, jó boroktól telve vigadjanak Mádon jó kedvvel!
Szeretettel várjuk!
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MÁDI FURMINT ÜNNEP
2016. szeptember 2.-3.

Furmint Alkotóház Rákóczi u.18
szeptember 3. szombat 17.00-24.00
Bor, fröccs, szörp, Zempléni sajtok

Barta Pince Rákóczi u 81.
szeptember 3. szombat 11.00- 24.00
Nyitott pince / Vendég: Árvay Borászat

szeptember 3. szombat 22.00
Redneck Roadkill koncert

szeptember 3. szombat 11.00-22.00
szusi&furmint a Bambuszliget étteremmel

Furmint korzó Rákóczi u.
szeptember 2. péntek 16.00-22.00, szeptember 3. szombat
10.00-22-00
Helyi kézműves portékák vásári forgatag

szeptember 3. szombat 22.00
Makám Zenekar koncertje - Ősz, szüret, furmint
Budaházy Pincészet Battyhány u.17.
szeptember 3. szombat 11.00 -22.00
Nyitott pince és udvar,- gyógynövény bemutatótea kóstolás,
Helia-d és Zelka termék vásár, levendulás süti, rozmaringos
torta, kakukkfüves pogácsa
szeptember 3. szombat 14.00
Lepárlás bemutató
Demetervin Bercsényi u. 5.
szeptember 3. szombat 10.00-18.00
Isa Schneider „Szőlő és bor” című kiállítása
Fröccs udvar Rákóczi u. 61.
szeptember 3. szombat 15.00
Karády István- dalok egy szál gitárral

szeptember 3. szombat 11.00-18.00
Újra Mád főutcáján a szabó, a szatócs, a borbély, a cipész és
cipőpucoló legények!
Pucoltasd meg csizmádat! Varrass fodrot szoknyádra! Vegyél
szappant, pacsulit! Igazíttasd meg bajuszod, szakállad!
szeptember 3. 10.00-19.00
Színezd ki a borvidéket!
Fess ki egy részletet, hogy együtt rakjuk ki a Tokaji Borvidék
jövőjét! Rajzolj valamit amiért jól érzed és jobban éreznéd magad itt!
szeptember 2. péntek 17.00-20.00, szeptember 3. szombat
10.00-20.00
Gyűjtsünk együtt KINCSeket!
Ha van régi képed, képeslapod, anekdotád, recepted a Tokaji
Borvidékről, akkor jegyezd fel egy papírra vagy másold le! Írd
rá elérhetőségedet és dobd a KINCSesládánkba!.- a következő
generációk számára

Furmint színpad Rákóczi u.
szeptember 2. péntek
16.00 Tompeti és Barátai gyerekzenekar koncertje
17.30 Bürkös Zenekar koncertje
20.00 Parno Graszt koncert
22.00 Szüreti Retro Party
szeptember 3. szombat
10.00 Ökumenikus Istentisztelet- Új bor és szőlő megáldása
11.00 Karakter Zenekar
14.00 Göncöl Néptáncegyüttes
14.30 Bodrog Néptáncegyüttes
16.00 Szüreti Felvonulás
16.30 Hegyalja Folk koncert
20.00 Csík Zenekar koncert- Vendég: Rúzsa Magdolna
22.15 Szüreti bál a Szívtiproll Zenekarral
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Gusteau Kulináris Élményműhely Battyhány u. 51.
szeptember 2. péntek 10.00-24.00,
szeptember 3. szombat 10.00-24.00,
szeptember 4. vasárnap 10.00-16.00
Horváth Gábor séf Furmint Ünnepre készített mesterfogásai
Holdvölgy Árpád u 13.
szeptember 2. péntek 10.00-20.00,
szeptember 3. szombat 10.00-20.00
Nyitott pince és udvar
Vezetett borkóstoló 5+1 meglepetés tétellel!
Ár: 3500FT/fő
Első Mádi Borház Hunyadi u. 2.
szeptember 2. péntek 8.00-21.00 ,
szeptember 3. szombat 8.00-21.00,
szeptember 4. vasárnap 8.00-20.00
Bistro-konyha választék és a Mádi Kör Pincészeteinek borkóstolása, vásárlás
szeptember 3. szombat 11.00, 13.00
Kalandos dűlőtúra a mádi dűlőkben. A túrán való részvétel
előzetes
regisztrációhoz
kötött:
elso.madi.borhaz
@gusteau.hu / 0647348007
Lenkey Pincészet Táncsics u. 29-31.
szeptember 3. szombat 12.00-24.00
Étel,ital&Lezser Disco&Kultúra a PLACZ-on étel:14.00
Elkövetők: Pohner Ádi, a Bocuse d’or 2016 magyarországi
döntőjének 2. helyezettje, Török Bora sommelier Fáma Étterem, dj.Benzon&Swain, Regős Ágnes képzőművész, Sirály és
Lenkey Géza
Leskó Füveskert/Napudvar Vendégház Batthyány u. 29.
szeptember 2. 16.00-18.00,
szeptember 3. szombat 10.00-18.00
Gyógy-és füveskert megtekintése teakóstolással és szakvezetéssel, borkóstolás

16.00-20.00 Zsidomságok: Fűszeres Eszter kóser sóletje,
flódni, bor és pálinka / rabbiház kert
szeptember 3. szombat
10.00-20.00 A Csodarabbik Útja kiállítás megtekintése idegenvezetéssel.
10.00-20.00 Zsidomságok: Fűszeres Eszter kóser sóletje,
flódni, bor és pálinka / rabbiház kert
15.00 Előadás: Így éltek a mádi zsidók: az illatszergyártástól
a csodatévő forrásig / rabbiház
Református Pince/ Református Udvar
szeptember 3. szombat 13.00-22.00
Nyitott pince egy kis finomsággal

Táncsics u. 52.

Royal Tokaji Borászat Rákóczi u. 35.
szeptember 2. péntek 18.00
A Mádi Kör borkóstolója / A vacsorát a Percze Élményközpont biztosítja.
Regisztráció/jegyvásárlás: madikor3909@gmail.com
Belépő:8500Ft
szeptember 3. szombat 15.00-20.00 szombat
Nyitott pince
Sichermann Ház Rákóczi u. 39.
szeptember 3. szombat 10.00-14.00
Mád Hegyközség tagjainak borbemutatója
Belépő: 1000 Ft, mely magában foglalja a kóstoló pohár árát.
Szentháromság Templom Battyhány u. 35.
szeptember 3. szombat 18.00
Magyar-Lengyel Baráti Társaság Nyíregyházi Kórusának előadása

Mád Hill/Szarka Pincészet Árpád u 35.
szeptember 3. szombat 09.00-12.00
nyitott pince, 11.00 pincelátogatás
(a borok választása itallapról történik)

Szőlősgazda játszópark Batthyány tér
szeptember 3. 10.00- 18.00
Kézműves foglalkoztató régi mesterségekkel. A játékudvarban, ügyességi és bátorsági próbák gyerekeknek és felnőtteknek. - edényformázás fazekaskorongon, játékok, kisedények
készítése agyagból, bőrkarkötő készítése, cseréptányérok díszítése festéssel, Mád feliratos keksz sütése nyomódúccal, papírmerítés, Gezemice próba tréfás népi játékokkal és ügyességi feladatokkal,- és sok meglepetés.

Mádi Kúria Hotel Rendezvényterme Rákóczi u. 48.
szeptember 2. péntek 20.00
Zséda és a Kvartett koncert
Belépő:1500Ft
Regisztráció/jegyvásárlás: furmintunnep.mad@gmail.com

Takács Pincészet Batthyány u. Római katolikus templomnál
szeptember 2. péntek 17.00-22.00,
szeptember 3. szombat 15.00-22.00
Nyitott pince

Percze Élményközpont Árpád u. 70.
szeptember 3. szombat 10.00-24.00
Helyi alapanyagok felhasználásával, a tradicionális magyar
konyha és modern ízek ötvözésével , kitűnő házias ízek és ételek fogyasztása

Tokaj Classic Rákóczi u. 45.
szeptember 2. péntek 14.00-24.00,
szeptember 3. szombat 10.00-24.00
Nyitott pince, kemencés finomságok

Rabbiház
szeptember 2. péntek
16.00-20.00 A Csodarabbik Útja kiállítás megtekintése idegenvezetéssel.

Tokaji Borbarátnők Borboltja Rákóczi u. 59.
szeptember 2. péntek 10.00-22.00,
szeptember 3. szombat 10.00-22.00
Tokaji Borbarátnők borainak kóstolója
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Tokaji Borbarátnők Bemutatóterme Rákóczi u. 59.
szeptember 3. szombat 15.00
KULTÚRTÁJ-KÉP, - a Tokaji Borvidék a világ öröksége
Bemutatja: Albert Krisztina a Tokaj Borvidék Fejlődéséért
Nonprofit Kft világörökségi szakértője

Zsirai Vendégház Batthyány u. 28.
szeptember 2. péntek 17.00-tól nyitott pince
szeptember 3. szombat 14.00-22.00
Zsirai Gasztro Terasz
- Egész nap: Barbecue az egri Zuzmó Gasztro Kamra & Kerttel
- 15:00-tól Édes Délután - Desszertkóstoló Hampuk Zsolttal a
Lamb & Leo chefével

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
________________________________________________________________________________________________________

A Baba - Mama Klub

2011. tavaszán néhány édesanya
kezdeményezésére megalakult Mádon
a Mádi Bama - Mama Klub.
Lelkes anyukák, akik csak a tanácsadóban, tanácsadás alkalmával tudtak öszszefutni és tapasztalatot cserélni, felvetették, hogy jó lenne Mádon is egy
Baba - Mama Klub. Nagyon megörültem az ötletnek. Ha egy kezdeményezés a résztvevőktől indul, az tartósabb
és hatékonyabb, mint egy irányított,
megrendezett dolog.
Felajánlottam, hogy a tanácsadó
várójában rendszeresen összejöhetnek,
amíg nem találnak egy jobb helyet.
Már az első alkalommal röpködtek a
jobbnál jobb ötletek (játszóház, játszótér, babamegőrző).
Nagyon belelkesedtek az anyukák,
szervezkedtek, kérdezősködtek, kapcsolatokat kerestek, hogy a tervekből
tettek és eredmények születhessenek.
Eleinte azt gondoltam, hogy egy szalmaláng az egész. A lelkesedés lelohad,
az anyukák elkopnak és megint véget
ér valami… De nem! Ezek az anyukák
vásárt rendeztek, zenés mulatságot

szerveztek, összefogtak a Mádi Gyermekekért Alapítvánnyal a cél érdekében. Támogatóknak megnyerték a település vállalkozóit és a magánszemélyeket. Nagyon sokan összefogtak,
hogy a Családi park megvalósulhasson. A sok-sok szervezés és a kitartás
eredményeként 2012 augusztusában
megtörtént a park átadása. Amikor elmegyek a park előtt, mindig eszembe
jut, hogy milyen lelkesen, milyen töretlen hittel vetették bele magukat a szülők, hogy a község közepén, a fesztiválok közvetlen szomszédságában létrejöhessen egy olyan hely, ahol a gyermekek játszadozhatnak, a felnőttek pedig megpihenhetnek egy padon és beszélgethetnek egymással a kulturált és
szép környezetben.
A munkálatok alatt sem unatkozott
senki. A klub vendégeként köszönthettük Karásziné Szántai Katalin Dévény
terapeutát, Dr. Fodor Edit Etelka gyermekgyógyász főorvosnőt, akik sok
hasznos tanáccsal látták el az anyukákat. Előadások, beszélgetések zajlottak
szinte minden témában. (Érzékeny bőr,
mozgásfejlődés, táplálkozás-táplálás,
lázcsillapítás, öltöztetés, védőoltások
stb. stb.)

Ahogy telt-múlt az idő, a gyermekek bölcsödébe, majd óvodába kerültek az anyukák pedig visszatértek a
munkahelyeikre, de a csapat megmaradt. Amikor csak tehették összefutottak, el-eljártak egymáshoz. Idő közben
a székhelyüket áttették a Művelődési
Házba, ahol egy nagyon barátságos kis
kuckó került kialakításra. Van ott minden, ami egy babás összejövetelhez
szükséges. Hosszabb-rövidebb kihagyással, de a klub még mindig működik. Csatlakoztak új édesanyák és
gyermekeik a régi-új csapathoz, sőt
még a környező településeken élő mádi
gyökerű apróságok is. Mindenkit nagy
örömmel és szeretettel fogadnak.
Sok vidám kép készül minden alkalommal, amit örömmel nézegetek. Boldogan segítem őket, ha kérik, de nem
szólok bele a dolgaikba és ez így van
rendjén.
Halászné Krajnyák Anita
védőnő
A Baba – Mama Klub
keddenként
9 órától kezdődik a
Művelődési Házban.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Álomból valóság:
Tornaterem épül Mádon
2016 júniusában egy 40 éve dédelgetett álmunk vált valóra azzal, hogy
elkezdődött az új Tornaterem építése.
1983-ban majdnem sikerült egy tornacsarnokot építeni, de gazdasági okok
miatt meghiúsult.
Azóta többször próbálkoztak a létrehozással, sajnos eredménytelenül. Eddig
a gyermekeink nem sportolhattak kulturált körülmények között. Ez úgy tűnik, megoldásra talált.
2015-ben felcsillant a remény, egy
pályázat segítségével lehetőség nyílt a
beruházásra. Az össz bruttó bekerülési
költség 360.685.189 Ft volt, ebből Mád
Község Önkormányzata 108.968.335
Ft önerővel lehetővé tette a pályázat
benyújtását. A hiányzó összeget,
251.716.854 Ft-ot, 21 támogató cégtől
a TAO-rendszeren keresztül sikerült
megkapnunk.
A pályázat kimondja, hogy az épület tulajdonosa Mád Község Önkormányzata, de a működtető 15 évig a
Mád FC lesz.

Az építkezés 2016. nyarán kezdődött
és az átadás várható időpontja 2017.
május.
A Tornaterem játéktere 40X20 méteres, a 21. századi követelményeknek
tökéletesen megfelelő zuhanyzókkal,
mellékhelységekkel, öltőzőkkel, egyéb
helységekkel rendelkezik majd. Jó hír,
hogy 200 férőhelyes lelátóról figyelhetjük a jövőben sportolóink mérkőzéseit. Az általános iskolák számára tantervi követelményként szerepel a mindennapos testnevelés oktatása, amelyhez a Tornaterem nagyban hozzájárul.
A tanulók egy folyosón át közelíthetik
meg a termet, így a téli napok sem jelentenek többé kihívást a mozgásigény
kielégítésére.
A pálya kialakítása során tekintettel
vagyunk arra, hogy több sportág szabályainak megfelelő pályafelfestés legyen a teremben. Jó tudni, hogy ez évtől csak sportegyesületek rendezhetnek
sporteseményeket. Ezt tekintetbe véve
terveink közt szerepel akár női kézilabda csapat, vagy más labdajátékok
bevezetése.

A Mád FC 106 fő sportolója, az iskola összes tanulója, vagy akár a településünk lakói mindannyian élvezhetik
majd a létesítmény nyújtotta lehetőségeket.
Egy pályázat keretében a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó
Szövetség támogatta egyesületünket,
amiben vállaltuk egy futsal csapat felállítása, amit várhatóan szeptembertől
beindítunk. Az edzéseket az építkezés
végéig Szerencsen oldjuk meg.
Itt szeretném megköszönni Mád Község Önkormányzatának segítségét abban, hogy sportolóinkat heti rendszerességgel szállítja a mérkőzésekre.
Itt szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy gratuláljak jómagam
és a Mád FC nevében Tatárka József
polgármester úrnak ahhoz, hogy őt választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnökének.
Palombi Imre
a Mád FC elnöke

________________________________________________________________________________________________________

Mi történik a
Mád FC háza táján?
Júniusban véget ért a 2015/16-os
szezon, a Mád FC felnőtt csapata 4.
helyezést ért el a megyei I. osztályban. Szűcs Ádámot, a csapatkapitányt kérdeztem: Hogyan értékeled
a csapatot?
A nyár elején nagy volt a játékos mozgás, sőt az akkori vezetőedzőnk, Vígh
Ferenc is távozott a csapattól. A helyére érkező tréner egy hét után faképnél hagyott minket, így július közepén
edző és játékosok nélkül állt a csapat.

A polgármester és az elnök úr engem
bízott meg, hogy amíg nem érkezik új
edző addig próbáljam meg irányítani a
fiúkat. Ebben az időszakban nagyon
nehéz játékosokat igazolni, de meglevő
csapattagok segítettek abban, hogy minél hamarabb összeálljon egy fiatal keret. Nem könnyű belecsöppenni ilyen
hirtelen a játékosedzői feladatokba, de
úgy gondolom, hogy gyorsan elfogadták a helyzetet a fiúk és mindent megtettek a felkészülés alatt annak érdekében, hogy készen álljunk a rajtra. Az
őszi eredményeink hűen tükrözik a

csapat akkori arcát. Alakultunk, formálódtunk, egymásra hangolódtunk, voltak fájó kudarcok és pontvesztések viszont már akkor is látszott, hogy egy fiatal és roppant összetartó társaság épül
Mádon. Télen már sokkal nyugodtabban telt az átigazolás, alig változott keretünk.
Ahogy
elkezdtük
a
felkészüléstérezhető volt, hogy ez már
más brigád. Tisztában volt mindenki a
közösség erejével és a csapat tudásával, így mindenki nagy erővel kezdte
meg az edzéseket. A márciusi szezonkezdetre tisztán látszott, hogy bárkire
veszélyesek lehetünk, ezt jól mutatta,
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hogy Szerencsen az évek óta megrendezendő több NBIII-as és NBII-es csapatot felvonultató Uray Attila Emléktornán ezüstérmet, míg az első ízben
kiírt Téli Műfüves Felkészülési Tornán
pedig aranyérmet szerzett alakulatunk.
A második félév már sokkal kiegyenlítettebb volt, de sajnos hiába értünk el
folyamatos sikereket az ősszel elhullajtott pontok nagyon hiányoztak. Mindenki szeme előtt az lebegett, hogy egy
komoly "tavaszi hadjárattal" odaérjünk
a dobogóra, amire még az utolsó előtti
fordulóban is volt lehetőség, de sajnos
meg kellett elégedni a 4. hellyel. Viszszatekintve, hogy honnan indultunk,
nem szabad telhetetlennek lennünk.
Helyezéssel talán vissza sem lehet azt
adni, amit kaptunk ettől az évtől
Nyáron nincsenek bajnoki mérkőzések. Belefér egy kis pihenés a
nyárba vagy ilyenkor is
megy a kemény edzés?
Júniusban ért véget, volt egy
hónap pihenő, és július 11én kezdtük a felkészülést,
azóta heti 4 alkalommal
edzünk, és edzőmeccsek is
tarkítják a felkészülésünket.
Miben különböznek az
edzések a szezon alatt és
miben a nyári és a téli időszak alatt, amikor a bajnoki mérkőzések szünetelnek?
A szezon közbe inkább a regenerálás és a frissítés a fő irány, míg a
nyári és téli időszak alatt az
alapállóképességet fejlesztjük és a szezon során felmerülő hiányosságokat
pótoljuk.
Általában milyen egy focista
élete? Mennyi időt tölt el az ember
élete során ezzel a sporttal focistaként?
A sportolókról általában elmondható
az, hogy nem csak a heti edzések és a
mérkőzések teszik ki az erre szánt időt,
hanem a pihenés, az étkezés is hozzátartozik a sportszerű élethez, ezért minden napos időtöltést jelent sportolónak
lenni.
A mérkőzések során sokszor előfordulnak balesetek, sérülések, amelyek akár egy életen át elkísérik az
embert. Sőt, mi több, sokszor hallani olyanról, hogy egy-egy focista fiatalon a pályán tragikus hírtelenséggel hal meg. Ezek a dolgok nem tántorítják el az embert ettől a pályától?
Sajnos, mint az élet minden területén,
a sportban is veszélyben forog az

egészségünk, de ezzel számolnunk
kell. Csapattársként és ellenfélként is a
legrosszabb érzés átélni azt, ha egy
sporttársunkkal a pályán történik valami. Ilyenkor egymást próbáljuk támogatni abban, hogy a nehéz pillanatokon túllendüljünk.
Ha már szó esett a nyárról, meg
kell említenem a nyár egyik legnagyobb eseményét az EB-t, ahol a magyar csapat hihetetlen sikereket ért
el. Te hogyan értékeled a magyarok
teljesítményét, és mennyire lehet inspiráló a fiúk teljesítménye a mádi
csapatra?
Valóban várakozáson felül teljesített a
magyar csapat, és jó irányt mutattak a
sportág iránti alázatból, ami példa lehet
minden fiatal számára, és úgy veszem
észre, hogy a csapatra is ragadt valami
ebből.

Még alig ért véget az előző szezon, de hamarosan már indul is a
2016/17-es évad, augusztus közepétől
ugyanis újból a bajnokságban rúgjátok a bőrt. Hogyan készültök, és milyen célkitűzéseitek vannak a jövőre
nézve?
A legfontosabb célkitűzés, hogy az a
közösség, amit elkezdtünk építeni, az
fennmaradjon, és a hozzánk csatlakozó
fiatalok is beletanuljanak ebbe a rendszerbe. Fontos a siker és az eredmény,
de fontosabb az, hogy jó emberek legyünk.
Vannak előre megbeszélt stratégiátok az egész szezonra, vagy pedig
minden mérkőzésre különbözőképpen készültök? Mennyire követitek a
többi csapat munkáját?
Úgy gondolom, hogy a csapatunknak
van egy egyedi arculata, amin nem szeretnénk változtatni, de természetesen
mindig felkészülünk a következő ellenfélből, és a hiányosságaikat és az erősségeiket megpróbáljuk kihasználni. A
megyei futballban mindenki ismer

mindenkit, egy nagy közösséget alkotunk, ahol kevés információ marad titokban.
Mennyire tartod fontosnak a
Football Club az utánpótlást?
Tavaly nyáron egy szemléletváltáson
esett át a klubunk, aminek a fő iránya,
hogy elsősorban jó közösséget alakítsunk ki, amelyben minden játékos a
sport és egymás iránt is alázattal és becsülettel él. A mai fiatalok sajnos rossz
világba nőnek fel, ahol ezek az értékek
kiveszőben vannak. Ezt próbáljuk meg
visszafordítani és jó irányba terelni
őket, hogy ne csak jó sportolókat, hanem jó embereket is neveljünk belőlük.
Volt már a Mád FC életében nehezebb időszak? Ha igen, ezt hogy
vészeltétek át? A nehézségek inkább
összekovácsolták a csapatot vagy
sem?
Mint minden csapat vagy
közösség életében így nálunk is volt nehezebb időszak. Ilyenkor általában
nem elfutunk a problémák
elől vagy struccpolitikát
folytatva a homokba dugjuk a fejünket, hanem közösen, a problémákat megbeszélve próbáljuk a problémákat megoldani. Ha
minden kötél szakad, akkor
egy szalonnasütés mindent
akadályt megold.
Vannak esetleg olyan
emberek, akiknek rengeteget köszönhettek, támogatnak titeket, és
segítik a munkájukkal a csapat sikerét?
Természetesen semmi sem működik
magától, nálunk is sok ember szorgoskodik a csapat sikeréért. Ők azok az
emberek akik csendes hősként, anyagilag és ami a legfontosabb az idejükkel
támogatnak minket. Az elnökünk
Palombi Imre talán több időt tölt a csapat dolgaival, mint a saját családjával,
polgármesterünk Tatárka József magánemberként is rengeteget áldoz a
mádi sport sikeréért, Kardosné Éva,
mindannyiunk anyukája szertárosként
minden nap azért fáradozik, hogy szépek és tiszták legyünk a pályán, lánya
Viktória pedig az egészségünkre figyel
oda. A mostani beszélgetésünk is jól
példázza, hogy Te pedig rengeteget segítesz abban, hogy a média minden
csatornáján napra kész legyen a klubunk.
Illés Éva
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Benedek Elek,
a nagy mesemondó
„A mese nem elvezet a valóságtól,
mint sokan gondolják, hanem odavezet
hozzá, mélyre vezet a lelki valóság tartalmaiban, legyen szó szeretetről és gyűlöletről,…életről és halálról, jóról és
rosszról, küzdelemről.”
Vekerdy Tamás
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely
szerint szeptember 30. – Benedek Elek
születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005.
szeptember 30-án rendezték meg. A nap
célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők,
a pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi
felé.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra
és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)
Nagy mesélő volt, talán mondhatom legnagyobb országunkban.
Meséin rengeteg gyerek nőtt fel.
Benedek Elek, a Székelyföld szülötte
1859. szeptember 30-án látta meg a napvilágot Erdővidék egy kicsi falujában,
Kisbaconban. "Kicsiny falu az én falum,

legkisebb az egész vidéken s a legszebb….”
A falu lakói melegszívű, becsületes
emberek voltak, akik évszázados meséket, legendákat, történeteket őriztek a
lelkük mélyén, amiket aztán munka közben vagy esténként elmeséltek egymásnak, s gyerekeiknek. "Erdő, mező, hegy,
völgy, falu – minden mesél itt. A mesék
földje ez – csuda-e, ha szép csendesen
mesemondóvá nő az a gyermek…" Ebben a szép természet – és emberszerető
környezetben nőtt fel Benedek Elek, de
a legnagyobb ajándék számunkra az,
hogy meg tudta őrizni, tovább tudta adni
olvasóinak mindazt, ami az ő gyermekkorát széppé tette.
A boldog kisbaconi diákévek után a
székelyudvarhelyiek
kevésbé
örömteliek. A kollégium az élet iskolája,
de a kultúrával való találkozást is jelenti
az író számára. Nyelveket tanul, lelkes
tagja az önképző körnek. Érettségi után
hamarosan Pesten találjuk. Tanárnak készül, de lelke mélyén írói terveket táplál.
Benedek Elek Sebesi Jóbbal, székelyudvarhelyi barátjával a korábban gyűjtött
népköltészeti alkotásokat Gyulai Pálnak
mutatta meg. A híres kritikusnak tetszett
a székely népköltési gyűjtemény. Az
első csatát tehát megnyerte. Egyetemi
tanulmányait félbeszakította, újságíró
lett.
1885-ben jelent meg a Székely Tündérország, ami már önállóan megírt népmeséket is tartalmaz. Hat évvel később jelent meg a Székely mesemondó. Az
igazi vállalkozás azonban (1894-96) az
öt kötetben megjelenő Magyar mese- és
mondavilág, ami a millenium ünnepére
készült.
Magyar népmesét kell a gyermekek
kezébe adni, mert az a magyar nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja
a gyermekek elé. Ő az első író, aki a
gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő.
A világról alkotott értékrendje, gondolatvilága az 1894-ben megjelent Testamentum és hat levél c. irodalmi végrendeletében olvasható.
Jelentősek Benedek Elek mesefordításai
is. Ezek a Kék, Piros, Ezüst és Arany
mesekönyvek.
Említésre méltót alkotott novelláival, regényeivel is: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásaival is: A magyar nép múltja és jelene,
Hazánk története, Nagy magyarok élete.
Mint újságíró többféle lap munkatársa,

majd szerkesztője lett. Hozzáértése, esztétikai igényessége nem ismerte a megalkuvást. (Nemzeti Iskola, Néptanítók
Lapja, Az Én Újságom, Jó Pajtás, Cimbora stb.)
Élete alkonyán visszatért szülőföldjére, ahol fáradhatatlanul küzdött tovább
elképzeléseinek
valóra
váltásáért.
Munka közben érte a halál 1929. augusztus 17-én. Az utolsó három szó,
amelyet leírt, írói végrendelete: - … fő,
hogy dolgozzanak."
"Mi hasznom benne? – én nem kérdezem,
Csak ültetek a jövő nemzedéknek!"
(Benedek Elek: Öreg faültető éneke)

Magyar népmese
rajzpályázat
Lehetsz óvodás, kisiskolás, felső tagozatos! Ha szereted a népmeséket, akkor készíts egy rajzot, egy illusztrációt a
kedvenc népmesédről. A mérete A/4-es
legyen, a technika szabadon választható.
Készítheted zsírkrétával, színes ceruzával, festheted, ragaszthatod, ahogy a
képzeleted megálmodta.

Az elkészült műveket
2016. október 20-ig
leadhatod a
Községi Könyvtárban
(Mád, Rákóczi u. 19.).

A leadott pályaműveket díjazni fogjuk. A beérkezett képeket megtekinthetitek a Könyvtárban, következő lapszámunkban a nyertesek munkáit közöljük.
A lapok hátoldalára írd rá a népmese címét, a neved, elérhetőséged vagy a szüleidét, hogy értesíteni tudjunk az eredményről. Ahhoz, hogy pályázz, nem kell
könyvtári tagnak lenned elég, ha szereted a meséket és szeretsz rajzolni! Ajánlott irodalmat találsz a Könyvtárban.
Duhonyiné Nagy Zsuzsanna
könyvtáros
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvánossá tette
a 2016-17-es tanév rendjének tervezetét








A következő tanév 182 napos lesz
Az első tanítási nap szeptember 1, ami idén csütörtökre esik.
A tanév első féléve január 20-ig tart, 27-én osztják ki a félévi értékeléseket.
Az őszi szünet november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
A téli szünet december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).
Az utolsó tanítási nap 2017. június 15., csütörtök.

________________________________________________________________________________________________________

Az iskolások menetrendje

Felkészülés az iskolakezdésre

Vonat-menetrend:
MÁD 05:29 -> 05:37 SZERENCS 05:45 -> MISKOLC 06:22
MÁD 07:34 -> SZERENCS 07:42
MISKOLC 13:35 -> 14:12 SZERENCS 14:17 -> MÁD 14:25
SZERENCS 14:17 -> MÁD 14:25
MISKOLC 15:35 -> 16:12 SZERENCS 16:17 -> MÁD 16:25

Kisgyermekként, de akár középiskolásként is talán a legemlékezetesebb napja a diákéveknek, mikor első nap átlépjük az
iskolánk küszöbét, akkor is, ha már több éve ugyanabba az intézménybe járunk. Ezért nem mindegy, milyen módon kezdünk
neki az új tanévnek.
Hogyan tud ebben segíteni a szülő?
A szünidő vége felé nem árt gyermekünket kicsit ráhangolni
az iskolaidő rendszeres elfoglaltságaira, időbeosztására. Mindezt semmiképpen ne úgy tegyük, hogy elkezdjük „tanítani”
gyermekünket, mondván gyorsan bepótoljuk a tavalyi év lemaradásait. Vannak olyan gyerekek, akik maguktól is szívesen
előveszik szünidő alatt tankönyveiket, de semmiképpen ne
erőltessük nyáron a tanulást. A nyár a kikapcsolódást, az előtte
tanultak „megemésztését” szolgálja. Az ifjúsági, irodalmi olvasmányokra viszont kifejezetten ösztökéljük gyermekeinket!
Az iskolai felkészülést a szokásrenddel kezdjük: augusztus
második felében minden nap egy kicsit korábban keltsük fel
gyermekünket az ágyból, hogy az iskolai életritmus hirtelen ne
legyen túl megterhelő és ne fáradtan kezdje már az első héten
az iskolát.
A halogatás módszere bár kényelmes, de ha el szeretnénk
kerülni az iskolakezdéssel járó amúgy is feszült időszakot, a
szükséges tennivalók intézését semmiképpen ne hagyjuk az
utolsó napra. Nézzük meg, hogy minden iskolaszerrel rendelkezünk-e? (Pl.: készítsünk listát, a hiányzó tárgyakról, készítsük össze a tornazsákot... stb.) Ha minden rendelkezésre áll,
marad időnk még a nyár végére tervezett elfoglaltságokra: találkozni a barátokkal, játszani, vagy csak egyszerűen lustálkodni.
A szülők apró rituálékkal segíthetik gyermeküket az iskolára ráhangolódni és motiválni őket a tanulási időszakra. (Pl.:
adjunk „ünnepélyes” jelleget a szünidő lezárásának egy családi
körben elfogyasztott ebéddel, szalonnasütéssel. Ugyanúgy
hangsúlyt adhatunk az első iskolai napnak is azzal például, ha
együtt reggelizünk gyermekünkkel, mielőtt elindul az évnyitóra, beszélgessünk el vele, milyen érzésekkel kezd neki az új
tanévnek, esetleg van-e, amitől szorong, mit szeretne elérni az
új tanévben.
Az első délután, mikor hazaér gyermekünk, legyünk vele
figyelmesek, hallgassuk meg az első nap élményeit, menjünk el
vele sétálni, hogy levezethesse a kezdés feszültségét.
Sikerélményben és tudásban gazdag új tanévet kívánunk!
A szerkesztők

Busz-menetrend:
MÁD (Tüzép) 06:26 -> TOKAJ (gimn.) 06:53
MÁD (Tüzép) 07:25 -> SZERENCS (közp.isk.) 07:41
SZERENCS (közp.isk.) 13:40 -> MÁD 13:55
TOKAJ (gimn.) 14:42 -> MÁD (Tüzép) 15:08
SZERENCS (közp.isk.) 15:00 -> MÁD 15:17

Mi az a bérletkártya?
A bérletkártya adatok tárolására alkalmas elektronikus kártya, mellyel az eddig használt, papír alapú bérletigazolvány helyett utazhatnak a BORSOD VOLÁN Zrt. menetrend szerinti
járatain. A bérletkártya használatához bérletjegy váltása szükséges, és a kettő együttes felmutatására van szükség ahhoz,
hogy utazni tudjon a járatokon.
Hol és hogyan kérheti új bérletét?
A bérletkártya az autóbusz-állomásokon a kijelölt elővételi
pénztárban igényelhető. Az igényléshez szükséges a személyi
igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, valamint egy darab
4x4 cm-es vagy 3,5x4,5 cm-es igazolványkép.
Mennyibe kerül?
Az első bérletkártya, illetve 14 éven aluliak részére az első bérletváltó kártya is díjmentesen igényelhető.
Hogyan kell használni?
Utazásra az arcképes bérletkártya és a bérletjegy együttesen jogosít. Az arckép nélküli bérletváltó kártya csak bérletjegy váltására szolgál, utazásra nem jogosít. A bérletjegyre az utazás
megkezdése előtt a bérletkártya előoldalán levő, 6 vagy 7 karakterből álló „Kártyaazonosító” utáni azonosítót kell írni (betűk és számok vegyesen). A bérletkártyát a hozzá megváltott
bérletjeggyel csak a rajta feltüntetett személy használhatja.
Utazáskor ellenőrzésre a bérletkártyát és a bérletjegyet együttesen kell felmutatni, kérésre átadni a kedvezményes bérletek
esetében a kedvezményt igazoló dokumentumokkal együtt.

Szórakoztató percek
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Könyvajánló
Thomas Hardy: Egy tiszta nő
Az angol irodalom
kiemelkedő prózaírójának
késői
műve a szép
parasztlány,
Tess története,
akinek tiszta
lelke és nemes
egyénisége ellenére
rövid
élete
során
szinte
csupa
kudarc, megaláztatás és szenvedés jut
osztályrészül, hiába küzd környezetével.
Az egykor nagyhírű D'Urberville nemesi család elszegényedett ágának sarja,
a romlatlan Tess Durbeyfield jómódú
rokonainak szolgálatába áll, s ezzel
megindul komor végzete felé. Miután a
birtok gazdája egy éjjel megrontja, Tess
visszamenekül családjához a közeli faluba, majd törvénytelen gyermeke születését és halálát követően búcsút int a
szülői háznak. A boldogság ígéretét egy
rövid időre felvillantó igaz szerelmet
egy tejgazdaságba szegődve találja meg,
csakhogy kedvese, Angel Clare képtelen
megemészteni választottja „szégyenletes” múltját, ezért elhagyja a lányt. Az
újabb csapások Tesst már-már elviselhetetlen nyomorba taszítják, és amikor egy

sorsszerű találkozás révén ismét felbukkan
életében
csábítója,
Alec
D'Urberville, a minden reményétől megfosztott lány enged a férfi gyötrően kitartó udvarlásának. Angel váratlan viszszatérése azonban hamar véget vet a hamis idillnek: a visszás helyzetet feloldandó Tess végzetes döntésre, erkölcsi
leszámolásra szánja el magát, melynek
nyomán önnön sorsa is beteljesedik.
Jane
Austen:
Büszkeség
és
balítélet

mozog, de pompásan jellemzett alakok
széles skáláját vonultatja fel. A jómódú
Mr. Bennetnek falusi földbirtoka, buta
és fecsegő felesége, valamint öt lánya
van. Jane a legidősebb szép és kedves,bele is szeret Mr. Bingley, a szomszéd birtok bérlője. De barátja, Mr.
Darcy, aki gőgös, kellemetlen alak,
nemcsak hogy kemény vitákba keveredik Elizabeth.tel, Jane briliáns eszű és
éles nyelvű húgával, de barátját is lebeszéli a hozzá nem illő házasságról.
Elizabeth rosszul ítéli meg Darcyt, s
amikor az váratlanul megkéri a kezét,
fejére olvassa gőgösségét és kikosarazza. A regémy végére mindkét főszereplő leküzdi hibáját: egyik a büszkeségét, másik az előítéleteket, s boldogan
egymáséi lesznek, mire természetesen a
másik pár boldogságának sincs többé
akadálya.

Csodálatos lények lehettek a
régi angol papkisasszonyok –
egy kis faluban
elásva, vénlányságra és tüdőbajra kárhoztatva
Természetesen ezeket a könyveket is
hervadhatatlan regényeket tudtak írni az
megtalálod a Községi Könyvtárban.
emberi természetről és szenvedélyekről.
Augusztus elejével új könyvek érkezJane Austen is vidéki papleány volt,
tek különféle témában: regények,
mint a Brontë nővérek. Hat teljes regény
szakirodalmak, ifjúsági történetek.
maradt utána és néhány töredék. Ennek
Mindenkit szeretettel várunk!
a viszonylag kis életműnek legismertebb
és sok kritikus szerint a legjelentősebb
Nyitva tartás:
darabja a Büszkeség és balítélet. Mint
Austen többi regényét, ezt is feszes szerHétfő – Csütörtök: 9-1130 – 13-17
kezete, klasszikus stílusa, szellemes dialógusai, pompás pszichológiája és nem
Péntek: 9-1130 – 13-16
utolsósorban írónőjének csillogó okossága teszik ma is élvezetes olvasmányDuhonyiné Nagy Zsuzsanna
nyá. A regény szűk társadalmi körben
könyvtáros
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Humor bonbon
- Pistike, már megint elkéstél! Mi
ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne
a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: 'Vigyázat, iskola! Lassítson!'

Kedves Olvasóink!
Lapunk végére értünk. Reméljük elnyerte tetszésüket, mert mi sokat dolgoztunk rajta. Amennyiben bármilyen észrevételük, javaslatuk van a következő
lapszámmal kapcsolatban, örömmel várjuk az alábbi email címek egyikén:

konyvtarmad@gmail.com,
madimuvhaz@gmail.com,
vagy

Pistike az iskolában minden nap tanul egy csúnya szót. Egyszer amint
hazajön és egy csúnya szót használ
az apukája azt mondja: ha megígéred, hogy nem mondod ki még egyszer ezt a szót, kapsz egy ötvenest!
Pistike megígéri. Másnap azt
mondja az apukájának: 'Apa, ma
olyan szót tanultam, hogy egy százast kapok érte'.

személyesen a
Községi Könyvtárban és a
Művelődési Házban.
Következő lapszámunk megjelenése
2016. november hónapban várható.
A szerkesztők

