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Polgármesteri köszöntő 

Kedves Mádiak ! 

 

Idén harmadszor kerül megrende-

zésre településünkön a „Jó éjszakát!” 

elnevezésű koncertsorozat. Szerettünk 

volna a „Furmint Ünnep” mellé kita-
lálni még egy olyan eseményt, mely 

egyediségével „kilóg” a fesztiválok so-

rából. Dubóczki Dorina vezérletével 

próbáltuk évről-évre megfelelni annak 

az összetett feladatnak, melyet Mád fej-

lődése és megítélése szempontjából 

magunk számára megfogalmaztunk. 

Fontos, hogy a mádi lakosok és 

azok elszármazottai minél többen ve-

gyenek részt ezeken az eseményeken. 

Legyenek büszke házigazdái és egyben 

haszonélvezői annak a kulturális és épí-
tészeti sokszínűségnek, melyben múl-

tunk, jelenünk, de leginkább jövőnk rej-

lik. 

Fontos, hogy gyarapodjanak, erő-

södjenek azok a borászok, borászatok, 

szálláshelyek és egyéb vállalkozások, 

melyek Mádon teremtenek munkahe-

lyeket és fizetnek adót. 

Fontos, hogy fiataljaink közül minél 

többen lássák értelmét a helyben mara-

dásnak, vagy gondolkodjanak el a haza-
térésen. 

Az elmúlt évek beruházásai, fejlesz-

tései nagyon sok új munkahelyet terem-

tettek, de megmutatták a hiányosságo-

kat is. Szép lassan (egyesek szerint 
gyorsan) megújulnak intézményeink is. 

Új sportcsarnokot építünk az idén és 

kész lesz a Borsay-kastély és a 

Grossmann-ház is. A borászatok, étter-

mek, egyéb vállalkozások jó része 

azonban valós szakember hiánnyal 

küzd. Kevés a nyelvet tudó felszolgáló, 

gyakorlott szakács, borászati, szőlészeti 

szakember, gépkezelő és sofőr. Sorol-

hatnám még. 

Sokan próbálkoznak külföldön 
munkát találni, de sokan csalódottan 

térnek haza. Távol élnek családjuktól. 

Meg van a lehetősége annak is, hogy 

szélhámosok nem fizetik ki a munkáju-

kat. 

A rendezvény szervezésekor ezeket 

is figyelembe kell hogy vegyük.  Le-

gyen öröme benne a helyi lakosoknak is 

és jöjjenek minél többen. Vegyék 

igénybe szolgáltatásainkat, vegyék bo-

rainkat és vigyék jó hírünket a „vi-

lágba”.  
Mutassunk példát és adjunk hitet a 

kétkedőknek. Éljük át azt a csodát, amit 

mi mádiak minden nap megtehetünk! 

 

Jó reggelt ! Jó napot ! Jó éjszakát ! 

Mád ! Magyarország ! 

 

Tatárka József 

polgármester  

__________________________________________________________________________

Ballagásra készülünk 

Minden diák életében elérkezik az a 

pillanat, amikor búcsút int régi iskolájá-

nak. Kicsit boldogan, kicsit szorongva, 

kicsit szomorúan. Búcsúzik a tanárok-

tól, búcsúzik a diáktársaktól, barátoktól. 

2008 szeptemberében kisdiákként, 

amikor először lépte át az iskola kapuját 

messzinek tűnt ez a pillanat, visszate-

kintve pedig nem is tűnik olyan távoli-
nak. Rohan az idő… Közben kisdiákból 

„véndiák” lett.  

A 2015-2016-ös tanév búcsúzó diák-

jai:  

Albert Alexandra, Barcsai Evelin, 

Bodnár Zsófia, Cseri András, Csíkja 

Klaudia, Dominik Laura, Duhonyi 

Sándor, Gyuricza Alexandra, Hor-

váth Tímea, Jakab János, Juhász Ist-

ván, Juhász János, Kamarási Márton 

Ábel, Májer Dominik Bence, Palombi 

Krisztián, Palombi Petra, Seres Bá-

lint. 

Szeptembertől életük egy új szaka-

szába lépnek, ahol új kihívások, új taná-

rok, új diáktársak várják őket. Szárnyra 

kel a sok kis madár, elhagyják a fészket. 

Kívánjuk, hogy elég erősek és bátrak le-

gyenek a jövőbeni akadályok leküzdésé-

ben, hogy éljenek az útjukba kerülő le-

hetőségekkel, kívánjuk, hogy bízzanak 

önmagukban, legyen akaratuk az út vé-

gén célba érni. Reméljük, ha néha le-

küzdhetetlennek tűnő akadályba ütköz-

nek, visszatérnek régi fészkükbe és mer-

nek segítséget kérni. Reméljük, hogy 

nem veszítik el a hitet önmagukban, 

hogy képesek megtalálni a helyes utat. 
Reméljük, hogy az eltelt 8 év szép em-

lékként marad meg bennük. Elérkezett 

hát a búcsú pillanata. 

Kalandra fel! Sok sikert kívánunk 

mindannyiuknak. 

 

 

A Koroknay Dániel Tehetséggon-

dozó Általános Iskola 2015-2016-os 

tanévének ballagási és évzáró ünnep-

sége 2016. június 17-én 16 órától ke-

rül megrendezésre a Művelődési 

Házban. 

2016 / 1. negyedév                              INGYENES                             2016. május - június 
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Önkormányzati hírek 

A képviselő-testület 2016-ban há-

rom ülés tartott. Az üléseken összesen 

19 határozatot hozott, 3 rendeletet alko-

tott. 1/2016.(II.4.) rendeletében az ön-
kormányzat költségvetéséről döntött.  

Márciusi ülésén a hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatásról alkotott ren-

deletet, mely április 1. napjával lépett 

hatályba. A rendelet értelmében nem 

kötelező a hulladékkezelési közszolgál-

tatást külön igénybe venni és azért díjat 

fizetni azon gazdálkodó szervezet in-

gatlanhasználónak, akinek a székhelye, 

telephelye, fióktelepe azon lakóingat-

lanba került bejegyzésre, ahol tulajdo-

nosa, ügyvezetője, illetve annak közeli 
hozzátartozója természetes személy-

ként a közszolgáltatást igénybe veszi. A 

díjfizetés mentesítéséhez az önkor-

mányzat jegyzője állít ki igazolást, 

mely igazolás birtokában a gazdálkodó 

szervezetnek kell kezdeményezni a 

közszolgáltató felé a díjfizetés alóli 

mentesítést. A mentesítés legkorábbi 

időpontja a jegyzői igazolás közszol-

gáltatóhoz történő benyújtásának a 

napja. 

Az ülésekről készült felvételek va-

lamint a megalkotott rendeletek meg-

tekinthetők a település honlapján 
(www.mad.info.hu).  

 

Novák András 

jegyző 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Közfoglalkoztatási prog-

ram településünkön 

2016. március 1-én 5 közfoglalkoztatási 

program indult községünkben összesen 

100 fővel. A programok a következő-

képpen tagozódnak: 

 
Mezőgazdasági program keretén 

belül az önkormányzat földterületein 
zöldségnövények termesztésével foglal-

kozunk. A veteményes kertben 13 ezer 

tő paradicsom, 13 ezer tő paprika neve-

lését tervezzük. 50 kg borsó, 200 kg bur-

gonya, 2500 szem fejes káposzta, 10000 

szem karalábé, 2000 szem sütőtök és 

cukkini és 500 szem hagyma vetőmag 

kerül elvetésre, melyből a borsó már 

sorzik, valamint a borsó vetési ciklusá-

nak második fázisára is sor került a köz-

ség konyhájának folyamatos ellátása ér-

dekében. Április elején megtörtént a 
burgonya elültetése, elkezdtük a palán-

tanevelés előkészületeit, valamint a tök-

félék elvetése is megtörtént. 

 

A mezőgazdasági program elsődleges 

célja a község konyhájának ellátása, 

ahol tartósítási és savanyítási eljárást is 
végzünk, ezen kívül a tavalyi évben ki-

épített hűtő- és fagyasztókamrában fa-

gyasztott formában tudjuk elraktározni a 

zöldségeket. A megtermelt zöldségnö-

vényekből adódó felesleget a lakosság 

felé kívánjuk értékesíteni, illetve kiosz-

tani. 

 
Bio- és megújuló energiafelhasz-

nálás program célja a község 5 intézmé-

nyében (Polgármesteri Hivatal, 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Községi Könyvtár, Művelődési Ház, 

Sichermann Szolgáltatóház) működő 

aprítéktüzelésű kazánokhoz való apríték 

előállítása. 

 
Március elsején indult programban je-
lenleg 2 tonna aprítékot állítottunk elő a 

környező szőlőterületek lemetszett ve-

nyigéinek felhasználásával, valamint a 

külterületi úthálózat széleinek tisztítása 

során kivágott bokrok, cserjék, faágak 

feldolgozásával növeljük az apríték tü-

zelőanyag mennyiségét. 

 
Mezőgazdasági földutak karban-

tartása program a település rossz álla-

potban lévő földútjainak helyreállítására 

irányul. A szőlő és földterületekhez ve-

zető úthálózatok kritikus pontjait pró-

báljuk helyreállítani, járhatóbbá tenni, 

valamint a használhatóbb útszakaszok 

állagát javítani. Az útszakaszok mellől 

kivágott cserjéket, bokrokat pedig 

aprítéknak dolgozzuk fel Bio- és meg-
újuló energiafelhasználás programunk-

ban. 

 
A belvízelvezetés programban a 

belvíz okozta problémák megoldása a 

cél. Vízelvezető rendszerek kiépítése, 

majd ezek folyamatos karbantartása 

fogja a program időtartamát kitölteni. 

Közfoglalkoztatási programjainkkal az 

intézményeink zavartalan és jobb fel-
adatellátásához is hozzájárulunk. 

 

Körtvélyesi Gergő 

ügyintéző

Önkormányzati hírek 

http://www.mad.info.hu/
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Hétköznapok az óvodában 

A Mádi Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde dokumentumai alapján 1894 

évtől jegyzik a településünkön az óvodai 

tevékenységet. Az intézményünk pati-
nás régi épületét tágas zöld miliő veszi 

körbe.  

A fontos nevelési elvünk, a családdal 

való szoros együttműködés, a személyes 

kapcsolat ápolása, a közös élményekre 

épülő tevékenységek szervezése. 

Gyorsan változó világot élünk, az in-

tézményünkben viszont a hagyományok 

ápolásával az évről évre visszatérő prog-

ramokkal az állandóságot, a biztonsá-

got, a kiszámíthatóságot próbáljuk nyúj-

tani a gyerekeknek. Az óvodai környe-
zeti nevelés alapozó jellegű, így megha-

tározó szerepet játszik a gyermekek kör-

nyezetkultúrájának alakításában. A tá-

gabb és szűkebb természet közvetlen, ta-

pasztalati úton való megismerésének 

elősegítésével igyekszünk elérni a gyer-

mekeknél, hogy tiszteljék a lakóhelyün-

ket. A környezeti nevelés fontosságát, 

személyiség formáló, szokás kialakító 

szerepét tekintjük nevelésünk vezérfo-

nalának. Az óvoda pedagógiai tevé-

kenységrendszere, a környezete, segíti a 
gyermekek környezettudatos magatartá-

sának kialakulását. Tiszteletben tartjuk a 

gyermekek egyéniségét, érdeklődését, 

adottságait, önállóságát. Segítjük önki-

fejezésüket személyiségük természetes 

fejlődését. Nevelésünk célja a gyerme-

kek harmonikus fejlődésének biztosí-

tása, a gyermeki személyiség kibonta-

koztatásának elősegítése az életkori sa-

játosságoknak megfelelően. Törekvé-

sünk, hogy a nevelési céljainkat vala-

mennyi gyermek nevelésében egyéni sa-

játosságaikhoz mérten elérjük.  
Jelenleg három óvodai és egy böl-

csődei csoportban 65 gyermek nevelését 

látjuk el, ezt a tevékenységet 6 óvodape-

dagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 2 

kisgyermeknevelő, 4 dajka, 2 konyhai 

mosogató, 2 fűtő látja el. Közmunka ke-

retében 6 fő dolgozik az óvodában. 

2012-től 5 óvodapedagógus és 2 

dajka ment el nyugdíjba. A 40 éves 

munkaviszony letöltése után, 2-en az 

Aranykatedra díjat, 5-en a Pedagógus 

Érdemérmet kapták meg. 
Az utóbbi hat évben, megtörtént az 

intézmény akadálymentesítése, a tető 

felújítása, aprítékos kazán csere bizto-

sítja a meleget, a napkollektorok a villa-

mos energiát támogatják. Sok játékesz-

közzel és berendezési tárgyal bővült az 

intézményünk. A következő célunk az 

udvari játékok felújítása.  

Gáthy Sándorné,  

óvodavezető

________________________________________________________________________________________________________ 

 

A Koroknay Dániel Tehet-

séggondozó Általános Is-

kola mindennapjai 

Az iskola élete az elmúlt években je-

lentős változáson ment keresztül. 

2013. január 1-jétől fenntartónk a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-

pont lett, munkánkat a Szerencsi Tan-

kerület segítségével végezzük.  

Ebben az időszakban egyik kiemelt 

feladatunk volt iskolánk Pedagógiai 

Programjának átdolgozása. Közössé-
günk egyetértett abban, hogy a szabadon 

tervezhető órakeretet olyan tantárgyak 

óraszámainak emelésére fordítsuk, ahol 

kiemelt feladat az alapkompetenciák fej-

lesztése. Így emeltük meg alsó tagoza-

ton a magyar nyelv és irodalom óraszá-

mait (1-4. évfolyam), valamint eddigi 

hagyományainkat őrizve az idegen 

nyelv oktatását 1. osztálytól folyamato-

san kívánjuk oktatni továbbra is. Az in-

formatika oktatását a 4. évfolyamtól ve-

zetjük be. Felső tagozaton szintén a ma-
gyar nyelv és irodalom óraszámát emel-

tük (6-8. évfolyam), illetve a matema-

tika tantárgyét (5-8. évfolyam). Az in-

formatika tantárgy 5. évfolyamon kapott 

heti 1 órát. 

A választható óra terhére tanulóink 

logikai képességeit fejlesztve matema-

tika és sakk-logika oktatását indítottuk 
1. évfolyamon a 2013-2014-es tanévtől 

(1-4. évfolyam). Tanulóink 1. évfolyam-

tól tanulnak idegen nyelvet (angol vagy 

német), 3. évfolyamtól számítástechni-

kát (szakkör keretein belül). 

Választható tantárgyként beépítettük 

7. osztálytól a 2. idegen nyelv oktatásá-

nak lehetőségét. Tanulóink az eddig ta-

nult idegen nyelv mellett (angol vagy 

német) választhatják a másik idegen 

nyelvet, így igyekszünk továbbtanulásu-
kat könnyíteni. 

Délutáni foglalkozásaink széleskö-

rűek, igyekszünk minden segítséget 

megadni a tehetséges, illetve felzárkóz-

tatásra szoruló tanulóink számára. Te-

hetséggondozó programunk a délutáni 

foglalkozásokra épül. Tanulóink vá-

laszthatnak a számukra érdekes, vonzó 

területek közül. Emellett szinte minden 

tantárgyból tudunk felzárkóztató, illetve 

képesség kibontakoztató foglalkozáso-

kat biztosítani azok számára, akik ezt 
igénylik, vagy a pedagógus szükséges-

nek érzi a segítségnyújtást. 

A társadalom és a technika fejlődé-

sével lépést tartva tanítási óráinkba be-

építettük az IKT eszközök, interaktív 

táblák használatát.  

Új lehetőség rejlik a Pedagógiai 

Programunk költségvetésében szereplő 

tankonyha létesítésében. Pályázati for-
rásból, illetve az ÉMÁSZ karácsonyi tá-

mogatása keretében sikerült eszközöket 

beszerezni, nyáron kerül sor a tan-

konyha berendezésére. 

Tanulói létszámunk növekvő ten-

denciát mutat, jelenleg 120 tanuló jár in-

tézményünkbe. Az iskola egyik megha-

tározó külső partnere a szülői közösség. 

Egy közös érdek és cél mozgat pedagó-

gust és szülőt egyaránt; a gyermek 

egészséges, harmonikus fejlődése, 
egyéni képességeinek kiteljesedése.  

Intézményünk tehetséggondozás te-

rületén végzett munkájával 2-szer nyerte 

el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

minősítést (2011, 2014). 

Mindig éreztük, hogy Mád Község 

Önkormányzatának fontos a település 

iskolája. Mindannyiunk nevében köszö-

nöm a sok segítséget, amellyel támogat-

ják a mai napig is az iskola mindennapi 

működését.  

Toplenszkiné Csengeri Anikó 
intézményvezető

Intézményeink 
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Ifjúsági Klub Mád  
 

2013 szeptemberében a Szerencsi 

Többcélú Kistérségi Társulás pályázata 

alapján hat községben - Alsódobsza, 

Bekecs, Mád, Rátka, Szerencs, Takta-

harkány - ifjúsági klub indult. Elsősor-

ban hátrányos helyzetű fiataloknak, 14-

23 éves korosztályt megcélozva. Úgy 

gondolom, ezt itt mi rugalmasan kezel-

tük, hiszen az indulástól fogva volt fia-
talabb és idősebb is tagjaink között. A 

pályázat minden klub számára biztosí-

tott alapfelszereltséget: ping pong asz-

talt, cso-csót, 80 cm-es tv-t, dartsot, és 

különböző társasjátékokat. Minden hó-

napban kaptunk ellátmányt, amit üdítő-

italokra, nasira, illetve egy-egy főzésre, 

szalonnasütésre használtunk fel. Kirán-

dulni voltunk Nyíregyházán a vadas-

parkba, mozilátogatáson vettünk részt 

Miskolcon. A hat klub közös szervezés-
ben a sátoraljaújhelyi kalandparkban 

próbálgatta erejét, majd 2015 szeptem-

ber végén a pályázat lezárásának alkal-

mából egy közös záróvacsorával bú-

csúztunk el egymástól. Egy másik pá-

lyázatban segítő részvételünkért négy-

napos balatonfüredi kiránduláson vehe-

tett részt húsz fiatalunk. 

Mádon ezzel nem fejeződött be a 

klubélet, hiszen Tatárka József  polgár-

mester úr  és községünk vezetőinek jó-

voltából tovább folytatódhat. Mivel a 
Borsay kastély felújítása elkezdődött, 

így székhelyünk áttevődött a 

Sichermann ház pincéjébe. 

 
Teljesen új bútorzatot  és a fiatalok 

igényeit figyelembe véve új eszközöket 

kapott klubunk. Nagy örömmel vették 

birtokba a biliárdasztalt, Xboxot, a nagy 

képernyős tévét és két számítógépet, 

melyhez természetesen internet hozzá-
férés is csatlakozik.  

Tagjaink szívesen segédkeznek 

községünk nagyobb rendezvényein, 

mint a " Jó éjszakát", a „Furmint ünnep” 

vagy a "Didergő", de ha szükség van rá, 

nemzeti ünnepeink községi megemlé-

kezésein is részt vesznek. Ha valaki 

szeretne betekintést nyerni a klub éle-

tébe, az megteheti a Mádi Ifjúsági Klub 

facebook oldalán található képeken ke-

resztül melyen a kezdetektől nyomon 

követhető tevékenységünk. 
Ez úton szeretném megragadni az 

alkalmat, hogy meghívjak minden mádi 

fiatalt, csatlakozzon hozzánk, ha sze-

retné kulturált körülmények között, vi-

dáman eltölteni szabadidejét! 

Nyitva tartás:  

                         Péntek: 17 h-22 h 

           Szombat: 16 h-21 h 

Szeretettel várok minden érdeklődőt! 

Dubóczki Istvánné 

klubvezető 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Mádi Nyugdíjas Klub  

A mádi Nyugdíjas Klub 2014 janu-

árjában újjá szerveződött. A létszám 

folyton változóan alakul, jelenleg 48 főt 

számlál. A klub vezetője Földy Istvánné 
nyugdíjas óvodavezető, aki nagy gondot 

fordít a tagok szabadidejének eltöltésére 

sok vidámsággal és jókedvvel. A min-

den hónap első szerdáján találkozó cso-

port rendszerint süteményekkel és teával 

készül a közösen eltöltött időre. A dél-

utánok nevetéssel, zenével és gyakran 

tánccal végződnek. Ez a közösség bebi-

zonyította: a nyugdíj után kezdődik csak 

az élet. Településünk minden nagyobb 

rendezvényén képviseltetik magukat, 

mindig számíthatunk rájuk.  

A klubéletet nyomon követhetik 

Mád honlapján és a Művelődési Ház 

facebook oldalán.  

Panyik Anita

________________________________________________________________________ 
 

Linzer karika a  

Klub ajánlásával 
 

Hozzávalók: 

 

 30 dkg finomliszt,  

 20 dkg vaj,  

 10 dkg porcukor,  

 1 db tojássárgája,  

 1 csomag vaníliás cukor,  

 0.5 citrom héj reszelve,  

 1 teáskanál sütőpor,  

 15 dkg  sárgabaracklekvár,   

 egy nagy adag szeretet. 

 
 

Elkészítés: 

 
Először a száraz alapanyagokat, ösz-

szekeverjük, majd belemorzsoljuk a va-

jat. Végül hozzáadjuk a tojássárgáját, és 

jól összedolgozzuk. A tésztát fóliába 
csomagoljuk, és 1 órát hűtőben pihentet-

jük. A tésztából levágunk egy darabot, 

porcukorral hintett deszkán fél cm vé-

konyra nyújtjuk. Formára szaggatjuk, és 

sütőpapírra sorakoztatjuk. Előmelegített 

sütőben, közepes hőfokon 10 percig süt-

jük. A lyukas és a teli sütiket baracklek-

várral összeragasztjuk. Végül vaníliás 

porcukrot szitálunk a tetejére. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
 

A mádi Nyugdíjas Klub tagjai 

 

Közösségi élet 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sargabaracklekvar
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Mádi Katolikus Krónika 

Tisztelt Olvasó! 

Nagy örömmel teszek eleget a szerkesz-

tőség felkérésének, és teszem közzé a 
Mádi Római Katolikus Egyházközség 

idei ünnepeinek örömét. 

Egyházközségünk Jótékonysági Estet 

szervezett január 16-án. A belépők és tá-

mogatójegyek megváltásával templo-

munkat támogatták a résztvevők. Ismé-

telten hálásan köszönöm a szervezők 

munkáját és az adakozók nagylelkűsé-

gét. 

Január végén a környéken egyedül-

álló ökumenikus ima-nyolcad utolsó 
négy napjának adott otthont a katolikus 

templom. Mindannyiunk nagy örömére 

hirdette az igét Nagytiszteletű Tar 

László, Berki Andrea és Hegedűs 

Aranka református lelkipásztorok. A 

szombati imaóra görög katolikus liturgia 

keretében zajlott. A vasárnapi közös kö-

nyörgést követően pedig a plébánián 

örülhettünk egymás társaságának egy 

szerény szeretetvendégség keretében. 

Urunk Bemutatásának ünnepét, szép 

és kedves magyar elnevezéssel Gyertya-
szentelő Boldogasszony napjaként is-

merjük. Ezen a napon gyertyát szentel-

tünk, emlékezve a Világ Világosságára, 

Jézus Krisztusra. A Szent Szűz Isten tör-

vényének tett eleget, amikor a születést 

követően nyolc nappal bemutatta egy-
szülött fiát a templomban. 

Február 11-e (a Szűzanya Lourdes-i 

megjelenésének emléknapja) Szent II. 

János Pál pápa jóvoltából a Betegek Vi-

lágnapja a Katolikus Egyházban. Ez az 

ünnep immár 5. éve a Mádi Római Ka-

tolikus Egyházközségben is jó alaklom 

arra, hogy hálát adjunk az egészségügy-

ben dolgozó orvosok és ápolók munká-

jáért, és lehetőséget biztosítsunk idős és 

beteg testvéreink számára, hogy a bete-

gek szentségében részesüljenek. A 
nagyböjt az idén igen korán elkezdődött. 

Február 10-én az Egyház ősi hagyomá-

nya szerint, az előző évben megáldott 

barkaágak hamvát szenteltünk meg, 

amit a bűnbánat jeleként hintett az egy-

ház a fejünkre. A nagyböjti készületün-

ket az idén Főtisztelendő Kocsis Sándor 

szerencsi plébános atya segítette a nagy-

böjti lelkigyakorlat keretében március 

12-én. 

Március 20-án, az Úr szenvedésének 
vasárnapján, Virágvasárnap, Jézus Jeru-

zsálembe történt bevonulására emlé-

kezve barkát szenteltünk és körmenetet 

tartottunk. A szentmisében Urunk szen-

vedéstörténetét, a Passiót a bérmálko-

zásra készülő hittanos gyermekekkel kö-

zösen olvastuk fel. Szeretettel köszö-

nöm az Ő szolgálatukat is. 

A liturgikus év csúcspontját a Szent 

Három Nap liturgiái jelentik minden 

esztendőben. Nagycsütörtökön az Utol-
sóvacsora miséjében arra emlékeztünk, 

hogy a mi Urunk Jézus Krisztus szenve-

dése előtt, szeretetének jelét adva meg-

mosta az apostolok lábát és a kenyeret 

az Ő szent testeként, a bort pedig az Ő 

szent véreként hagyta ránk a szentmisé-

ben. Nagypénteken az Úr értünk vállalt 

szenvedésére emlékeztünk. Nagyszom-
baton, vagyis Húsvét Vigíliáján (előest-

éjén) tüzet szenteltünk, amiről meggyúj-

tottuk a feltámadt Krisztust jelképező 

húsvéti gyertyát. Megújítottuk kereszt-

ségi fogadásunkat és feltámadási körme-

netet tartottunk. Húsvétvasárnap reggel 

a templomkertben megáldásra kerültek a 

hívek húséti eledelei. A húsvétvasárnapi 

szentmise végén minden gyermek, aki 

részt vett a szentmisén, meglepetésben 

részesült. Ismételten és nagy szeretettel 

köszönöm meg a Harangozók, a minist-
ránsok, a képviselőtestület, és a kánto-

rok szolgálatát. A jó Isten fizesse meg 

mindazok nagylelkűségét, akik a temp-

lom húsvéti díszítéséhez hozzájárultak. 

Templomunk búcsúünnepét május 

22-én, Szentháromság vasárnapján tar-

tottuk. Az ünnepi szentmisét bemutatta 

és az ünnepi körmenetet vezette közsé-

günk szülötte, Főtisztelendő Hubai Jó-

zsef szűcsi plébános atya. 

A hittanos gyermekek bérmálkozása 
június 5-én (vasárnap) a délelőtt 11 óra-

kor kezdődő szentmise keretében volt. A 

keresztény nagykorúság szentségét Fő-

tisztelendő Ficzek László általános hely-

nök atya szolgáltatta ki. Az elsőáldozás 

ünnepe június 12-én a délelőtt 9 órakor 

kezdődő szentmise keretében lesz. 

Imádkozzunk mindannyian a bérmálko-

zókért és az elsőáldozókért. 

Szűcs Zoltán  

Főtisztelendő Plébános  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hírek a Mádi Református 

Egyházközség életéből 
 

A 2016-os év elején a Mádi Refor-

mátus Egyházközség életében, (és talán 

katolikus testvéreink hétköznapjaiban 

is) az egyik legjelentősebb esemény az 

ökumenikus imahét volt. Jézus imádsá-

gának megvalósulását láthattuk betelje-

sedni magunk között ezekben a napok-

ban, hiszen Krisztus imádkozott így az 

övéiért: „Szent Atyám tartsd meg őket a 
te neved által, amelyet nekem adtál, 

hogy egyek legyenek, mint mi!” Jn.17, 

11b Nyolc napon át gyűltünk össze esté-

ről estére, hogy testvéri közösségben 

hallgassuk az Isten hirdetett beszédét, és 

átéljük magunk között a krisztusi szere-

tetet, amely nem irigykedik, nem kérke-

dik, nem fuvalkodik fel, nem gerjed ha-

ragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a 

hamisságnak, mindent hisz, mindent re-

mél, mindent eltűr, és soha el nem mú-
lik. 

Az igehirdetés szolgálatával gazda-

gítottak minket: Berki Andrea és 

Czetőné Hegedüs Aranka református 

lelkipásztorok, Polyák Péter görög kato-

likus parókus, Rózsa László római kato-
likus diakónus, Szűcs Zoltán római ka-

tolikus plébános. E sorokon keresztül is 

köszönjük számukra a lelki táplálékot és 

a hitbeli útmutatást. 

Nagyböjt idején gyülekezetünkben 

evangélizációs alkalmakon készültünk a 

feltámadás ünnepére. A nagyböjti idő-

szakra úgy tekintünk, mintha húsvét ad-

ventje lenne. Ezekben a napokban ven-

dég igehirdetőket hívtunk, hogy segítse-

nek felkészülni a böjti úrvacsorai közös-
ségre Krisztussal és egymással. Vendé-

geink voltak: Estók István legyesbényei,  

Közösségi élet 
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Tóth Tamás kovácsvágási, Burkus Ber-
nadett taktakenézi lelkipásztorok, vala-

mint Nagyné Nádasi Erika a Sárospataki 

Református Kollégium Gimnáziumának 

vallástanára. A böjti időszak végén a 

nagypénteki passiós istentiszteleten em-

lékeztünk Jézus értünk hozott megváltó 

kereszthalálára. Ilyenkor templomunk-

ban fekete terítő kerül az úrasztalára és 

a szószékre is, és végig hallgatjuk a 

Szentírásból Jézus szenvedésének törté-

netét. Ebben az évben nőtestvéreink: 

Berki Andrea, Bihari Lilla Ibolya, és 
Nagy Katalin szolgáltak közöttünk ige-

olvasással. 

Húsvétkor rendszerint a Sárospataki Te-
ológia ünnepi követe, a legátus hirdeti a 

feltámadás evangéliumát az ünnep má-

sodik napján. Ebben az évben Nagy 

Géza 5. évfolyamos teológiai hallgató 

érkezett hozzánk, aki a kárpátaljai Rát 

községből származik. Szelíd természe-

tével, hiteles szolgálatával teljesebbé 

tette ünneplésünket. 

Április hónapban gyülekezetünk fia-

taljai Csehországba szerveztek kirándu-

lást, hogy meglátogassák az ott diakó-

niai szolgálatot vállaló gyülekezeti ta-
gunkat, Nagy Tímeát, aki már több mint 

fél éve szolgál idős és sérült emberek 

között. Amíg letelik számára az önkén-
tes diakónai év, addig is innen kívánunk 

neki sok áldást és erőt a krisztusi szere-

tet gyakorlásához!  

A gyülekezet életében kapott áldáso-

kért dicsőség, tisztesség és hálaadás le-

gyen a mindenség Urának! Egyedül Is-

tené a dicsőség! 

 

Áldás, békesség! 

Tar László Péter 

református lelkipásztor

_______________________________________________________________________________________ 

Tisztelt Olvasó! 

Lapunkban ezentúl az éppen gyűjt-

hető néhány növény tulajdonságáról, ha-

tásáról és használatáról tájékozódhat. 

Májusban – júniusban gyűjthetők 

közül a csalán, a bodza és az akác kerül 

most terítékre. Hazánkban kb. 130 nö-

vényt ismerünk és gyűjtünk gyógyha-

tása miatt. Szűkebb környezetünkben 

kb. 50 növényt, növényi részt találunk, 

amely szedésre érdemes. Úttól távol, nö-

vényvédő vegyszer szennyeződéstől 

mentes helyről, természetvédelem miatt 
nem védett területeken saját célra is 

szedhetjük ezeket egészségünk megőr-

zésére. Ilyen helyek: felhagyott szőlőte-

rületek, parlagok, rétek. 

 
Tavasszal a természet indulásakor 

szervezetünk is megújítandó. Méregte-

lenítő kúrára kiválóan alkalmas a csa-

lán. A nagy csalán kétlaki. Májusi, fiatal 

hajtásai a legalkalmasabbak a begyűj-

tésre. Kezünket kesztyűvel védjük a sze-

désénél. Kevesen tudják, hogy milyen 

módon „csíp” a csalán. A csalánnak sző-

rei vannak, amelyek palack alakúak, eb-

ben van a hangyasav. Amikor hozzá 
érünk, a palack nyaka eltörik és a sav a 

bőrbe hatol. Ekkor érezzük az égető fáj-

dalmat. Fontos a szedés utáni gyors szá-

rítás. Padláson, levegős helyen fakeretre 

feszített műanyag szúnyoghálóra terít-

jük. Szárítjuk fellógatva csokorban is. 

Jobb még zölden ollóval összevágni a 

leveleket, mert ekkor szebb a 

szárítmánya. A szárítás (kb. egy hét) 

után papírzacskóban vagy nagy befőttes 

üvegben szalvétával lefedve tarthatjuk, 

hogy nehogy penészedjen. Szerveze-

tünk méregtelenítéséhez teát készítünk a 

csalánlevélből. Természetesen a nyers 
zöld levél is alkalmas teának. Fogyasz-

tását teliholdnál kezdjük. A telihold fá-

zisa után kezd távozni szervezetünkből 

a salakanyag. 10 napon át isszuk a csa-

lánteát naponta egy csészével. A felfor-

ralt csapvizet öntjük forrón 1 teáskanál 

teafűre és 10 percre letakarjuk. Fém 

edényt és fémszitás szűrőt ne használ-

junk, jó az üveg, vagy a porcelán. Ne 

cukrozzuk! Fogyasztása közben 10 nap 

után tartsunk 1 hét szünetet, mert a fo-

lyamatos ivása tönkreteszi a bélbolyho-
kat és kimossa a szervezetünket.  

 
Másik aktuális növényünk a fekete 

bodzafa virága. Sokan üdítő szörpöt 

készítenek belőle. A bodzafa viráger-

nyőjét ollóval szedjük. Fontos, hogy 

csak a bodzafa virágát gyűjtsük, mert 

alacsonyabbik párja a gyalogbodza mér-

gező. A virág szárain gyakran megtele-

pednek a szürke levéltetvek. Ennek 

gyűjtésétől tekintsünk el. A bodzafa er-

nyős virágának teája kitűnő lázcsillapí-

tásra. Gyulladt torokra kiváló gyógy-

szer. Az ollóval levágott ernyőket egy-

más mellé helyezve papíron, napon szá-
rítjuk. A megszáradt virágok könnyen 

összetörhetők, gazdagok és sárgák a vi-

rágportól. Ha szárítás közben megbarnul 

az értéktelen. Teáját hasonlóan készít-

jük, mint a csalánnál. Ezt folyamatosan 

ihatjuk. 

Harmadik növényünk a fehér akác-

virág. Az akácról kevesen gondolják, 
hogy minden része mérgező anyagot tar-

talmaz, kivéve a virágát. Fontos, hogy a 

virág kocsányáról lecsípjük azt a kis 

zöld levélkét is. Sokan szenvednek a sa-

vasságtól. Közismert nevén az a reflux 

betegség. Vannak genetikailag nyitott 

gyomorszájú emberek. 

A refluxos betegek zöme azonban hely-

telenül táplálkozik és él. Stresszes, ide-

ges élet, szénsavas kólák, alkoholos ita-

lok, fűszeres, forrón fogyasztott, nehe-

zen emészthető alig rágott ételek késő 

esti bőséges zabálása után a gyomorsav 

a nyelőcsőbe, torokba-garatba áramlik 

vissza. A nyálkahártya felmaródik a sav-

tól. Torokgyulladás, gyomorégés, gyo-

morfekély, gyomorvérzés a következ-
mény. Erre gyógyszer a lúgosító hatású 

akácvirágból forrázott tea fogyasztása. 

Fehér árvacsalánnal és orbáncfűvel is 

keverhetjük.  

Jó egészséget kíván: 

 

 

Leskó István,  

„a mádi füvesember”

Közösségi élet, Gyógynövény-sarok 
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A Takács Pincészet bemu-

tatkozója 

Családunk három generáció óta fog-

lalkozik szőlőműveléssel és borkészítés-

sel. Nagyapám, id. Takács Miklós vin-

cellér volt a sárospataki főszolgabíró 

Gróf Hoyos Viktor birtokán, a Szemere-

dűlőben. Édesapám, Takács Miklós bo-

rász-technikusként végzett Budafokon.  

Már gyermekkorom óta tanulhattam 

tőlük a szakma titkait, majd az érettségi 

után egyenes út vezetett a Kertészeti 

Egyetemre ahol három diplomát szerez-
tem. 

 

 
 

2006-tól Édesapámmal együtt dol-

goztunk a birtokon. Apa 2008 januárjá-

tól nyugdíjba vonult, tervei szerint szak-
tudását már csak a családi pincészetben 

szerette volna tovább kamatoztatni, fo-

lyamatosan átadni nekem a munkát és 

élvezni a nyugdíjas éveit várva-várt 

unokái körében, de a sors közbeszólt… 

Kiderült, hogy súlyos beteg. Sokáig 

küzdött a kór ellen, a 2008-as és 2009-

es szüretet már betegen vezényelte le. 

 
 

Végig bízott a gyógyulásában, de nem 

sikerült. 2010. március 6.-án, 62 évesen, 

örök nyugalomra tért. Így azóta már nél-

küle, de a Párom és Édesanyám segítsé-
gével irányítom tovább a családi gazda-

ságot. Első saját szőlőterületünket még 

Nagyapám telepítette 1952-ben a Har-

csa-tetőn. A további szőlőtelepítések a 

nyolcvanas évek végéig tartottak, jelen-

leg 4 hektáron gazdálkodunk olyan ki-

váló dűlőkben, mint a Nyúlászó, Birsal-

más, Danczka, Urbán, Ősz-hegy, Juha-

ros. 

A kilencvenes évek végéig borainkat 

kizárólag hordós borként értékesítettük, 
de 2000 óta a legkiválóbb dűlőszelektált 

tételeket palackban hozzuk forgalomba. 

Borainkkal folyamatosan szerepelünk 

borversenyeken, ahol mindig szép ered-

ményeket érünk el.  

 

 
 

A szüleim 1990-ben vásároltak egy 

ötszáz éves, 100 hl befogadóképességű 

pincét, amit azóta tovább bővítettünk 

egy vendégfogadásra alkalmas pinceág-

gal, ahol egyszerre 50 fő foglalhat he-

lyet.  

 
A hozzánk látogató vendégeknek a 

borok mellé házias ételeket is kínálunk. 

Fő célunk, hogy megmaradjunk a 

többszázéves tokaji borkészítés hagyo-

mányainál, de az új irányzatokkal szem-

ben is nyitottak legyünk. Pincénkben az 
öreg szerednyei hordók mellett évről-

évre egyre több új hordó is sorakozik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk ellá-

togató vendégek a tradicionális tokaji 

borok mellett újabb frissebb ízvilágot is 

felfedezhessenek.  

 

 
 

A harmadik alkalommal megren-

dezésre kerülő Jó éjszakát Mád prog-

ramsorozat alkalmából nyitott pincé-

vel és hangulatos harmónikaszóval 

várunk szeretettel minden érdeklődőt 

2016.06.18.-án szombaton 18:00 és 

24:00 óra között! 

Amennyiben felkeltettem érdeklődé-

süket és szívesen megkóstolnák a bora-
inkat, kapcsolatba léphetnek velem az 

alábbi weboldalon:  

 

www.takacs-pinceszet.hu 
 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!  

 

 

Takács Adrienn 

borász 

 

Bemutatkozó 

http://www.takacs-pinceszet.hu/
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Jó éjszakát 

Jó reggelt! Jó napot! Jó éj-

szakát!    Mád 

Harmadik éve, hogy ismét készü-

lünk a Jó éjszakát! Mád programjára. 

Hogy mi volt a cél?! Egy egyedi és utá-

nozhatatlan csomag összeállítása, mely 
sehol másutt a világban nincs meg. Az 

adottságok megvannak ehhez, hiszen a 

terület a legkiválóbb minőségű szőlő 

termesztését és abból egyedülálló borok 
készítését teszi lehetővé. Ezt nem mi ta-

láltuk ki, már régen is tudták, ezért tele-

pültek be és kezdtek borkészítéssel és 

kereskedelemmel foglalkozni elődeink. 

Amit ránk hagytak, a történetük, épített 

örökségünk, múlt századi kúriák, föld 

alatt húzódó pincerendszerek. A hírnév 

mely még ma is többeket idevonz, foly-

tatva ugyanazt, mint elődeink tettek, 

szőlőt termeszteni, bort készíteni, épí-

teni mai kor igényeinek megfelelő borá-

szati üzemeket. Amit majd mi is hátra 
hagyunk. Akik itt élünk tudjuk, milyen 

hangulata van itt egy nyári éjszakának. 

A tücsök hangja, egy jó pohár bor, a fris-

sen sült szalonna illata…. Mádon, ahogy 

máshol nem, főtt tojással és krumplival. 

Hát van ilyen így együtt máshol a világ-

ban? Mád a Tokaji Borvidék azon tele-

pülése, ahol a múlt örökségéből és jelen 

tudásából valami egyedülálló kezdett ki-

alakulni. Az út folytatása pedig a Jó éj-

szakát! program számára is további le-

hetőséget kínál. A sorra megvalósuló 

beruházások, a jó ötletekből megvaló-
sult, főként turisztikai szolgáltatások 

helyszíneit is szeretnénk megismertetni 

itt élővel és idelátogatóval. Viszont 28 

különleges helyszínt mindenkinek nem 

lehet egyetlen éjszaka bemutatni - gye-

rekeknek, felnőtteknek, borkedvelőnek 

és borértőnek. Három különböző prog-

ramkínálattal és célközönséggel de 

mégis megpróbáljuk. Egy napon és he-

lyen: június 18-án Mádon.  

Gyerekprogramokkal,koncertekkel, 

kézművesekkel és további színes prog-
ramokkal várunk sok szeretettel minden 

Mádon élőt! 

https://www.facebook.com/joreggeltma

d 

https://www.facebook.com/jonapotmad 

https://www.facebook.com/joejszakat 

 

Dubóczki Dorina 

Mádért Kulturális Nonprofit Kft.

_______________________________________________________________________________________

A Jó éjszakát! részletes programja 
 

Június 17. péntek 

12.00-20.00 A Csodarabbik Útja-kiállítás a Tokaj-hegyaljai 

zsidó kultúráról 

Belépő: felnőtt/900Ft gyerek (3-12) / 500Ft 

Zsidomságok-sólet, sütemény, kóser bor- és pálinka kóstoló 

Judika vásár 

Mádi Rabbiház (3909 Mád Rákóczi u. 75.)  

18.00 Jóéjszakát Sajtudvar- Sajtműhely látogatás, sajtkós-

toló 

Meghívott vendégek: Pinceköz borászat, Ízes Örömest 

Lekvárium  

Bodnár Sajtmanufaktúra (3909 Mád Bernáth Béla u.12. tel.: 06-

30/388-9979) 

19.00 ráHANGoló – ereszd el a hajamat 

Belépő: 500Ft (mádi lakcímkártyával ingyenes) 

Polgármester Hivatal udvara (3909 Mád, Rákóczi u. 50.) 

21.00 Kertmozi 
Nőtelen Ház (3909 Mád Ibolya u.vége) 

 

Június 18. szombat 

8.00-24.00 A falu első háza idén is hosszabb nyitva tartással, 

csodás borokkal és jó éjszakát menüvel kedveskedik a 

résztvevőknek. 
Első Mádi Borház (3909 Mád Hunyadi u.2.) 

9.30 Köszöntsd Mádon a Napot! Botrytis Hotel és környe-

zete(3909 Mád Batthyány u. 12.)  

10.00 Kaláka koncert - Három székláb Belépés:ingyenes 
Botrytis Hotel (3909 Mád Batthyány u. 12.) 

 

10.00-24.00 Nyitott Pince  

Tokaj Classic (3909 Mád, Rákóczi u. 45.) 

10.00-24.00 Mádért és a Tokaji Borvidékért  
bor, zene, gasztro, helyi termékek 

-akik biztos velünk lesznek: Oroszlános Borvendéglő (Tállya), 

borvidéki termelők és kézművesek, a Skullcrush zenekar és a 

Lóci játszik 

Sichermann Ház (3909 Mád Rákóczi u. 43.) 

10.00-15.30 Skullcrush Zenekar  
Belépés:ingyenes 

Sichermann Ház (3909 Mád Rákóczi u. 43.) 

10.00-20.00 A Csodarabbik Útja- 
kiállítás a Tokaj-hegyaljai zsidó kultúráról  

Belépő: felnőtt/900Ft; gyerek (3-12) /500Ft 

Zsidomságok- sólet, sütemény,kóser bor- és pálinka kóstoló 

Judika vásár 

A kóser asztaltól a kóser ágyig-  

Fűszeres Eszter előadása 

Mádi Rabbiház (3909 Mád Rákóczi u. 75.) 

10.00-24.00 Jóéjszakát Sajtudvar 
GYERKEKNEK: fakörhinta; boci és gida simogató; arcfestés, 

tetoválás.  

SAJTBÁR egész nap: grillezett sajtok gyümölccsel és zöldsé-

gekkel; smookerben sült faszenes camembert házi kenyérrel; 

kecske-, és tehénsajt kóstoló; kemencében sült rétes eperrel. 

BORBÁR: Pinceköz borászat borkóstoló; Bestillo pálinkakós-

toló.  

ZENE lounge terasz 
Bodnár Sajtmanufaktúra (3909 Mád Bernáth Béla u.12. tel.: 06-

30/388-9979) 

10.00-18.00 „Szőlő és a bor” - Isa Schneider kiállítás 

Demetervin (3909 Mád Bercsényi u. 5.) 

 

Programajánló 

https://www.facebook.com/joreggeltmad
https://www.facebook.com/joreggeltmad
https://www.facebook.com/jonapotmad
https://www.facebook.com/joejszakat
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10.00-22.00 Borterasz-Gasztro 
Vendégborász: Ferdinánd Pincészet (19.00-22.00) 

Holdvölgy (3909 Mád Árpád u.13.) 

 

10.00-19.00 Kalandos borkóstoló a pincelabirintusban 

5 bor kóstolása 3500Ft/fő  

Holdvölgy (3909 Mád Batthyány u. 69.)  
10.00-02.00 Nyitott pince és gasztro 

Barta Pince (3909 Mád Rákóczi u. 83.) 

10.00-22.00 Borkóstolás 

Tokaji Borbarátnők Borboltja (3909 Mád Rákóczi u. 57.) 

10.00-02.00 Nyitott Percze 

Jó éjszakát menü: 12:00-tól 02:00-ig: 

Mádi és hajdúnánási ízelítők: mádi sajt, nánási mangalicasonka 

és -kolbász, házi kenyér 

Hideg kovászosuborka-krémleves, labneh 

Percze burger hasábburgonyával 

Tépett kecske pitában 

Percze pohárkrém 

Őszibarackos madártej. 

Percze Élményközpont (3909 Mád Árpád utca 70.) 

11.00-18.00 Szieszta- hűsítő italokkal, pezsgő zenével és egy 

pörgős, fiatal csapattal vár mindenkit a Furmintház Mád szívé-

ben! 

Furmint Alkotóház (3909 Mád Rákóczi u. 18.) 

11.00 Dűlőtúra a Perczével 

John Deere Gator terepjárókkal 

A túra ára felnőtteknek: 4000 Ft/fő 2 féle bor kóstolásával, gye-

rekeknek: 2500 Ft/fő üditővel Indulás:  

Percze Élményközpont (3909 Mád Árpád utca 70. 
Elérhetősgek:www.percze.com; 

www.facebook.com/perczeelmenykozpont; 

percze@percze.com; +36203656329) 

11.30-01.00 Ebéd-Uzsonna-Vacsora- vagy amikor csak sze-

retnél finom ételeket fogyasztani  
Mádi Kúria (3909 Mád Rákóczi u. 48.) 

12.00-24.00 Tokaj-Hegyalja egyetlen fine dinning étterme 

hosszabb nyitva tartással és emlékezetes bor - étel párosítá-

sokkal várja vendégeit. 
Gusteau Kulináris Élményműhely (3909 Mád Batthyány u. 51.) 

12.00-22.00 Nyitott pince, borkóstolás 

Mádi Borház (3909 Mád Kazinczy u. 9.) 

12.00-23.00 Étel, ital & Lezser Disco & Kultúra a PLACZ-

on 
Étel:14.00  Elkövetők: Pohner Ádi, a Bocuse d’or 2016 ma-

gyarországi döntőjének 2. helyezettje, Török Bora sommelier 

Costes Downtown, dj.Benzon&Swain, Regős Ágnes képzőmű-

vész, Sirály és Lenkey Géza  

Lenkey Pincészet (3909 Mád Táncsics u.29-31.) 

12.00-22.00 Bor és Gasztro Udvar 

Vár a Bihari Borászat! Vendég: KicsiZso 

Bihari Borászat (3909 Mád Batthyány u. 4.) 

12.00-17.00 Nyitott Pince 

Borkóstolás, kóstoló falatokkal 

6500Ft/fő  

Bejelentkezés: email: hullarlali@gmail.com, tel.:06308416409 

MádHill (3909 Mád Árpád u. 35.) 

 

 

 

12.00 A kóser asztaltól a kóser ágyig - Fűszeres Eszter elő-
adása 

Részvételi díj: 500Ft 

Regisztráció: csodarabbikutja@gmail.com 

Mádi Rabbiház (3909 Mád Rákóczi u. 75.) 

 
12.00 Tokaj Y, azaz mit tud az Y generáció Tokaj-Hegyal-

ján 
Ha érdekel egy fiatal, lendületes és változatos borkóstoló, ak-

kor itt a helyed! 

Ami garantált: -6 ifjú borász Tokaj- Hegyalja különböző pont-

jairól,-12 féle, más és más dűlőről készült bor, -és persze remek 

hangulat, egy kis zenével.  

Akikkel biztosan találkozhatsz: Dávid Rémusz Erdőbényéről, 

Homoky Dorka Tállyáról, Kvaszinger Laci Olaszliszkáról, 

Varkoly Ádám Szerencsről, Vincze Tomi Sárospatakról, és 

Zsirai Kata Mádról. 
Ez az első ilyen jellegű borkóstoló Hegyalján, melyre minden-

kit sok szeretettel várunk! 

Belépő 4000 Ft/fő, melyet a helyszínen lehet fizetni. 

Zsirai Vendégház (3909 Mád Batthyány u 28.) 

14.00 Dűlőtúra a Perczével 
John Deere Gator terepjárókkal 

A túra ára felnőtteknek: 4000 Ft/fő 2 féle bor kóstolásával, gye-

rekeknek: 2500 Ft/fő üdítővel Indulás:  

Percze Élményközpont (3909 Mád Árpád utca 70. Elérhetősé-

gek:www.percze.com; 

www.facebook.com/perczeelmenykozpont; 

percze@percze.com; +36203656329) 

14.00 Az új tokaji pohár női szemmel- kóstolás különböző 

poharakból a borbarátnők boraival és Dr. Rohály Gábor tanár 

Úr vezetésével  Belépő: 4500 Ft/fő Előzetes bejelentkezés 

szükséges: tokajiborbaratnok14@gmail.com 

Tokaji Borbarátnők Bemutatóterme (3909 Mád Rákóczi u. 57. 

web: www.tokajiborbaratnok.hu) 

14.00-18.00 Nyitott pince és udvar 

Budaházy Pincészet (3909 Mád Batthyány u. 17.) 

15.00 Kóser helytörténeti séta Fűszeres Eszterrel 

Részvételi díj: 500Ft 

regisztráció: csodarabbikutja@gmail.com 

Mádi Rabbiház (3909 Mád Rákóczi u.75.) 

16.00  Bordalok-  Isa Schneider megzenésített versei Előadja: 

Dinnyés József 

Tokaji Borbarátnők Bemutatóterme (3909 Mád Rákóczi u. 57.) 

17.00 Dűlőtúra a Perczével 

John Deere Gator terepjárókkal 
A túra ára felnőtteknek: 4000 Ft/fő 2 féle bor kóstolásával, gye-

rekeknek: 2500 Ft/fő üdítővel Indulás:  

Percze Élményközpont (3909 Mád Árpád utca 70. Elérhetősé-

gek:www.percze.com; 

www.facebook.com/perczeelmenykozpont; 

percze@percze.com; +36203656329)  

17.00 Nyitott Pince 

Royal Tokaji Borászati Zrt. (3909 Mád Rákóczi u. 35.) 

17.00 Magyarország – Izland labdarúgó EB közvetítés 

Szurkoljunk együtt a magyar csapatnak, síppal, dobbal, MÁDi 
hegedűvel, új furminttal és finom borkorcsolyákkal. Győzelem 

esetén zenés-táncos mulatság követi a meccset, természetesen 

más eredmény nem is lehet! 

Oktatási Központ (3909 Mád József Attila u. 37.) 

 

http://www.percze.com/
http://www.facebook.com/perczeelmenykozpont
mailto:percze@percze.com
tel:%2B36203656329
mailto:csodarabbikutja@gmail.com
http://www.percze.com/
http://www.facebook.com/perczeelmenykozpont
mailto:percze@percze.com
tel:%2B36203656329
mailto:tokajiborbaratnok14@gmail.com
http://www.tokajiborbaratnok.hu/
mailto:csodarabbikutja@gmail.com
http://www.percze.com/
http://www.facebook.com/perczeelmenykozpont
mailto:percze@percze.com
tel:%2B36203656329
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18.00-24.00 Nyitott pince 
Hamisítatlan mádi vendégszeretet, benne a borász „lány” egyé-

niségével. (Kiváló borok, vidámság, zene.)  

Takács Pincészet 

(3909 Mád Batthyány u., Római Katolikus Templom tere)  
18.00 Rost Andrea koncert 
Belépő: 2500 Ft  

Szentháromság Templom (3909 Mád Batthyány u. 35.) 

18.00  Terasz Party 

Ha a koncertek között kell egy kis kikapcsolódás, lazulás, akkor 

menj a Zsirai Vendégházhoz a Terasz Partyra! Nem csak kelle-
mes zenével, kibővített borkínálattal, hanem fiatal borászokkal 

várnak Titeket, ahol lehetőség lesz egy kicsit jobban megis-

merni őket, megkóstolni boraikat. 

A belépés díjtalan. 

Zsirai Vendégház (3909 Mád Batthyány u 28.) 

18.00 Lóci játszik zenekar koncertje 

A belépés ingyenes  

Sichermann Ház (3909 Mád Rákóczi u. 43.) 

18.30 Pátkai Rozina koncert 
Belépő: 1000 Ft  

Barta Pince (3909 Mád Rákóczi u. 83.) 

19.00 Nyitott Pince 

Református Egyházközség Pincéje (3909 Mád Jókai u. 1.) 

20.00 Kelemen Kabátban koncert 

Belépő: 1600 Ft 

Budaházy Pincészet (3909 Mád Batthyány u. 17.) 

 

 

 

20.00 Udvaros Dorottya koncert 
Belépő: 2200 Ft                                                                                        

Művelődési Ház (3909 Mád Rákóczi u. 26.)                                                                                                                                        

21.00 "Sunset Soul" Kasai Jnofinn, Andrew J., Jász Andris 

Belépő:1200Ft 

Holdvölgy (3909 Mád Batthyány u. 69.) 

22.00 Fedezd fel a Holdat a Holdvölgy dűlőben 

-ismerkedés a Holddal, a csillagokkal és a borokkal 

Indulás: Bihari Borászat (3909 Mád Batthyány 4.) Holdvölgy 

dűlő 

22.00 Nyughatatlan koncert és borbár 

Belépő:1000 Ft 

Percze Negyed (3909 Mád Árpád utca 70.) 

22.00 Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos- Volt egyszer volt 

egy kis zsidó 

Belépő: 1500Ft 

Zsinagóga (3909 Mád Táncsics u. 38.) 

23.00 Ferenczy György és a Rackajam koncert 

Belépő: 1800Ft 

Royal Tokaji Borászati Zrt (3909 Mád Rákóczi u. 35.) 

24.00 Jó éjszakát! Mád  

 
Június 19., vasárnap 

10.00-18.00 Kedvezményes sajtvásár 

Bodnár Sajtmanufaktúra (3909 Mád Bernáth Béla u.12. 

tel.: 06-30/388-9979) 

 

Jegyvásárlás: www.broadway.hu illetve 

Mád, Rákóczi u. 19. Telefon: 06202370111

__________________________________________________________________________ 
 

 

Fekete Ágnes egész-ség tré-

ner előadása 

2016. 05.26- án csütörtökön láttuk 

vendégül Fekete Ágnes, életmód tanács-

adót. A téma nagyon érdekes volt: a női 

szerepekről, a stressz té-nyezőiről, a 

konfliktusainkról, és azok helyes keze-

léséről szólt.  

Beszélgettünk érzelmeink rapszodi-

kus mivoltáról és a boldogságról. A bol-

dogság 10 pont-ját együtt beszéltük át. 

reméljük, hogy a jelenlévőknek mara-

dandó élményt adhattunk, és mihama-

rabb újra vendégül láthatjuk előadónkat.  

A szervezők

__________________________________________________________________________ 

Aerobic indult Mádon 

Sokak érdeklődését felkeltette egy 

csoport, ami a Művelődési Ház falai kö-

zött jött létre. Az alulról szerveződő he-

lyi fiatalok közössége hamar maga 

mellé állította más korosztályok kép-vi-
selőit is. Idősek és fiatalok, anyukák és 

nagymamák egyszerre mozdultak a cél 

érdekében. Vannak akik kilókban, van-

nak akik centikben, vannak akik feszült-

ségoldásban mérik az eredményeket. 

 

Aki a csapat koordinálását magára 
vállalta, egy lelkes fiatal anyuka: Len-

gyel Andrea.  

Minden héten hétfőn, szerdán és 

pénteken 18:30-tól kezdetét veszi a 

testedzés. 

Ha jó idő van, kint a teraszon moz-

gunk, ha az idő nem engedi, akkor a 

nagyteremben. Ha te is szeretnél egy 

lendületes fiatalos, mozgásra éhes csa-

pathoz tartozni, hozz magaddal egy 

polifoamot és két fél kilós súlyzót, vagy 

két fél literes vizes palackot. Bármikor 
bekapcsolódhatsz. Szeretettel várjuk az 

érdeklődőket, a régi és új csapattagokat.  

Gyere és mozogj velünk! 

Programajánló Programajánló 

http://www.broadway.hu/
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Football Clubunk hírei 

A Mád-FC együttese a 2015-2016-

os szezonban is a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megyei I. osztályban szerepel, és 

hétről-hétre egyre nagyobb sikereket ér 

el. A keret minden tagjának egy cél le-

beg a szeme előtt, az, hogy jobbak le-

gyenek és nyerni tudjanak. Ehhez hoz-
zájárul az is, hogy a csapat minden mér-

kőzés után kielemzi az elmúlt mérkő-

zést, és az eddigi eredményeket, ezen kí-

vül pedig hetente több kemény edzést is 

tartanak annak érdekében, hogy minél 

előrébb jussanak a tabellán. A csapat 

tagjai a mérkőzéseken is folyamatosan 

értékelik a játékukat, ha szükséges, stra-

tégiát váltanak, a két félidő közti szünet-

ben megbeszélik, hogy hogyan lehetné-

nek még jobbak, és mire kell figyelniük 

az ellenféllel szemben. 
A 2015-16-os szezon eredményei 

magukért beszélnek, hiszen a felnőtt 

csapat a 28 mérkőzéséből 17-et nyert 

meg, és 7 döntetlent játszott, így a tabel-

lán a 4. helyezést érte el. Természetesen 
az utánpótlásról sem szabad megfeled-

kezni, hiszen közöttük is rengeteg ígére-

tes fiatal van, akikben rengeteg lehető-

séget látnak a szakértők, számukra az 

egyik legfontosabb cél az utánpótlás ne-

velés. 

Összességében elmondható, hogy 

kialakulóban van egy nagyon jó társa-

ság, egy igazi csapat, amely egy kifeje-

zetten érett, szervezett futballt mutat be 

hétről hétre és egytől egyig jelesre vizs-

gázik mindenki az egymás és a sportág 
iránti alázatból. 

Illés Éva 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Könyvajánló 

 

Susan Ee: 

Angyalok bukása  

(Angelfall 1.) 

 

Hat hete már, hogy az apokalipszis 
angyalai alászálltak, és elpusztították a 

modern világot. Nappal az utcai ban-

dáké a hatalom, de az éjszakákat a rette-

gés és a babona uralja. Mikor az angyal-

sereg harcosai tovaszállva magukkal ra-

gadnak egy gyámoltalan kislányt, annak 

tizenhét éves nővére, Penryn, mindenre 

elszánja magát, hogy visszaszerezze a 

húgát.  

Mindenre. Ha kell, akár arra is haj-

landó, hogy alkut kössön egy ellenséges 

angyallal. Rafi félelmetes harcos, de 

most legyőzötten, szárnyaitól meg-

fosztva, félholtan hever a földön. Kor-

szakokon átívelő háborúkban vívott 

győztes csatákat, most pedig egy éhe-

zéstől legyengült tinilány menti meg az 

életét.  

Miközben átvágnak a sötétségbe és 

káoszba merült Észak-Kalifornián, csak 
egymásra támaszkodhatnak a túlélés ér-

dekében. Kénytelenek együtt megtenni 

az utat, hogy eljussanak San Francis-

cóba, az angyalok fészkébe, ahol Penryn 

mindent kockára tesz, hogy megmentse 

a húgát, az angyal pedig kénytelen leg-

nagyobb ellenségei könyörületességére 

bízni magát, hogy újra a régi lehessen.  

 

 

 

Matt Haig:  

Én és az emberek 

 
Andrew Martin megoldja a világ leg-

bonyolultabb matematikai rejtélyét. Az-

tán eltűnik, és a közeli autósztrádán buk-

kan fel újra. Anyaszült meztelen, és ba-

rátságosan leköp minden arra haladót. 

Ám ez a férfi már nem Martin profesz-

szor, hanem egy idegen lény, aki a tudós 

alakját felvéve azért jött, hogy informá-

ciókat gyűjtsön és megsemmisítse a 

képletet, amely veszélybe sodorhatná az 

univerzum jövőjét. A lény figyel, de 

nem ért semmit az emberekből. Miért 
hordanak ruhát, miért alapítanak csalá-

dot, miért bámulják hétvégenként, 

ahogy huszonkét férfi kerget egy labdát? 

De a legfontosabb: mi az a furcsa érzés, 

amely összeköti az embereket, és amit 

úgy hívnak: szeretet? 

Matt Haig könyve egyszerre humo-

ros sci-fi és szívmelengető mű a világ-

egyetem legnagyobb rejtélyéről, azaz 

rólunk, emberekről. 

„Matt Haig briliáns módon mutatja 
meg, hogy mi a szerelem, és mit jelent 

embernek lenni. Nagyon régóta az egyik 

legjobb könyv, amit olvastam.”  

 

Természetesen ezt a könyvet is meg-

találod a Községi Könyvtárban.  

 

Nyitva tartás: 

 

Hétfő – Csütörtök: 9-1130 – 13-17 

 

Péntek: 9-1130 – 13-16 

 

Duhonyiné Nagy Zsuzsanna 

könyvtáros

Sporthírek 

http://moly.hu/alkotok/susan-ee
http://moly.hu/sorozatok/angelfall
http://moly.hu/alkotok/matt-haig
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A pozitív gondolkodás boldoggá tesz! 

Boldoggá, mert úgy nézhetsz majd magadra mindig, ahogy csodára nézni 

illik. A pozitív gondolkodás a boldogság mágnese. Ha valamire gondolsz, azt 

vonzani kezded. Ha gondolataid szépek, akkor szép dolgokat vonzol, míg ha 

pesszimistán látod a világot, akkor a tragédia lesz maga az életed. Változtasd 

meg, és boldog leszel! 

Figyelj arra mit mondasz, hogy fogalmazol! Idővel ki lehet takarítani sza-

vaid közül azokat a mondatokat, melyek negatívan programozzák az élete-

det. 

• Ha a gyerekedre nem szólsz rá többé így: Ne mássz fel, mert leesel! (persze 

hogy leesik, hisz ezt várod tőle!) hanem azt mondod helyette: Ügyes vagy, 

kapaszkodj erősen, két kézzel! – pozitív gondolkodó vagy! 

• Ha ahelyett a mondat helyett, hogy Én ezt nem tudom, azt gondolod végig, 

hogy tudnád megoldani, megcsinálni, pozitív gondolkodó vagy. 

• Ha ahelyett a mondat helyett: Igen de.. azt mondod inkább. Igen, és … - 

pozitív gondolkodó vagy! 

• Ha ebben magadra ismertél, az alábbi 12 pont Neked csak önismeretre, ön-

megerősítésre fog szolgálni. 

 

 

A pozitív gondolkodás 12 pontja 

 
1. Úgy nézek magamra mindig, ahogy csodára nézni illik – mert minden ember 

megismételhetetlen és egyedi.(Szécsi Margit verse nyomán) 

2. Egyenrangúak vagyunk! - Nem helyezem magam alád, de föléd sem! 

3. Én én vagyok, Te pedig te! Azért vagyok a világon, hogy beteljesítsem kül-

detésem, nem pedig hogy megfeleljek elvárásaidnak! 

4. Képes vagyok elérni, amit akarok! 

5. Problémáim kihívások, melyeknek megoldására képes vagyok magam, 

vagy szeretteim segítségével. 

6. Elérem, amit igazán akarok – olyasmit akarok, ami előnyömre válik és előre 

visz. 

7. Meg akarom változtatni, ami változtatásra szorul, elfogadom, ami megvál-

toztathatatlan – képes vagyok különbséget tenni a kettő között. 

8. Hibáimmal és gyengeségeimmel együtt szeretem magam – mert tisztában 

vagyok tökéletességeimmel és erősségeimmel. Ugyanígy tekintek másokra is! 

Erényem a megbocsátás. 

9. Fenntartom a jogot arra, hogy változtassak véleményemen, mert a fejődé-

sem során gyakorlásra, tapasztalásra és belátásra van szükségem. 

10. A negatív gondolkodók, elviselhetetlen emberek, szélsőséges kritizálók 

számára ajándékom egy mosoly, s a magam számára ajándékom a lehetőség, 

hogy bármikor otthagyhatom őket. 

11. Szeretem magam, jól kijövök magammal, képes vagyok csendben egyedül 

lenni, s úgy bánok másokkal, ahogy elvárom, hogy velem is bánjanak. 

12. Testem, lelkem, értelmem egységet képez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor bonbon 
 

Megy a székely a fiával horgászni. Ki-

eveznek a csónakkal, belógatják a csa-

lit, majd leülnek. Egy félóra múlva 

megkérdi a gyerek: 

- Édesapám, miért lebeg a csónak a víz 

tetején?  

- Azt én nem tudom - mondja az öreg. 

Eltelik egy újabb félóra. 

- Édesapám, a halak hogyan tudnak le-
vegőt venni a víz alatt? - kérdi ismét a 

gyerek. 

- Hát azt én nem tudom - feleli az öreg. 

Kis idő múlva: 

- Édesapám, miért kék az ég? - kérdi a 

gyerek. 

- Azt nem tudom - mondja újra az öreg. 

- És édesapám, nem baj, hogy ilyen so-

kat kérdezek? 

- Nem baj, kérdezz fiam, hogy okosodj. 

 

 

Kedves Olvasóink! 

 

Lapunk végére értünk. Reméljük el-

nyerte tetszésüket, mert mi sokat dol-
goztunk rajta. Amennyiben bármilyen 

észrevételük, javaslatuk van a követ-

kező lapszámmal kapcsolatban, öröm-

mel várjuk az alábbi email címek egyi-

kén: 

konyvtarmad@gmail.com,  

 

madimuvhaz@gmail.com, 

 

vagy személyesen a Községi Könyvtár-

ban és a Művelődési Házban. 
 

Következő lapszámunk megjele-

nése 2016. augusztus hónapban vár-

ható. 

A szerkesztők 

Kikapcsolódás 

mailto:konyvtarmad@gmail.com
mailto:madimuvhaz@gmail.com

