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Várnai Zseni: Csodák csodája 

 
Tavasszal mindig arra gondolok, 

hogy a fűszálak milyen boldogok: 

újjászületnek, és a bogarak, 

azok is mindig újra zsonganak, 

a madárdal is mindig ugyanaz, 

újjáteremti őket a tavasz. 

 

A tél nekik csak álom, semmi más, 

minden tavasz csodás megújhodás, 

a fajta él, s örökre megmarad, 

a föld őrzi az életmagvakat, 

s a nap kikelti, minden újra él: 

fű, fa, virág, bogár és falevél. 

 

Ha bölcsebb lennék, mint amilyen vagyok, 

innám a fényt, ameddig rám ragyog, 

a nap felé fordítnám arcomat, 

s feledném minden búmat, harcomat, 

élném időmet, amíg élhetem, 

hiszen csupán egy perc az életem. 

 

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él, 

hol volt, hol nem volt, elvitte a szél, 

s a holnapom? Azt meg kell érni még, 

csillag mécsem ki tudja meddig ég?! 

De most, de most a tündöklő sugár 

még rám ragyog, s ölel az illatár! 

 

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, 

hogy éreztessem, hogy érezem 

ez illatot, e fényt, e nagy zenét, 

e tavaszi varázslat ihletét, 

mely mindig új és mindig ugyanaz: 

csodák csodája: létezés... tavasz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 / 1. lapszám                      INGYENES                               2017. április     

Megújultak nevezetességeink 
 

A Nyugdíjas Klub meghívást kapott Mád két ikonikus épületének megtekinté-

sére. Tatárka József polgármester úr és Novák András jegyző úr vezette körbe a 

résztvevőket.  

Először a Borsay-kastélyt és udvarát vettük szemügyre. Eleinte az Ásványbá-

nya irodájaként működő épület, majd napközi otthon és iskola mára új arculatot 

kapott, méltán lehetünk büszkék rá. A kastélyban több laborterem, nagy előadó, 

és konferencia terem került kialakításra. Az épület tornyából csodálatos kilátás 

nyílik településünkre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a Grossmann ház falai beszélni tudnának, elmesélnék, mennyi fiatal házas 

kezdte itt közös életét. Ma másról meséltek. A folyosókon járva rácsodálkozha-

tunk a 21. század építészeti megoldásaira: a pincétől a padlásig megújult az épü-

let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reméljük, ezek az épületek hamarosan mindennapos használatba kerülnek és 

a közeljövőben megnyitják kapuikat a nagyközönség előtt. 

mailto:konyvtarmad@gmail.com
mailto:madimuvhaz@gmail.com
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Mád község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

5/2017.(II.21.)  

önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

Mád község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésben foglalt feladatkörében 

eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendeletet hatálya a Mád község közigazgatási terü-

letén a jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást (továbbiakban: 

cselekmény) cselekvéssel, mulasztással vagy jogellenes álla-

pot fenntartásával megvalósító 14. életévüket betöltött termé-

szetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: elkövető) terjed 

ki.  

 

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén 

nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály 

bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy köz-

igazgatási bírsággal szankcionál. 

 

2. Eljárási szabályok 

 

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-

gatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a 

hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból 

indul. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tások elévülésére, annak feltételeire a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései irányadók.  

 

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-

gatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására, 

és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott 

hatáskörében a jegyző jogosult.  

 

 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tás elkövetőjével szembeni eljárásra egyebekben a Ket. ren-

delkezéseit kell alkalmazni. 

 

4. §  (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben  

a) természetes személy elkövető esetén 5.000 forinttól 

200.000 forintig, 

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szer-

vezet elkövető esetén 5.000 forinttól 2.000.000 forintig  

terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható 

ki.  

 

 (2) A bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell 

venni: 

a) a közösségi együttélési szabályok megsértésének súlyát, 

b) a nyilvántartás adatai alapján a cselekmény ismétlődé-

sét és gyakoriságát, ebből fakadóan érvényesíteni kell a foko-

zatosság elvét, 

c) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait. 

 

(6) Korlátozottan cselekvőképes személlyel szemben közigaz-

gatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha önálló jövede-

lemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási 

bírság megfizetését.  

 

(7) Az elkövető eljárási képességére, szükség szerinti képvise-

letére a Ket. szabályai értelemszerűen irányadók.  

 

(8) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás csekély súlyú, a cselekmény elkövetője az 

elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított 

meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tást, a személyi körülményei és a cselekmény elkövetésének 

körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, bírság 

helyett figyelmeztetés is alkalmazható. 

 

(9) Ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett a fizetési 

határidő leteltét megelőzően bizonyítja, hogy az összeg meg 

nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok 

lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára 

aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 

6 havi részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.   

 

 

II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tások 

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsér-

tése 

 

5. § (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-

tartást követ el: 

1. a közterületen kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet 

folytató, aki a közterület tisztántartására irányadó szabályokat 

megszegi,  

2. a tulajdonos, üzemeltető, vagy használó, aki a tulajdonát 

képező, vagy általa használt ingatlan előtti, melletti járdasza-

kasz tisztításáról, a hóeltakarításról, síkosság mentesítéséről 

nem gondoskodik,  

3. aki a közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulla-

dékszállítás céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben – 

ideértve a lomtalanítás során kihelyezett hulladékot is – kutat, 

abból hulladékot válogat ki, 

4. aki a közterületi kézi hulladékgyűjtő edényekbe a szo-

kásos mértékűnél nagyobb mennyiségű hulladékot helyez el.  

5. aki megszegi az avar, a kerti hulladék nyílttéri égetésére 

irányuló, önkormányzati rendeletben meghatározott szabályo-

kat,  

6. az ingatlan tulajdonosa, használója, aki nem gondosko-

dik az ingatlanán elhelyezkedő zöld növényzet a közterületre 

történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes 

túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet eltávo-

lításáról, 

7. aki a közkifolyóból termőföldet locsol, gépjárművet 

mos, vagy a közkifolyó rendeltetésétől eltérő célra vizet hasz-

nál, 

Önkormányzati hírek 
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8. aki belterületen zajjal járó építési, vagy egyéb ipari te-

vékenységet munkanapokon 19 óra és 7 óra között, pénteken 

19 óra és szombaton 9 óra között, vagy vasárnap vagy munka-

szüneti napon végez,  

      9.  aki munkanapokon 21.00 óra és 08.00 óra között, 

szombaton 18.00 és 00.00 között, vasárnap és ünnepnapokon 

lakóövezetben zajt keltő tevékenységet végez, így különösen: 

a) robbanómotoros fűnyírót,  

b) motorfűrészt 

c) kerti traktort, rotációs kapát  

d) ipari- vagy barkácsgépet működtet. 

 

4. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kap-

csolatos szabályok megsértése 

 

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tást követ el: 

1. aki közterületen az erre irányuló közterület-használati 

engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő mó-

don szervez és tart közterület-használati engedély birtokában 

szervezhető rendezvényt, 

6. aki közterületen az erre irányuló közterület-használati, 

tulajdonosi engedély nélkül, vagy nem az engedélyben foglal-

tak szerint ideiglenes bútorzatot, vagy más műszaki alkotást 

helyez el, létesít, tart fenn, 

7. aki zöldterület arra ki nem jelölt részén gyalogosan vagy 

járművel közlekedik, vagy járművel várakozik,    

8. aki zöldterületek rendeltetéstől eltérő, engedélyezett 

használata esetén a növényzet védelméről és helyreállításáról 

nem gondoskodik, 

9. aki zöldterületen erre irányuló engedély nélkül gépjár-

mű parkolót létesít,  

10. aki közterületi játszótéren dohányzik, november 1-től 

február utolsó napjáig 20 órától 6 óráig, valamint március 1-

től október 31-ig 21 órától 6 óráig használja a játszótéri esz-

közöket, vagy a játszótérre kedvtelésből tartott állatot – vak-

vezető vagy mozgáskorlátozott személyt közlekedésében 

segítő kutya kivételével – bevisz, beenged, 

11. aki közterületen - a KRESZ-ben meghatározott hibaelhá-

rítás kivételével – járművet javít, szerel, 

12. aki az Önkormányzat által, vagy önkormányzati együtt-

működéssel létesített közterületi emléktáblát, emlékművet 

beszennyez, eltakar, vagy eltávolít, 

13. aki emlékművön, utcabútorzaton, egyéb közterületi be-

rendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szö-

kőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördesz-

kázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, 

14. aki közterületen elhelyezett műtárgyat, reklámhordozót, 

köztéri szobrot, emlékművet, dísztárgyat, utcaburkolatot, 

utcabútort, élőnövényt megrongál, megsemmisít, engedély 

nélkül ráfest (grafiti). 

 

5. A parkolás rendjével kapcsolatos szabályok megsértése 

 

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tást követ el: 

1. aki üzemképtelen, vagy rendszám nélküli gépjárművet, 

vontatványt, mezőgazdasági gépet 30 napon túl, közterület-

használati engedély nélkül tárol a közterületen, 

2. aki a 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet nem 

az önkormányzati rendeletben kijelölt közterületen tárolja, 

valamint az autóbuszt nem az arra kijelölt közterületen és 

időtartam betartásával várakoztatja.      

 

6. A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kap-

csolatos szabályok megszegése 

 

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tást követ el: 

1. aki – önkormányzati rendeletben meghatározott kivéte-

lekkel - közterületen reklámhordozót közterület-használati 

engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő mó-

don, vagy önkormányzati rendeletben kifejezetten tiltott he-

lyen létesít, 

2. a reklámhordozó tulajdonosa és a hirdetmény közzéte-

vője, ha a reklámhordozó folyamatos karbantartásáról nem 

gondoskodik, 

4. aki a plakátot nem plakát elhelyezésére szolgáló rek-

lámberendezésen helyezi el, különös tekintettel arra, aki köz-

területen lévő növényzetre, védett természeti értékre helyezi ki 

a reklámhordozót,  

5. a hirdetmény közzétevője, és az, akinek az érdekében a 

kihelyezés történt, ha az idejét múlt hirdetményt 15 napon 

belül nem távolítja el.  

 

7. Az állattartás körében érvényesítendő szabályok meg-

sértése 

 

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-

tást követ el, 

1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott he-

lyen gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart, 

2. aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve moz-

gáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - olyan közterület-

re, közforgalom számára megnyitott helyre, ahol azt tábla 

tiltja, vagy vendéglátó egységbe, piac vagy temető területére, 

kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi intéz-

mény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény 

épületébe bevisz, beenged, 

3. aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart, 

4. aki közkifolyóknál, illetve a szökőkutakban kedvtelés-

ből tartott állatot fürdet, 

5. aki kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről 

nem távolítja el.    

 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-

tartást követ el a haszonállattartó,  

1. aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogsza-

bályokban meghatározott módon történő gyűjtéséről, a tároló 

szükség szerinti kiürítéséről, 

2. aki az ingatlanán keletkezett trágyát közterületen helye-

zi el,  

3. aki haszonállatot közkifolyónál itat, mosdat, 

4. aki közterületen haszonállatot tart, legeltet, vagy a zárt 

ingatlanról felügyelet nélkül kienged. 

 

8. Hulladékgazdálkodási szabályok megsértése 

 

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-

tartást követ el: 

1. aki a települési hulladékot, szelektíven gyűjtött hulladé-

kot nem az önkormányzati rendeletben előírt módon helyezi el 

a hulladékátadó helyen,  

2. aki a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy 

az az edény mozgatásakor és ürítésekor kiszóródhat, vagy a 

gépi ürítést akadályozza,  

Önkormányzati hírek 
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3. aki a gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy az akadályozza 

a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése baleset vagy 

károkozás veszélyének előidézésével jár, vagy a gyűjtőedényt 

nem a közszolgáltató által meghirdetett szállítási napon helye-

zi ki a közterületre, 

4. aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és rob-

banásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 

anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az 

ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi ép-

ségét, egészségét, 

5. aki a szelektív hulladékot gyűjtőedényen kívül helyezi 

el, még abban az esetben is, amikor a gyűjtőszigetre elvitt 

szelektív üveg hulladék edényben való elhelyezésére az edény 

telítettsége miatt nincs mód, 

6. aki a háztartásban keletkező veszélyes hulladékokat 

nem a hulladékgyűjtő udvarban adja le, hanem azokat egyéb 

hulladékgyűjtő edénybe helyezi. 

 

9. Más jogszabályokban nem szabályozott nemzeti jelké-

pek védelme 

 

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-

tartást követ el:  

1. aki a Mád és Maád településnevet valamint a település 

címrét engedély nélkül, vagy nem az engedélyben leírtak 

szerint használja.  

 

10. Záró rendelkezések 

 

13. § Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
 

Mád Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

6/2017. (II. 21.)  

önkormányzati rendelete 

Mád község nevének és címerének használatáról 

 

Mád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-

vény 32. cikk (29 bekezdésében meghatározott eredeti jogal-

kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-

ket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§.E rendelet célja, hogy szabályozza Mád település e rende-

letben meghatározott nevének  jogszerű felvételét és használa-

tát valamint címerének használatát.  

 

2.§.A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi sze-

mélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságokra, akik (amelyek) a 3. §. szerint 

a) elnevezésükben,  

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggés-

ben, továbbá 

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktár-

gyon, egyéb terméken MÁD  

település nevét vagy címerét használni kívánják. 

 

3.§. A 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek részé-

re a „Mád’ vagy „Maád” megjelölés illetve név vagy ezek 

bármely toldalékos formájának használata, internetes domain 

regisztrációja (továbbiakban: névhasználat) valamint címeré-

nek használata engedélyhez kötött. 

 

4.§. Nem engedélyköteles 

a) az a név- és címer használat, amely jogszabályon alapul, 

b) az önkormányzat által alapított vagy részvételével meg-

alakult, működő gazdasági társaságok, intézmények, egyéb 

szervezetek név- és címer használata, 

c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye 

nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat. 

 

5. §. A név- és címer használat  díjmentes 

 

2. Az engedélyezési eljárás 

 

6.§.(1) Az engedélyezés, az engedélyezés megtagadása ható-

sági ügy, amely Mád község Polgármestere hatáskörébe tarto-

zik. 

 

(2) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e rende-

letben foglalt eltérésekkel – irányadók. 

 

7. (1) Az engedélyezés iránti kérelmet írásban, illetékmente-

sen a polgármesterhez kell benyújtani. 

 

(2) A kérelemnek az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, a 

mádi címét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére 

való kifejezett kérésén túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

b) a kérelmezett név- illetve címerhasználat időtartamát, 

c) a kérelmezett név- illetve címerhasználat célját, 

d) a kérelmezett név- illetve címerhasználat módját, ennek 

keretében a megnevezés  teljes szövegét, amennyiben a név- 

illetve címerhasználatra a 2. §. a) pontjában meghatározott 

célból kerülne sor. 

 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati 

példányát, amennyiben a  

 kérelmező nem természetes személy, vagy hivatalos 

igazolást arról, hogy a kérelmező 

 szerepel az adott tevékenységet végzők nyilvántartá-

sában, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, 

egyéb termék színes tervét – 

 a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés lép-

tékének feltüntetésével -, amennyiben a név- illetve címer-

használatra a 2. §. c) pont szerint kerülne sor. 

 

8.§. (1) A név- és címerhasználat csak akkor engedélyezhető, 

ha a kérelmező 

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem 

természetes személy székhelye, telephelye, vagy fióktelepe 

Mád közigazgatási területén található, vagy 

b) tevékenysége, működése jellemző módon Mádhoz kö-

tődik. 

 

 

Önkormányzati hírek 
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(2) Az  engedélyezést meg kell tagadni, amennyiben a név- 

illetve címerhasználat célja, módja vagy körülményei 

a) jogszabályba ütközne vagy 

b) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település la-

kosságának jogait, jogos érdekeit, különösen jó hírne-

vét sértik vagy veszélyeztetik. 

 

(3) A név- és címerhasználat – az irányadó jogszabályokra, 

más hatósági engedélyekre is figyelemmel –  

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekö-

vetkeztéig, 

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező műkö-

désének idejére, 

c) egy vagy több alkalomra  

engedélyezhető. 

 

(4) Az engedélyben a használat módjára nézve feltételek, 

kikötések, egyéb előírások is megállapíthatók. 

 

(5) Az engedélyezés megtagadható, amennyiben a kérelmezett 

név- és címerhasználat célja, módja vagy körülményei megté-

vesztésre alkalmasak, illetve megbotránkozást vagy félelmet 

keltőek. 

 

9.§. (1) Az engedély a Ket. 72. §. (1) bekezdésében meghatá-

rozottakon túl tartalmazza: 

a) a használat időtartamát, 

b) a használat célját, 

c) a használat módját, 

d) a használat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmezte-

tést és lehetséges okait, 

f) a használattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kiköté-

seket, előírásokat. 

 

(2) Az engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A 

nyilvántartás tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult 

szerv nevét, székhelyét, használat módját és az engedély érvé-

nyességének határidejét. 

 

10. §. (1) Az engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 

     a) a kérelmező 

 aa) a használatot az engedélyben foglaltaktól eltérő 

módon vagy célra folytatja, 

 ab) az engedélyben meghatározott, a használattal 

kapcsolatos feltételeket,  

 kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, 

   b)a 8. §. (2) bekezdésben meghatározott okok az engedély 

kiadását követően következnek be. 

 

(2) A használatot meg kell vonni attól, az e rendelet hatálybe-

lépését megelőzően a 3.§-ban megjelölt nevet használótól, 

amennyiben a névhasználat a 8.§. (2) bekezdésbe ütközik. 

 

(3) A név- és címerhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített 

megvonásával együtt a használatot is meg kell tiltani. A név 

használatától el kell tiltani azt is, aki a 3. §-ban meghatározott 

nevet és címert engedély nélkül használja. 

 

(4) A használat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonását a 

bármely önkormányzati képviselő valamint a jegyző kezde-

ményezheti a Polgármesternél. 

 

11.§. (1) Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának 

megtagadása ellenére folytatott használatot meg kell tiltani. 

 

(2) Aki Mád Község nevét és a Maád nevet, ennek ragozott, 

rövidített, mozaikszós, vagy toldalékos formáját illetve a mádi 

címert Mád község polgármestere által kiadott engedélye 

nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon hasz-

nálja, közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző maga-

tartást követ el, mellyel kapcsolatos eljárást Mád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezmé-

nyeiről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete szabá-

lyozza. 

3. Záró rendelkezések 

 

12. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Tatárka József          Novák András 

   polgármester                jegyző 

 

A közmunka programról 
 

A 2016-os évre visszagondolva el-

mondható, hogy 100 főt alkalmaztunk 

sikeresen. Dolgozóink helyt álltak az 

intézményeinkben, a községi kertben és 

más területeken is. Településünk ren-

dezvényein a háttérmunkákat nagyrészt 

mi végezzük.  

A kertben megtermelt zöldségek 

előbb a Községi Konyhán kerülnek 

felhasználásra, amit lehet, tartósítunk, 

ezzel is gazdaságosabbá téve a közét-

keztetést. Továbbá igyekszünk friss 

zöldségekkel ellátni a község lakossá-

gát: zöldborsó, cukkíni, zöldbab, ubor-

ka, paprika, paradicsom, káposzta, 

karalábé, sütőtök. Célul tűztük ki az 

értékesítés során, hogy termékeinkért 

jóval kedvezőbb árakat kérünk. Így 

szeretnénk közelebb hozni a helyben 

megtermelt zöldségeket, ezzel mutatva 

meg munkánk eredményét. Törekszünk 

arra, hogy a lakosság számára biztosí-

tani tudjunk ingyenes terméseket. 

Természetesen 2017-ben is folytat-

juk a kert művelését. A vállalkozói 

szféra egyre több embert alkalmaz 

Mádon, aminek nagyon örülünk. Ennek 

hátránya, hogy kevesebb létszámmal 

tudunk indulni a közmunka program-

ban. Az emberek egy része nem érzi 

úgy, hogy a közmunka programban is 

helyt kell állni, ellenben ez is egy mun-

kahely, ahol teljesíteni kell. Aki ezt 

nem tudja elfogadni, azoktól sajnos 

meg kell válnunk.  

Szociális érzékenységgel igyekszünk 

szem előtt tartani az embereink élet-

helyzetét, mentális rászorultságát, ami 

sokszor a munka intenzitásának csök-

kenésével jár.   

Jól eső érzés, hogy a vezetőség 

minden év végén elismeri munkánkat.  

Jómagam és embereim nevében kívá-

nok a 2017-es évhez sok erőt, egészsé-

get, szerencsét és boldogságot úgy a 

családban, mint a mindennapi életben. 

Ha ez mind teljesül, akkor a hétköz-

napok is gördülékenyebben teljen el 

idén is. 

Rácz Barnabás 

önkormányzati képviselő és  

a közmunka program vezetője  

Önkormányzati hírek 
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Az óvodai Valentin bál 25. 

évfordulójához érkezet 
 

A Valentin Bál indulásakor a 90-es 

években mindenki ilyen tájt farsangi 

bálba járt, akkori óvodai nevelőtestület 

azt gondolta ez már unalmas, valami 

újszerű, érdekes, bált szerettek volna. 

Ekkor jött az ötlet, Szent Bálint napja 

február 14. A nevelőtestület döntött: 

farsangi időben a Valentin bált fogják 

megrendezni.  

Ma már elmondhatjuk, a kezdő 

évben, nem tudtuk, csak reméltük 

lesz érdeklődő.  

Az első bál szervezésekor, a létszám 

elérte a kilencven főt, ezzel eldőlt, nem 

az óvoda nagytermében, hanem a kul-

túrházban tartjuk az első bálunkat.  

A későbbi években sem szűnt a kedves 

vendégeink érdeklődése, többször ki 

lehetett volna tenni a „telt épület” 

táblát, hiszen a szorosan megterített 

asztaloknál sem fértek el a vendégek, 

teríteni kellett színpadon, az előtérben.  

Az első bál előtt a nevelőtestület meg-

állapította: ha bulizunk enni is kell, de 

csak virsliig mertünk költségekben 

terjeszkedni. Miután a 120 főre megfő-

zött virslik nagy része kirepedt, ennek 

ellenére az óvó nénik széles mosollyal, 

tálalták, újra döntést hozott a testület: 

többet virsli nem lesz! 
Amíg eljutottunk a mai 

„Valentintál”-ig, sok kívánságot kellett 

teljesíteni. Valami mindig kiderült 

évről – évre, a vendégek egy része 

utálja a májat, nem eszi a borsót, aller-

giás a gombára, legyen csak krumpli, 

ne legyen rizs, legyen rizs, és nem kell 

krumpli és még sorolhatnám!  

Talán a fent leírtakból is látszik, 

mindig a vendégeink kívánságait 

igyekeztük teljesíteni. Egy bál meg-

szervezése ma sem könnyű, a szépen 

felújított és eszközökkel ellátott, Műve-

lődési házban, de sok évvel ezelőtt sok 

nehézséget kellett megoldani, pl.  

- a tányérokat, Rátkáról a kölcsönző-

ből hoztuk, oda vittük vissza,  

- nem lehetett pénteken addig teríteni, 

amíg az iskolás gyerekek meg nem 

ebédeltek, mert arra az asztalra kel-

lett teríteni, 

- a fogasokat csak pénteki tanítás 

után lehetett elhozni az iskolából,  

- volt olyan tél, hogy a nagy hó miatt 

a zenészeket, traktor hozta át. 

Hosszan sorolhatnánk ezeket az ap-

ró, nehézségeket okozó tényezőket, de 

nem elfelejtve azt a tényt, hogy az 

óvoda nem zárt be a bálok szervezési 

idejére, felváltva dolgoztunk az oviba, 

a szabadidőnkben szerveztük a bált. 

A kezdeti években, még újdonságnak 

számított, ha Mádon, a színpadon egy 

Budapesti művész fellépet, így adott 

műsort: Kovács Kati, Payer András, 

Aradszky László, Soltész Rezső, Csep-

regi Éva, Szűcs Judit, Komár László, 

Solymos Tóni, a teljesség igénye nélkül 

néhányukat megemlítve. 

Sok éven keresztül a Miskolci Ködmön 

formációs táncegyüttes, gyönyörű ru-

hákban, igényes koreográfiával tette 

nagyon elegánssá a bálunkat. Szintén 

nagyon sikeresnek számított, amikor a 

településen élők gyerekei az Apolka 

tánccsoportban léptek fel a Valentin 

bálon. 

Itt kell megemlítenem, hogy az 

óvoda nevelőtestülete a 25 év alatt 

minden évben valamilyen meglepetés 

tánccal készült. Táncoltunk: esernyő-

vel, pomponnal, kalappal, fedővel, 

székkel, szalaggal, sállal, kendővel, 

hímzett kötényben, sétapálcával. A 

pórfissal pl. a kállai kettőst jártuk, de 

táncoltunk western kalapban western 

zenére, cigánytáncot, sváb polkát, de 

jártunk charlestont, bugit, rock-ót, de 

voltuk dunai hajósok, és csörögtünk az 

Abba, Saragosa, Boney M, világsláge-

rekre, illetve, nem utolsósorban köz-

kedvelt magyar zenékre, itt is a teljes-

ség igénye nélkül csak néhányat emlí-

tettem. 

A nevelőtestület számára mindig 

szempont volt, hogy a bálok belépődíja 

mindenki számára elérhető legyen, ezt 

igyekeztünk a vendéglátásra visszafor-

dítani. Mindenki kapott egy vacsorát, 

italt, egy tombolajegyet, zenét, műsort, 

de még azzal is készültünk, hogy a 

férfiaknak biztosítottunk virágot, 

amellyel köszönthették a kedvesüket.  

Minden évben, egy tombola tárgy kivé-

telével, az adományokból kerültek 

kihúzásra a nyeremények. A 25 év alatt 

minden bált a nagylelkű adományozók-

nak köszönhetően nyereséggel zártuk! 

Az intézményünkbe ebből az adomá-

nyokból vettünk, játékokat, függönyt, 

bútort, egyéb eszközöket, az összegyűj-

tött pénzből 2016 évben, 1.600000 Ft 

értékben udvari játékokat újítottuk fel, 

tettük biztonságossá.  

Sokat változott az évek folyamán a 

bálunk, de a nevelőtestület lelkesedése 

semmit sem változott, annak ellenére, 

hogy ma már az akkori nevelőtestület 

több mint fele nyugdíjban tölti az idejét 

és természetesen sokan most is ugyan-

úgy báloznak velünk.   

A 25 évet volt szerencsém össze-

foglalni, szeretném kívánni, hogy a 

következő 25 évet is meg tudja a neve-

lőtestület rendezni, mert lesz rá igény 

és lelkesedés. 

Gáthy Sándorné 

 Óvodavezető 

 

 

Megdolgoztattuk a gólyát  
(védőnői összefoglalaó 2016-os évről) 

 

A 2016-os évet 10 várandóssal 

indítottuk és bíztunk benne, hogy végre 

bevonzzuk a gólyák egy népes csapatát 

a községünkbe! 

Az új várandósok szinte egymásnak 

adták a kilincset. Rögtön januárban 3, 

majd februárban 4 és márciusban 1 

gyermek látta meg a napvilágot! 

Áprilisban 2 majd májusban további 1 

gyermekkel gyarapodott a létszám. A 

nyáron pihentek a gólyák és a saját 

fiókáik nevelésével voltak elfoglalva. 

Augusztus második felében újra 

munkába álltak és 2 gyermekkel 

örvendeztettek meg minket. 

Szeptemberben 1, majd októberben 

még 1, novemberben egy ikerpárért, 

decemberben további 2 gyermekért 

szálltak a magasba! :D   

Együtt örültünk és együtt sírtunk az 

anyukákkal, hisz minden csöpp kis élet 

a maga csodájával részben a miénk is. 

A fogantatástól kezdve óvjuk, védjük 

őket egészen a kamasz korig, majd 

rövid időre elengedve kezüket 

visszavárjuk őket mint leendő 

édesanyákat és édesapákat! 

Bízunk benne, hogy az idei év is 

legalább olyan vidám és gyerekkacajjal 

teli lesz, mint az elmúlt év! Minden 

reményünk megvan erre, hisz már 2017 

januárjában 3 gyermek érkezése 

melengette meg a lelkünket, amit 

februárban 2 és márciusban is 2 csoda 

követett! Halkan megsúgjuk, hogy 

további 5 pici tünemény várja az 

érkezését!  

Jó Egészséget és Sok Boldogságot 

Kívánunk: 

 „Gólyanénik” 

Intézményeink 
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Hírek a Mádi Református Egyházközség 

életéből 
Az újesztendő első kiadásában szeretnék egy rövid vissza-

tekintéssel a decemberi programokra emlékezve hálát adni a 

mindenség Urának, aki megsegített és megtartott bennünket 

erre a 2017-es évre is. Majd szeretnék előre tekintve egy kis 

lelki útravalót kínálni e sorok olvasóinak, hogy Istenbe vetett 

hittel tekint-

hessünk az 

előttünk álló 

feladatokra. 

Az elmúlt 

év utolsó hó-

napja az ad-

vent jegyében 

telt a keresz-

tyének életé-

ben. Az ad-

vent szó a 

latin adventus 

szóból ered, jelentése „eljövetel”, és Jézus második eljövetelé-

re utal, amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”.  Tehát az ad-

venti négy hét nem a karácsonyra, hanem Jézus visszajövete-

lére készíti a „krisztusvárókat”. Az adventi koszorú ezzel 

ellentétben valóban a karácsony közeledtét jelzi azzal, hogy 

hétről hétre több gyertya lángja lobban fel. Különösen a gye-

rekek számolják nagy izgalommal a napokat szentestéig. 

Hogy könnyebbé tegyük számukra a várakozás idejét adventi 

koszorú készítésre hívtuk hittanosainkat a gyülekezeti terem-

be.  Advent első vasárnapján pedig zenés istentiszteletet tar-

tottunk, amelyen Török István nyugalmazott lelkipásztor hir-

dette Isten Igéjét, és a Rimaszombati Dicsőítő Csoport vala-

mint Bihari Lilla énekes szolgálata tette teljesebbé ünnepi 

alkalmunkat. 

Advent második vasárnapján a 70 évet betöltött testvére-

inket hívtuk szeretet-vendégségre, ahol a lelki táplálék (az 

igehirdetés meghallgatása) után sütemény és tea mellett volt 

alkalmunk kötetlen beszélgetésekre.  Minden kedves vendé-

günk kapott egy kis édességcsomagot is, amit a hittanosok 

állítottak össze számukra.  

December 10-én adventi hangverseny volt templomunk-

ban. Az Animus Csengettyűs Együttes szolgálata valóban 

szépen készítette lelkünket Jézus Krisztus születésének ünne-

pére. Csodálatos élmény volt a csengettyűkkel együtt énekelni 

a templomban: „Dicsőség, mennyben az Istennek!... Békesség 

földön az embernek!” A hangverseny után adventi udvarun-

kon, forralt bor, tea, forró csoki mellett melegedhettek a részt-

vevők, gyülekezeti termünket pedig kávéházzá alakítottuk, 

ahol további finomságok várták vendégeinket. 

2016. december 31-én óévbúcsúztató, hálaadó istentiszte-

letet tartottunk, melyet követően a gyülekezeti teremben a 

fiatalság által készített hidegtálas vacsorán és éjfélig tartó 

játékos vetélkedőkön vehettünk részt. 

A Mádi Református Egyházközségben Isten iránti hálával 

tekinthetünk vissza az elmúlt esztendő minden áldására, és 

hogy ehhez az esztendőhöz is legyen erőnk és bátorságunk, 

bíztatásként következzen egy összefoglaló az újévi igehirdetés 

tartalmából.  

A Zsoltárok könyvének 25. részéből hangzott az igema-

gyarázat a negyedik és ötödik veresek alapján: „Utaidat, 

Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg en-

gem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy sza-

badító Istenem, mindig benned reménykedem.” Az új év 

kezdetén nem is lehetne aktuálisabb imádság az ember lelké-

ben, mint ez a zsoltár idézet: Vezess, taníts engem… Könnyű 

ezt kimondani, még talán kérni is, de nagyon nehéz e szerint 

élni. Mert miről is van szó? Mi olyan szépen elgondoljuk az 

életünket, a ránk következő évet, sok mindent tervezünk, 

megvizsgáljuk, hogy lenne számunkra a legjobb… de ez az 

imádság éppen arról szól, hogy Uram, vezess engem a Te 

utadon. Tehát nem arról, hogy az én utamat mutasd 

meg…pedig gyakran abba a hibába esünk, hogy elvárjuk 

Istentől, hogy gondolja végig a miáltalunk már jól megterve-

zett életünket, jövőnket, és majd ehhez igazítsa hozzá az Ő 

hatalmát, segítségét. És ha, mindez nem így történik, még meg 

is sértődünk, és talán még Istent is okoljuk ezért.    

Tudjátok, aki a zsoltárossal együtt komolyan mondja ezt 

az imádságot, annak először azzal kell számolnia, hogy az 

Isten útjai sokszor nem azonosak a mi útjainkkal, az Ő gondo-

latai, nem a mi gondolataink és ebben az új évben nem lesz 

minden úgy, ahogy mi szeretnénk. Igen, az Isten figyelmeztet: 

lehet, hogy nem válnak valóra álmaid. Hogy miért, mert az 

Isten többet akar adni annál, mint, amit a szívünk kíván. Azt 

mondtam, hogy könnyű kimondani ezt az imádságot, de mi-

lyen nehéz komolyan venni, eszerint élni. És tudjátok miért 

olyan nehéz? Mert alázat kell hozzá. Mert engedelmesség kell 

hozzá, mert nem más ez, mint meghajlás a hatalmas Isten 

előtt. Hát ez a nehéz, ez a legnehezebb az ember számára, 

engedelmeskedni az Istennek. Pedig itt kezdődik minden, a 

hívő, keresztyén élet, amikor az énekíróval együtt őszintén azt 

tudom mondani: „Mind jó, amit isten tészen szent az ő 

akaratja. Ő énvélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja”. 

(272.dicséret)… 

De a zsoltáros azt is kéri, hogy taníts. Mert nem elég tudni, 

hogy hová tartunk, azt is tudni kell, hogy hogyan haladjunk a 

cél felé. Taníts Uram, hogy helyesen haladjak a cél felé. Hogy 

úgy tudjak az élet különböző helyzeteiben viselkedni, aho-

gyan az Isten gyermekének, hívő keresztyén embernek kell. 

Mert valóban isteni tanítás kell ahhoz, hogy az ember mindig 

megtalálja a kiutat, abból a rengeteg útvesztőből, amibe bele-

bonyolódik, és szinte az Isten szemszögéből tudja látni, érté-

kelni azokat a magasságokat és mélységeket, amelyeken ke-

resztülvisz az útja…Vezess uram, hogy el ne tévedjek. Taníts 

Uram, mert saját erőből képtelen vagyok így élni, a te akara-

tod szerint élni. És hogy mi az Isten akarata velünk szemben? 

Azt a Szentírásból pontosan megismerhetjük. A baj az, hogy a 

Szentírás szerint való életre képtelenek vagyunk saját erőből. 

Hányszor és hányszor vallottunk már kudarcot, milyen sok-

szor elbuktunk, szégyenben maradtunk, alulmaradtunk. Ezért 

szükséges, alázatosan így könyörögnünk: Uram, itt állok az új 

év kapujában és nem akarok a magam feje után menni, a ma-

gam feje szerint dönteni: te vezess, te taníts engem. Sokféle 

úton járat bennünket Isten ebben az évben: lehet, hogy valakit 

a földi boldogság, a jólét útját kapja. De jó lenne, ha ez a 

valaki felismerné, hogy valóban isteni vezetés meg tanítás kell 

ahhoz, hogy meglássa saját boldogságának az értelme nem 

más, mint küldetés a boldogtalanok boldogítására.    

Lehet, hogy valakinek az útját fájdalom, és szenvedés ár-

nyékolja majd, de ha mindezeket úgy tudja elfogadni, hogy ez 

most az Isten útja, akkor a legsötétebb árnyékra is fény derül. 

Nem veszteség, nyereség. 

Ha valaki alázatosan, engedelmes szívvel tud meghajolni 

az Isten előtt, akkor a terhek alatt már nem azt kérdezi: miért 

Uram? Hanem így könyörög: ebben a helyzetben is te vezess, 

és te taníts Uram.  

Közösségi élet 
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Lehet, hogy valamelyikünk életének az útja a halál. Hát itt 

mi szükség van erre az imádságra, hogy vezess uram? Tudjá-

tok, éppen itt jutnánk a legnagyobb bajba, ha nem lenne, aki 

vezet, aki megmutatná az utat a halálon át az örökkévalóság-

ba. Jézus mondja: én vagyok az út … az a Jézus mondja ezt, 

aki bejárta ezt a földi életet. Ő az egyedüli, aki ismeri az Úr 

útjait, ő az, aki a mi számunkra is mutatja az utat. Mutatja az 

utat hozzánk szóló szavával, éltető Igéjével vezet, tanít, és 

erőt ad. 

„Utaidat uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts 

meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy 

szabadító Istenem, mindig benned reménykedem”. Kívánom, 

hogy a zsoltáros imádsága teljesüljön mindannyiunk életében 

a 2017-es esztendőben is! 

A gyülekezetben megtapasztalt áldásokért dicsőség, tisz-

tesség és hálaadás legyen a mindenség Urának! Egyedül Iste-

né a dicsőség! 

 

Áldás, békesség! 

 

Tar László Péter 

református lelkipásztor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tisztelt Olvasó! 

 

Tél vége felé torkunk, garatunk, légútjaink lesznek a terí-

téken. Ilyenkor szervezetünk tartalékai már kimerülőben van-

nak. Immunrendszerünk, ellenálló képességünk sincs már a 

tetőpontján. Elég egy tüsszentés társaságban és már is megfer-

tőződünk valamilyen nyavalyával. 

A náthák, megfázások, a hurutok nálam ritkák, de akkor 

mindig a torkom fáj először. A torkunk kaparni kezd és min-

den nyelésnél érezzük a fájdalmat. Délutánra már hőemelke-

désünk is lesz. 1-2 nap és számolatlanul fogy a 

papírzsebkendő. 3-4 nap kell a gyógyuláshoz. 

Ha kezdődő a torokfájás, akkor a leggyorsabb és legegysze-

rűbb, ha egy pohár vízbe kiskanál konyhasót teszünk és ezzel 

a torkunkat öblögetjük. Ugyanígy a gyulladást csillapítja, ha 

az orbáncfű virágos hajtásvégéből készített gyógyteával öblö-

getjük torkunkat. Az orbáncfű évelő. Akkor virágzik, amikor a 

legrövidebb az éjszaka, Szent Iván napján, június 20-a körül. 

Többek között a hipericint tartalmazza, a klimaxos hölgyek 

gyógyszerét. A mádi határban, elhagyott szőlőkben, réteken 

sokfelé találni. 30-35 cm magas, sárga csillagszerű virágai a 

hajtások tetején nőnek, a levelein lyukak vannak, alakjuk 

leginkább a lucernáéra emlékeztetnek. Tetején összefogjuk 

egyik kezünkkel és ollóval levágjuk, 2-3 hét múlva újra gyűjt-

hetjük, mert ismét virágoznak az alatta levő bimbók. Nem 

csak öblögetésre jó, le is nyelhetjük a teáját. Gyomorfekélyre, 

gyomorégésre, gyomorvérzésre is kiváló. Olaját, amit napon 

áztatással nyerünk ki a virágokból égési sebekre kenhetjük. 

Vigyázni kell az olajával, mert nagy melegben és erős napon 

külsőleg használva a bőrön és a szemen fényérzékenységet 

okozhat.  

Kedvenc évelő növényem a szurokfű. Több neve is van: 

oregano, vagy vadmajoranna. Az ősi indiánoknak három élet 

növényük volt. A kapor, a bazsalikom és a szurokfű. Görögor-

szág az igazi termőhelye, de környezetünkben is megtalálható, 

gyakori. Az egész növény finom illatú, lilás virágai kora nyá-

ron 20-40 cm magas szár tetején szétterülő bogernyőben nyíl-

nak. Azért nevezik szurokfűnek, mert oldja és letakarítja a 

légútról azt a szurokszerű váladékot, amitől krákogunk, köhö-

günk és berekedünk. Köptető, baktériumot ölő, fertőtlenítő 

hatása közismert. Fűszernek is kiváló, húsokra, pácokhoz. Ha 

keverékben használjuk, akkor az igazi. Az agyalapi mirigyre 

is hat. 

Több növényből is összekeverhetünk gyógyteához füveket. 

Egy liter vizet felforralunk és egy evőkanál gyógyfűre öntjük, 

10 percig lefedve tartjuk. Fémedényt ne használjunk csak 

üveget vagy porcelánt. Cukrot ne, esetleg mézet tehetünk bele. 

Inhalálhatunk is vele, de forrón ne igyuk, kortyolgassuk.  

Ha főzünk, a vöröshagyma külső sárga burkát gyűjtsük 

össze. Kiváló hatású a torokra. 

Vannak a környezetünkben olyan kevéssé ismert gyomnö-

vények is, melyek jó baktericidek. Egyik ilyen a kígyószisz, 

vagy terjőke. Szúrós, lágyszárú, kétéves, szürkészöld növény. 

Pontozott, vastag virágszára a második évben nyílik és a kí-

gyó bőrére hasonlít. Az egész növény szúr, ezért csak kesz-

tyűben szedjük. Azonnal húzzuk le a leveles száráról a lilás-

pirosas virágokat. A méhek is látogatják. A virágokból, mint a 

kígyó nyelve, kis fullánkokként meredeznek a virágképletek. 

A nyáron begyűjtött, gondosan szárított és tárolt növényekből 

hatásos keverék állítható össze.  

Egy javasolt keverék torokra és légutakra: apróbojtorján, 

borsmenta, cickafark, csipkebogyó, diólevél, hagymahéj, 

hársfavirág, kakukkfű, kígyószisz, orbáncfű, szurokfű.  

 

Tiszta egészséges légutakat! 

 

 

Leskó István 

„a mádi füves ember” 

 

A Mádi Római Katolikus  

Egyház élete  

2016-ban a számok tükrében ek-

képpen alakult: 

 
- keresztelésben részesült 15 fő (ebből 1 

éven aluli gyermek 10 fő, 1 éven felüli 5 

fő) 

- elsőáldozók száma 8 fő 

- bérmálkozók száma 15 fő 

- esketések összesen 8 pár 

- temetések száma 27 fő 

- hitoktatásban részesülők száma 83 fő 

 

 

Közösségi élet – Gyógynövény-sarok 
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Mád-Hill pincészet 

A 2001-ben, Szarka László által 

alapított családi pincészet minőségi 

borok előállítását tűzte ki célul, melyet 

gondos odafigyeléssel, válogatott alap-

anyagokból igyekszik megvalósítani.  

A Mád-Hill Szőlőbirtok és Pincé-

szet közel 4 hektáros szőlőbirtokon 

gazdálkodik. A dűlők a Tokaj-hegyaljai 

történelmi borvidéken, a Betsek, Kis-

hegy, Szilvás, Középhegy, Újhegy, 

Őszhegy területén helyezkednek el. Az 

ott termesztett szőlőből Száraz Furmint, 

Édes Szamorodni, illetve Aszúborok 

készülnek.  

 
A Mád-Hill Borászat magas minő-

ségű mádi borok előállítása érdekében a 

Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület 

tagjaként szigorú hozam-korlátozási 

előírásokat követ, ezért a leszüretelt 

szőlő mennyiségét 40 mázsában maxi-

málja hektáronként.  

Támrendszer kiépítése 

A hangulatosan berendezett boros-

pince két helysége lehetőséget ad bor-

vacsorák szervezésére. Ahogyan a 

szőlőterületeinken is a minőség előállí-

tása a cél, úgy az ételek készítése során 

is erre törekszünk. Helyi minőségi 

alapanyagok felhasználásával alkotjuk 

meg fogásainkat, melyek reméljük a 

hozzánk ellátogató vendégek számára 

maradandó ízélményt nyújt.  

 

 
Roston sült kacsamell pirított pisztáciá-

val, sárgarépa textúrákkal 

 
Sajtkóstoló mádi kézműves sajtokból 

A település nagyobb rendezvényein 

rendszerint nyitott pincével várjuk az 

idelátogatókat. Amennyiben szeretne 

csatlakozni vendégeink népes táborába, 

kérjük előre jelezze szándékát az alábbi 

elérhetőségek egyikén. 

 

Elérhetőség:  

Hullár Lajos 

Tel.: 06 30 841 6409 

3909 Mád, Árpád utca 35 

hullarlali@gmail.com 

 
Rostonsült libamáj pirított kaláccsal 

 
 

Fittmami receptjei 

3. rész 
 

Eltitkolt orvosság: ezüst kolloid. 

Sokak számára nem ismert az ezüst 

kolloid és annak hatása, ezúton szeret-

ném bemutatni. Már az 1930-as évek 

előtt is ismerték az emberek, ez volt a 

legelterjedtebb "antibiotikum", amit 

használtak. Mikrobaölő szer, amit a 

múltban főként sebek, égések kezelésé-

re használtak a fertőzés megelőzésére. 

A szervezet természetes védekező 

rendszerének hatékonyságát fokozza, 

nem dolgozik az immunrendszer he-

lyett, mint az antibiotikumok. Mintegy 

650 mikroorganizmussal szemben 

számtalan betegségre hatékony. Bakté-

riumölő hatása nagyobb, mint bármely 

antibiotikumé. A jó minőségű ezüst 

kolloid oldatnak nincsenek káros mel-

lékhatásai. Más gyógyszerekkel nem 

lép kölcsönhatásba, hatásukat nem 

befolyásolja. A megfelelő mennyiségű 

ezüst kolloid úgy viselkedik szerveze-

tünkben, mint egy második immun-

rendszer. Fertőtlenítő és betegségmeg-

előző hatása mellett alkalmas konkrét 

betegségek gyógyítására, gyógyulás 

elősegítésére. Nem tartalmaz stabilizá-

tort, festéket, kötőanyagot vagy bármi-

lyen adalékot. Belsőleg és külsőleg 

egyaránt alkalmazható. Használata: 

Ezüstre érzékenyek ne alkalmazzák! Az 

összes testfelszínen lévő, illetve test 

belsejében megbúvó fertőzéses beteg-

ségek, gyulladások esetén alkalmazha-

tó:  

- torokgyulladás – szájnyálkahártya 

fertőzés és gyulladás  

- influenza  

- fogínypanasz, fogszuvasodás  

- légző és orrüregi fertőzés  

- fül és szemgyulladás  

- kötőhártya gyulladás  

- nőgyógyászati problémák  

Bemutatkozás - Életmód 

mailto:hullarlali@gmail.com
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Rendszeres használatával megelőz-

hető: 

- láb, köröm, körömágy, fül, hónalj, 

hüvely és egyéb testrészek gombásodá-

sa.  

- fejbőrbe masszírozva segít meg-

szüntetni a viszketést és korpásodást.  

Alkalmazható még:  

- seb, horzsolás kezelésére  

- pattanás  

- kiütések, szúnyogcsípés  

- ekcéma  

- herpesz  

- szemviszketés  

- napégés  

- allergia és szénanátha esetében 

gyorsan megszüntetni a megfázásos 

jellegű tüneteket. 

Érdekesség, hogy a kertben is al-

kalmazható növények bakteriális, gom-

bás és vírusos betegségeire. Pozitívan 

hat a növekedésre, megszünteti a növé-

nyi rozsdàt és penészt. A hűtőszekrény 

szagtalanítására is használható, de akár 

háziállatoknál is alkalmazható égés, 

marás, harapás, gyulladás és fertőzés 

esetén. 

 

Szeretnék bemutatni egy vegán érde-

kességet, a búzahúst, de előtte ismer-

kedjünk meg egy kicsit a legfontosabb 

hozzávalójával, a búzasikérrel.  

A búzasikér 2 féle növényi fehérjé-

ből áll: gliadin, ami a nyúlékonyságért 

és ragadósságért felel, és a glutein, ami 

a szilárdságért és ellenállóságért fele-

lős. A búzasikér használatával csökken 

a tésztafélék szénhidrát tartalma, vala-

mint nő a fehérje tartalma, javul az 

állaga, így az alakbarát konyha egyik 

alapvető alapanyaga. A búzasikér fe-

hérje tartalma megegyezik a csirkemell 

fehérjetartalmával! Használata sokolda-

lú: 

 - alapszabály keverjünk a liszthez 

negyed kilónként 40-50 gr búzasikért 

és a siker garantált.  

- kenyér sütésekor mindenképp 

ajánlott, mivel a sikér felelős a foszlós, 

levegős, lyukacsos kenyérbélért  

- zabpehely vagy teljes kiőrlésű lin-

zertészta, nem élesztős nyújtható tészta 

készítésénél is ajánlatos használni, mert 

hiányában a tésztát nem fogjuk tudni 

szépen nyújtani, szakadni, törni, mor-

zsolódni fog.  

- diétás kelt tészták elképzelhetetle-

nek búzasikér nélkül, nem fog kellő-

képpen megemelkedni, sem összeállni 

nélküle. 

- gyúrt tészták esetén is alkalmazha-

tó a könnyebb kezelhetőség érdekében. 

 

Most pedig az ígért szejtán recept-

je: 

- 250 gr búzasikér  

- 2-3 tk só  

- késhegynyi szódabikarbóna  

- ízlés szerint: tárkony, zöldfűszer ke-

verék (vegamix), fokhagyma fűszersó. 

- kb. 4 dl víz (kicsit kevesebb) nagyon 

fontos hogy langyos víz legyen! 

Elkészítése: 

- búzasikért a fűszerekkel elkeverni  

- lassan adagolva a vizet hozzá fo-

lyamatosan gyúrni kell, még egy gumi-

szerű tésztát kapunk. 

- vizet forralunk lábasba (lehet bele 

kicsi sót tenni)  

- a forrásban lévő vízbe tesszük 

egyben a tésztát és főzzük 15 percig 

(fele időnél óvatosan megfordítjuk). 

Ajánlatos 2 lapos fakanalat használni 

hozzá. 

- ha letelt a 15 perc kivesszük és 

felszeleteljük kb. 1-1,5 cm csíkokra, 

majd így is visszatesszük 16 percig főni 

(szintén megfordítani fele időnél)  

- kiszedjük a húsokat a vízből és 

alaposan ki kell nyomkodni a víztől. 

Bármit el lehet belőle készíteni, úgy 

kell kezelni mint bármilyen húst. (ránt-

va, fűszerezve, sütve, pörkölt ....és még 

sorolhatnám).  

 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 

 

Lengyel Andrea 

 

 

 

Sporthírek 
 

Csapatunk január 10-én kezdte meg a felkészülést a tava-

szi küzdelemsorozatra. Nagy játékos mozgás nem történt, 3 

távozó és 2 érkező mellett a felnőtt kerethez csatlakozott még 

2 U-19-es játékosunk: Plávenszki Zoltán és Hisák Rómeó. 

Felkészülésünk nem zajlott zökkenőmentesen, ugyanis sokan 

sérüléssel bajlódtak, ennek is köszönhetően nem úgy sikerül-

tek a téli teremtornák, ahogy szerettük volna.  

Az Uray Attila emléktornán 5. helyen ért el a társaság, míg 

a Borosi Emléktorna m utódjaként életre hívott: Borsod Me-

gyei Teremlabdarúgó tornán csoport harmadikként búcsúz-

tunk a küzdelmektől. A rossz eredményeket azért volt, ami 

feledtette, ugyanis az ősz folyamán a Mád FC egy új szakosz-

tállyal bővült, ez pedig nem más, mint a futsal. Csapatunk első 

körben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Férfi Felnőtt Futsal 

bajnokságba adta be nevezését, amit meg is nyert, így Mád 

történetének első futsal bajnoki címét ünnepelhettük (reméljük 

nem az utolsót). Ami a nagypályát illeti jelenleg 19 forduló 

után csapatunk 3 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot.  

Sok munkánk van még, de mindent megteszünk azért, 

hogy hosszú idő után Mád újra bajnoki címet ünnepelhessen.  

Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok!  

Hajrá Mád, Hajrá Mád FC!! 

Szűcs Ádám 

Életmód - Sporthírek 
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Lomtalanítás 
 
A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Mád területén lomtalanítási akciót szervez. 

 

A lomtalanítás időpontja 2017.április 20. (csütörtök)  

A gyűjtőjárművek 6 órakor kezdik a lomtalanítási akciót.  
 

A szállítandó anyagokat a szállítás napján a kora reggeli órákban, vagy előző nap este készítsék ki az úttest mellé a tisztelt fo-

gyasztók. A lom nem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó 

hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfémtartalmú 

hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles, hegyes 

eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúró eszközök), permetszereket él azok dobozait, építési törmeléket, épület bontás-

ból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulla-

dékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.  

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. a lomtalanítást a háztartások részére biztosítja, abban közületek, (gazdasági egységek, vállal-

kozások) nem, vesznek részt. 

 

Gazdálkodók figyelem! 
 

Értesítjük a gazdálkodókat, hogy az hogy az egységes területalapú támogatás benyújtási határideje 2017. május 15. A 2017-es 

évtől kizárólag kamarai meghatalmazással vehető igénybe az ez irányú segítségnyújtásunk, ezért a saját ügyfélkapuval rendelke-

zőknek is jelszót kell kérniük, amennyiben nem önmaguk adják be a támogatást. A településen, a támogatás elkészítésében, a 

Művelődési Házban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai nyújtanak segítséget. Az idő rövidségére való tekintettel 

nyomatékosan szeretném kérni önöket, hogy a támogatási kérelmüket a településen meghirdetett időpontban lehetőség szerint 

minél többen legyenek szívesek elkészíteni. A támogatási kérelem elkészítése során kötelezően sor kerül az MVH-nál nyilvántar-

tott adatok felülvizsgálatára. A kérelem zökkenőmentes elkészítéséhez szükséges a kártyalapú őstermelői igazolvány (aki azzal 

rendelkezik), lehetőség szerint a földhasználati lap, valamint az agrárkárenyhítésben résztvevő gazdálkodók előző évek termés-

eredményei. Új igénylés esetén ügyfélazonosító szám, jelszó illetve a terület adatai. 

 

Időpontok Mádon a Művelődési Házban: 

2017.04.11. /kedd/ 8:15-15:00 

2017.04.12. /szerda/ 8:15-15:00 

2017.04.13. /csütörtök/ 8:15-15:00 

2017.04.24. /hétfő/ 8:15-15:00 (2 fő falugazdász) 

2017.04.25. /kedd/ 8:15-15:00 (2 fő falugazdász) 

2017.04.27. /csütörtök/ 8:15-15:00 

2017.04.28. /péntek/ 8:15-15:00 

2017.05.02. /kedd/8:15-15:00 (2 fő falugazdász) 

2017.05.03. /szerda/ 8:15-15:00 

2017.05.04. /csütörtök/ 8:15-15:00 

2017.05.05. /péntek/ 8:15-15:00 !! (MÁDON AZ UTOLSÓ LEHETSŐSÉG A KÉRELEM LEADÁSÁRA!!!! ) 

 

A fenti időpontokon túl a Tarcal, Rákóczi u. 4. szám alatti irodában lesz lehetőség csütörtöki (8-15 óráig) és pénteki (8-12 órá-

ig) napokon. Május 3-tól hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, péntek 8-12-óráig.  

 

Falugazdászok 

 
 Kedves Olvasók! 

Lapunk végéhez értünk. Reméljük elnyerte tetszésüket, 

mert mi sokat dolgoztunk rajta. Amennyiben észrevétel-

ük, javaslatuk van a következő lapszámmal kapcsolatban, 

várjuk az alábbi email címek egyikén: 

 

konyvtarmad@gmail.com, 

madimuvhaz@gmail.com, 

 

vagy személyesen a Községi Könyvtárban, vagy a Műve-

lődési Házban.  

A szerkesztők 

 

Humor bonbon 
Az idős házaspár harmincadik házassági évfordulóján egy 

szigetre utazik, ahol a legenda szerint olyan csodálatos fürdő 

van, amiben megfiatalodnak az emberek. Az üdülésről visz-

szatérve a lányuk várja őket a repülőtéren, de sehol nem 

látja a szüleit. Egyszercsak odalép hozzá egy fiatal nő, kar-

ján egy csecsemővel és megszólítja: 

 - Lányom, én vagyok az. Ugye nem ismersz meg? Megfia-

talított a csodaforrás. 

A lány döbbenten kérdezi: 

 - Mama? De ki ez a csecsemő? 

 - Az apád. Ez az ostoba elaludt a vízben.  

  

Hirdetmények 

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


